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สารบัญ 
 

หนา 
 
คํานํา 
คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
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  เร่ืองที่ 2 อาชีพในชุมชน 11 

  เร่ืองที่ 3 การประกอบอาชีพในภูมิภาค 5 ทวีป ไดแกทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย  
    ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 43 
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  เร่ืองที่ 2 ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ 57 

  เร่ืองที่ 3 การลําดับอาชีพและเหตุผล 63 

บทท่ี 3  การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 72 
  เร่ืองที่  1 ตัดสินใจเขาสูอาชีพดวยปรัชญาคิดเปน 75 

  เร่ืองที่ 2 การตัดสินใจเขาสูอาชีพดวยการวิเคราะหศกัยภาพ 90 

บทท่ี  4  ความพรอมในการเขาสูอาชีพ 95  
  เร่ืองที่  1 ตรวจสอบความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ 96 

ภาคผนวก    98 
บรรณานุกรม     



 

คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน 
 
หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาชองทางการเขาสูอาชีพ ระดับประถม ศึกษา  เปน

หนังสอืเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ   รายวิชาชองทางการเขาสูอาชีพ ผูเรียนควรปฏิบัติ

ดังน้ี 
 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย

เน้ือหา 
 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแตละบทอยางละเอียด  และทํากิจกรรมตามที่ กาํหนด แลว

ตรวจสอบกับผูรู ครู  
 3. หนังสือเรียนเลมน้ีมี 4 บท คือ 
  บทที ่1 การงานอาชีพ 
  บทที ่2 ชองทางการเขาสูอาชีพ 
  บทที ่3 การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 

 บทที ่4 ความพรอมในการเขาสูอาชีพ 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

โครงสรางรายวชิาชองทางการเขาสูอาชีพ 
ระดับประถมศึกษา 

สาระสําคัญ 
การมอีาชพีเปนความภูมใิจของคนทกุคน   ซึง่เราสามารถเลือกประกอบอาชีพให เหมาะสมกับความถนัด 

ความชอบของตน และตรงกับความตองการของตลาด  นอกจากนีค้วร เปนอาชีพทีต่องไมมีผลกระทบใดๆ ตอ
สิ่งแวดลอม  ดังนัน้การจะตัดสินใจเลือกอาชีพใดอาชีพ หนึ่งจะตองศึกษา วิเคราะหขอมูลอาชีพอยางถองแท 
เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพใหมีความ เสี่ยงนอยที่สุด 

 
ผลการเรียนที่คาดหวัง 
 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิเคราะหลักษณะงาน ขอบขายการงานอาชีพใน ชุมชน สังคม 

ประเทศ  และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา เพื่อการเขาสูอาชีพได 

 2. อธิบายเหตุปจจัยความจําเปน ในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของตนได 
 3. ยอมรับและเห็นคุณคาในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
 4. ปฏิบัติการวิเคราะหตัดสนิใจเลอืกอาชพีได 
 
ขอบขายเนื้อหา 
  บทที ่1 การงานอาชีพ 
  บทที ่2 ชองทางการเขาสูอาชีพ 
  บทที ่3 การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 
  บทที ่4 ความพรอมในการเขาสูอาชีพ 
 
ส่ือการเรียนรู 

1. ใบงาน   
2. หนังสือเรียน
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บทท่ี 1 
การงานอาชีพ 

 
สาระสําคัญ 

อาชีพตางๆ ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลกนี้มีมากมาย แตอาจจะแบงกลุมได ดังน้ี งานอาชีพดาน
เกษตรกรรม  งานอาชีพดานอุตสาหกรรม  งานอาชีพดานพาณิชยกรรม งานอาชีพดานความคิดสรางสรรค งาน
อาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งแตละอาชีพสามารถแบงเปนอาชีพยอยๆไดอีกมาก ดังนั้นควร
ศึกษา วิเคราะหขอบขายอาชีพ  กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการอาชีพ ใหเขาใจ เพื่อการมองเห็น ชองทาง
ในการเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนเอง ชุมชน สังคม 

 
ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายความสําคัญและความจําเปนในการประกอบอาชีพ 
 2. อธิบาย วิเคราะห ลักษณะขอบขายกระบวนการผลิตงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ  และ 

ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 
 3. อธิบายการจัดการอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 
 4. อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางานอาชีพ 
 5. อธิบายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการทํางานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และ

ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 
 
ขอบขายเนื้อหา 
 เร่ืองที่ 1 ความสําคัญและความจําเปนในการประกอบอาชีพ 
 เร่ืองที่ 2 อาชีพในชุมชน 
 เร่ืองที่  3   การประกอบอาชีพในภูมิภาค  5 ทวีป 
 
ส่ือการเรียนรู 
 1. ใบงาน 
 2. หนังสือเรียน 
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ข้ันตอนการเรียนรู 
ลักษณะบงชี ้

ความสําเร็จของผูเรียน 

กจิกรรม 

การวัด 

และประเมนิผล 

สื่อการเรียนรู 

อธิบายงานอาชีพในชุมชน 1. ผูเรียนและครูรวมกัน
อภิปรายความสําคัญ 
และความจําเปนของ
การมีอาชีพ 

2. ครูอบรมใหผูเรียน
ศึกษาเร่ืองงานอาชีพ
ในชมุชนในหนังสอื
เรียนเพื่อเตรียมเรียรู
ตอไป 

1. สังเกตความสนใจ 
ความเขาใจจากการทํา
ใบงานที่ 1 

 

ใบงานที่  1 

ระบุอาชีพที่ทําไดในชุมชน
อยางนอย 10 อาชพี 

3.  สํารวจอาชีพในชุมชน 
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 
ไดแกทวีปเอเซีย  ทวีป
ออสเตรเลยี ทวีปอเมริกา 
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 

2. พิจารณาจากผลการ
สํารวจจากใบงานที่ 2 

 

 

ใบงานที่  2 

 
เร่ืองที ่1 ความสําคัญและความจําเปนในการประกอบอาชีพ 
 

อาชีพ หมายถึง การประกอบการที่มีรายไดตอบแทนโดยใชแรงงาน  ความรู ทักษะ อุปกรณ เครือ่งมือ 
สถานที ่วิธีการ ตองเปนอาชีพสุจริต และไมมีผลเสียตอชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ 

มนุษยเราจําเปนตองมีปจจัยตางๆ เพื่อตองการดํารงชีวิต เชน มีที่อยูอาศัย มีอาหาร รับประทาน  
มีเครือ่งนุงหม มียารักษาโรคตางๆ ซึง่ทัง้ 4 อยางนีจ้ะเปนพืน้ฐานของการดํารงชีวิต ทั่วไป  แตบางคนก็อาจมี
ความจําเปนอ่ืนๆ อีก  เชน รถยนต โทรศัพทมือถือ ขึ้นอยูกับความจําเปนในการประกอบอาชีพ หรือความจําเปน
ตอการดํารงชีวิตประจําวัน การจะมีปจจัยตาง ๆ เหลานี้ขึน้อยูกับฐานะทางการเงิน ซึง่ก็คือความสามารถในการ
หารายไดของแตละบุคคล 
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ใบงานที ่1 
อภิปรายความสําคัญและความจําเปนของการมีอาชีพ 

ใหผูเรียนและครูรวมกันพูดคุยตามประเด็นท่ีกําหนดใหบนฐานความรูและประสบการณของผูเรียน และชวยกัน
สรุปโดยผูเรียนแตละคนบันทึกลงในแบบบันทึกตามความเขาใจของตนเอง 
 
แบบบันทึก 
ประเด็นอภิปราย  
 คนเราตองมีอาชีพจริงหรือ จําเปนอยางไร ใหเหตุผลประกอบ 
 
ผูรวมอภิปราย 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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สรุปความคิดเห็น 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
  ลงชื่อ……………………………………………….. ครูประจํากลุม 
 ศรช.……………………………………………….. 
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เร่ืองที ่2 อาชีพในชุมชน 
 
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโน โลยี   มีผลตอชีวิต

ความเปนอยู  และโดยเฉพาะการประกอบอาชีพของคนในหมูบาน ไดแก การ เกิดอาชีพใหม หรือการอนุรักษ
อาชีพเดิมใหอยูในทองถิ่น ดังน้ี 

 1. การสรางอาชีพจากชองวางระหวางอาชีพ  โดยอาศัยชองวางระหวางอาชีพ 2 อาชีพ เชน อาชีพ
ขยายลําไมไผ โดยซื้อจากแหลงปลูกไปขายใหกับแหลงทํา เคร่ืองจักสาน 

 2. การสรางอาชีพจากผลของการประกอบอาชีพ โดยอาศัยผลพลอยไดจากอาชีพเดิม  เชน   

ทําภาชนะใสของจากทางมะพราว จากตนมะพราวที่ปลูกเปนอาชีพ อยูแลว 

 3. การสรางอาชีพจากทรัพยากรทองถิน่  เปนการสรางอาชีพใหม โดยการนํา ทรัพยากรทีม่ีอยูใน
ทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชน เชน ทําอิฐจากดินเหนียวที่ม ีอยูในทองถิ่น 

 4. การสรางอาชีพจากความตองการของตลาด เปนการสรางอาชีพใหม โดยอาศัย ขอมูลทางการ
ตลาด เชน เลี้ยงกบเพราะตลาดมีความตองการมาก หรือปลูกผัก ปลอดสารพิษ 

 5. การสรางอาชีพท่ีขาดแคลนในทองถิ่น เปนการสรางอาชีพใหม โดยอาศัยขอมูล ในทองถิ่น เชน 

อาชีพรับซอมมอเตอรไซคเกิดขึ้นเพราะชางในหมูบานขาดแคลน 

 6. ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษ พอแม ปูยา ตายาย ทําอาชีพอะไร รุนลูก รุนหลาน ก็จะ
ดําเนินการตอ เชน อาชีพขายกวยเต๋ียว ถามีชื่อเสียงก็จะขายจนกระทั่งรุนลูก รุนหลาน 

 7. ประกอบอาชีพตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งในประเทศไทยประกอบดวยสภาพ พีน้ทีท่ีเ่ปนภูเขา ที่
ราบลุม ที่ดอน ดังนัน้การเพาะปลูกขึน้อยูกับสภาพพืน้ทีด่วย เชน ที่ราบลุมสามารถทํานาไดอยู
ใกลทะเลประกอบอาชีพดานประมง หรือบาง ทําเลสามารถจัดเปนแหลงทองเที่ยวได 

 8. ประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลหรือของผูประกอบการเอง ซึ่งในพื้นที่ ไมเคยทํามากอน 

เชน นํายางพาราไปปลูกทางภาคอีสาาน แตเดิมยางพาราจะปลูก กันทางภาคใตเปนสวนใหญ 

อาชีพในโลกนีม้ีหลากหลาย  และคนเราตองมีอาชีพ  เพือ่ใหมีรายไดเลีย้งตนเอง ครอบครัว  การมี
อาชีพของตนเองตองอาศัยปจจัยหลายอยาง เชน ความรูความสามารถ เงินที่ใช ในการลงทุน มีสถานที่ มีตลาด
รองรับ  อาชีพเหลาน้ีไดแก งานบาน งานเกษตร งานประดิษฐ และงานธรุกจิ 

 

งานบาน 
เปนอาชีพที่เกี่ยวกับงานบาน เชน ผาและเคร่ืองแตงกาย อาหาร และโภชนาการ 
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ผาและเคร่ืองแตงกาย 
งานผาและเคร่ืองแตงกาย สิง่สําคัญคือ ผาสําหรับใชเปนวัสดุที่สําคัญในการนําผามาทํา เคร่ืองนุงหม

แลว ยังมีประโยชนใชสอยอยางอ่ืนอีก เชน ผาปูโตะ หมอนอิง ที่นอน ผามาน ดังน้ัน จึงควรมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผา นอกจากนี้อาจจะมีงานบริการที่เกี่ยวของตางๆ เชน งาน ซักรีด งานรับปะชุนเสื้อผา 

 
 ผาท่ีนิยมเลือกใช 

ชนิดของผาที่เรารูจักกันแพรหลาย ไดแก ผาฝาย ผาลินิน ผาไหม ผาขนสัตว และผาที่ ทําจากเสนใย
สังเคราะห ซึ่งจะแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. เสนใยธรรมชาติ ไดแก 

  1.1 เสนใยที่ไดมาจากสัตว เชน แกะ กระตาย ไหม 

  1.2 เสนใยที่ไดมากจากพืช เชน ฝาย ลินิน ปอ ปาน และใยสัปประรด 

  1.3 เสนใยที่ไดมาจากแร เชน ใยหิน 

 2. เสนใยสงัเคราะห เชน ไนลอน เทโตรอน ใยแกว 

 อาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานผาและเคร่ืองแตงกาย 
 1. งานตัดเย็บเสื้อผา เชน ตัดเสื้อ ตัดกระโปรง ตัดกางเกง 

 2. งานตัดเย็บเคร่ืองใชตางๆ  เชน ผามาน ปลอกหมอน ผาปูที่นอน 

 3. อาชีพท่ีเกี่ยวกับการทอผา เชน ทอผาไหม ผาฝาย โดยทอเปนชิ้น แลวนําไปตัดเย็บ เปนเสื้อผา
หรือของใชตางๆ นอกจากนี้อาจมีการทอเปนของใช เชน ทอผาขาวมา ผาปูโตะ ผาปูที่นอน 

 4. อาชีพซอมแซมและตกแตงดัดแปลงเสื้อผา เปนอาชีพบริการรับจางซอมแซม เสื้อผาที่ชํารุด 

เชน การปะ การชุน การกุน การดาม เปนอาชีพหนึ่งที่ทํารายไดดี ลงทุนไมสูงนัก มีความรู
ความสามารถในการปะชุน กุน ดาม ตามที่ลูกคาตองการ  

 5. อาชีพตกแตงดัดแปลงเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย เปนการตกแตางดัดแปลงใหทันสมัย หรือตาม
ตองการใหดูสวยงามกวาของเดิม หรือตกแตงดัดแปลงเพื่อใชออกงาน ไดหลายแหง ทําให
ประหยัดคาใชจาย  

  วัตถุประสงคในการดัดแปลง มีดังน้ี 
  5.1 ตกแตงเพิ่มเติมหรือปดบังรอยชํารุด โดยใชลูกไม กระดุม ลูกปก สต๊ิกเกอร มาติด

เพิ่มเติม เชน รูปดอกไม รูปหัวใจ 

  5.2 ดัดแปลงเสือ้ กระโปรง กางเกง เชนทําใหสั้นลง ยาวขึ้น 

  5.3 ดัดแปลงใหมทั้งหมด เชน นําชุดของคนอวนมาดัดแปลงสําหรับคนผอม กวา 
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 การจัดการงานอาชีพ 
 1. การเลือกทําเลท่ีตั้ง  ถาเปนอาชีพบริการ เชน รานตัดเสื้อผา หรือรับตกแตง ดัดแปลง กค็วรตอง

อยูในยานชุมชน การคมนาคมเดินทางสะดวก  แตถาเปน อาชีพทอผาก็อาจทอที่บานได แลว
นําไปสงยังรานคาอีกตอหนง 

 2. การออกแบบเพื่อแนะนําลูกคา   การมีความรูเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบดวยจะ ชวยใหลูกคา
พอใจยิ่งขึ้น   นอกจากน้ันควรมีความรูเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา ใสไปงานในลักษณะตางๆ   

ความนิยมของวัยตาง ๆ รูปรางทรวดทรงของผู สวมใส ชนิดของผา ทัง้หมดจะตองใหเหมาะสม
กับการออกแบบ  โดยการ ออกแบบลงในกระดาษกอน แลวจึงไปวางทาบกับผาที่จะใชตัด 

 3. การตดัเย็บ เปนการตัดเย็บตามแบบที่กําหนด ซึ่งตองอาศยัทกัษะในการตัดเยบ็เสื้อผาที่ออกแบบ
จึงดูเรียบรอย สวยงาม 

 4. การเกบ็งานและการตกแตง  เมื่อเย็บเปนตัวแลวก็มีการเก็บงานใหเรียบรอย และตกแตงใหสวยงาม  

เชน  การทําโบวผูก 

 5. การรีดผา   ตองศึกษาลักษณะของผากับความแรงของเตารีดไฟฟา   สวนใหญจะพรมนํ้ากอนรีด
เสื้อผา เพื่อใหดูสวยงาม 

 6. การหาลูกคา  นอกจากจะอยูที่การเลือกทําเลแลว ถามีฝมือลูกคาก็จะมาหาเอง จากการบอกเลา
ของลูกคาคนอ่ืนๆ 

 

อาชีพการทอผา งานออกแบบ มีความสําคัญ  การกําหนดสีที่ใช  การนําไปใช  ซึ่งเปน ความรูของภูมิ
ปญญามากอน  แตปจจุบันมีการพยายามที่จะนําความรูสมัยใหมเขาไปดัดแปลง เชน การเลอืกลาย  การใชสีที่
ยอม พยายามใชสีเคมีบาง เพื่อมิใหผาสีตกจะทําใหผาเกาชา 

 สภาพปญหา 
 1. สภาพปญหาที่พบผูประกอบการขาดคุณธรรม จริยธรรม เชน สินคาเสร็จไมตรตามนัด ไมมี

ความรับผิดชอบตอคุณภาพสินคา เชน เย็บไมเรียบรอย  ไมตรงกับแบบที่ตองการ  ไมอดทนตอ
การตําหนิของลูกคา  ควรใหความสําคัญตอลูกคา 

 2. ผูประกอบอาชีพขาดทักษะในการออกแบบงานผา  เชน  การออกแบบงานตัดเย็บเสื้อผา  การ
ออกแบบลวดลายเกี่ยวกับการทอผา 

 3. การบริการ  ขาดการมีมนุษยสัมพันธตอลูกคา 
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การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 1. เศษผาที่เหลืออาจดัดแปลงเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับขนาดของเศษผา เชน งาน

ประดิษฐ   การทําดอกไม  เย็ฐเปนผาหมโดยเอาเศษผามาตอกัน  หรือทาํ พรมเช็ดเทา 

 2. สีที่ใชในการยอมผา  ในปจจุบันมีการนําสีวิทยาศาสตรมาใช เนื่องจากคงทนกวา สธีรรมชาติ    

ดังน้ันควรเนนการใชสีธรรมชาติ  เพื่อไมใหเปนอันตรายตอ สิง่แวดลอม 

 

 อาหารและโภชนาการ 
 ความหมายของอาหาร 

อาหาร หมายถึง สิ่งที่คนรับประทานหรือกินเขาไปแลวมีผลทําใหรางกายเจริญเติบโต แขง็แรง และ 

ทําใหรางกายดําเนินชีวิตอยูได ซึ่งอาหารน้ันรวมไปถึงนํ้าดวย 

 
 ความสําคัญของอาหาร 
 1. ทําใหรางกายมีการเจริญเติบโต เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการเจริญเติบโตของเด็ก หากรับประทาน

อาหารไมเพยีงพอกับความตองการของรางกาย อาจทําใหเกิด โรคตาง ๆ ได  และมสีภาพรางกาย 

ไมสมบูรณ 

 2. ทําใหรางกายมีภูมิตานทานโรค  เมื่อไดรับอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการแลว รางกาย
สามารถที่จะตอสูกับเชื้อโรคตางๆ ได 

 3. มีอายุยืน  เมื่อรับประทานอาหารครบถวน รางกายแข็งแรง ทําใหสุขภาพดี และมีผลทาํใหอายุ
ยืนยาว 

 อาหารหลัก 5 หมู 
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หมูท่ี  1 ไดแก  อาหารประเภทเน้ือสัตวตางๆ  ไข  ปลา  นม  ถั่วเมล็ดแหง เปน แหลงของ
สารอาหารประเภทโปรตีน 

หมูท่ี 2 ไดแก  อาหารประเภทขาว  แปง  นํ้าตาล  เผอืก  มัน  ขาวโพด  เปนแหลงของ
สารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต 

หมูท่ี  3 ไดแก  อาหารประเภทผักใบเขียว พืชผักตางๆ  เปนแหลงของสารอาหาร ประเภทแร
ธาตุตาง ๆ  และวิตามนิ 

หมูท่ี 4 ไดแก  อาหารประเภทผลไมตางๆ  เปนแหลงของสารอาหารประเภท คารโบไฮเดรต  

เพราะมีนํ้าตาลมากจึงทําใหไดพลังงานมากกวาผัก และเปนแหลงของแรธาตุ และวิตามินตางๆ 

หมูท่ี 5 ไดแก  อาหารประเภทไขมันที่ไดจากสัตวและพืช  เชน นํ้ามันหมู นํ้ามัน ถั่ว  นํ้ามันงา  

นํ้ามันรําขาว  เปนแหลงของสารอาหารประเภทไขมัน 

อาหารหลกั 5 หม ูที่กําหนดขึ้นอยูกับผูบริโภค ควรรับประทานใหครบประจําทุกวัน และไดสดัสวนที่
เหมาะสมกับความตองการของรางกาย  เพื่อรางกายมีสุขภาพที่ดี ไมเปนโรค ขาดสารอาหาร 

 การเลือก เตรียม ประกอบ และการปรุงอาหาร 
การเลอืกซือ้อาหารสด  อาหารแหง  ตองมีหลักเกณฑและวิธีการถูกตอง เพือ่จะได อาหารที่มีทั้ง

คุณภาพและปริมาณคุมคากับเงินที่ตองจายไป ดังน้ี 
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 1. ซื้ออาหารเพื่อคุณภาพของอาหาร  หลักเกณฑและเปาหมายสําคัญของการเลอืก ซือ้อาหาร 

ไมใชเพื่อใหไดอาหารปริมาณมากที่สุด  หรือจายเงินนอยที่สุด  แตตองคํานึงถึงเพื่อใหไดอาหารมี
ประโยชนสูงสุด ทั้งในดานคุณภาพอาหารและปริมาณ 

 2. ซื้ออาหารจากแหลงผลิตขายสง  อาหารทุกชนิดที่จําหนายตามแหลงผลิตหรือขายสง จะมีราคา
ตํ่ากวาแหลงที่ซื้อมาขายตอหรือขายปลีก 

 3. การซื้ออาหารตามฤดูกาล  จะไดราคาถูกและคุณภาพสูง  การซื้อตองเปลี่ยนแปลงและเนนการ
ใชผลิตผลตามฤดูกาล 

 4. รูจักใชอาหารแทนกันได  หากไมมีผลผลิตที่ตองการก็ใหเลือกซื้อสิ่งที่ทดแทนกันได  โดยไม 

ทําใหผลผลิตมีคุณภาพตํ่าลง 

 5. การเลือกซื้ออาหาร ควรมีความรูเกี่ยวกับคุณภาพอาหาร จะไดอาหารที่มีคุณภาพสูงคุมคากับเงิน
ที่เสียไป 

 หลักการในการเตรียมอาหาร ประกอบ และปรุงอาหาร 
 

 
 
หลักในการปรุงอาหาร ยึดหลัก 3 ส ดงัน้ี 
 1. สงวนคณุคา  ดวยวิธีการปรุงที่ชวยสงวน คุณคาของอาหารใหผูบริโภคไดรับประโยชน เต็มที่ 
 2. สุกเสมอ คือ ใชความรอนในการปรุงอาหาร เพื่อทําลายเชื้อโรคและสารเคมีที่อาจปนเปอนติด 

มากับอาหาร 

 3. ควรคํานึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ของ อาหาร และการปรุงอาหาร 
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 การเก็บถนอมอาหาร 
การถนอมอาหาร เปนวิธีการเก็บอาหารใหมีอายุยืนนาน  สามารถนํามารับประทานได โดยมหีลายวิธี 

คือ 

 1. การตากแหง   เปนวิธีทางธรรมชาติโดยใชแสงแดดทําใหอาหารแหง อาหารที่นํามาตากแหง
ตองเปนอาหารที่มีคุณภาพและเปนอาหารสด 

 2. การรมควนั   เปนการถนอมอาหารทีแ่ตกตางจากการทําใหอาหารแหงดวยความรอน เพราะ
นอกจากเปนการทําใหอาหารแหงแลวยงัมคีวันของไมชวย รักษาอาหารใหเกบ็ไวไดนาน  

 3. การดอง  การดองผักผลไม มีหลายรูปแบบ เชน การดองเค็ม ดองเปร้ียว  ดอง หวาน  เปนตน 

 4. การทําเค็ม  เปนวิธีการถนอมอาหารโดยใชเกลือเปนวัตถุกันเสีย สําหรับเก็บรักษาอาหารใหอยู
ไดนาน 

 5. การใชนํ้าตาล  เปนวิธีการใชความหวานของนํ้าตาลเก็บรักษาอาหารใหอยูไดนาน เชน  การเชือ่ม  

การกวน  การฉาบ การแชอ่ิม 

 

 การเกบ็อาหารสดและอาหารแหง 
1. การเก็บเน้ือสัตว มีวิธีการเก็บ ดงัน้ี 

  - เน้ือหมู เน้ือวัว ควรลางแลวเก็บไวในตูเย็นกอนเก็บตองเอาออกจากวัสดุที่หอหุมอย ู 

ลาง แลวซบัใหแหง จึงใสกลองหรือถึงพลาสติกปดใหแนน แชในชองเย็นจัด 

  - เน้ือสัตวจําพวกปลา   เปด  ไก  อาจใชวิธีรวน ตม น่ึง ยาง กไ็ด จะเกบ็ไดนานขึ้น 

 2. การเก็บผัก   ถายังไมนําผักมาประกอบอาหาร ควรพรมนํ้าหอพนัดวยใบตอง เก็บไวในที่รม
หรือบรรจุถุงพลาสติกเก็บไวในตูเย็นชองธรรมดา 

 3. การเก็บไข มีวิธีการเก็บดังน้ี 

  3.1 เลือกไขที่ใหมและสะอาด ไมควรเก็บไขไวหลายวัน 

  3.2 ไมควรลางไขกอนเก็บ นอกจากสกปรก เพราะเชื้อโรคจะผานเขาไปไดงาย 

  3.3 ควรเก็บไขแยกใสชองที่เก็บไขในตูเย็น  โดยวางสวนปานขึ้นจะทําใหเก็บไดนาน 

 

 อาชีพท่ีเกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการ 
 1. อาชีพเปดรานขายอาหาร  เชน ขายขาวแกง   ขายอาหารตามสั่ง  ขายกวยเตี๋ยว  ขายขนมจีน  

บางรานอาจจะขายเฉพาะอยางหรือหลายอยางอยูในรานเดียวกัน ขนาดของรานขึ้นอยูกับการ
ลงทุน  และจํานวนลกูคา    ดังน้ัน การต้ังรานอาหาร จะตองเลอืกทาํเล  สํารวจลักษณะของ
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ลูกคา เชน รายได ของลูกคา  ความชอบ ชนิดและรสชาติของอาหาร  การเปดรานอาหารตอง
ควบคูไปกับการขาย เคร่ืองด่ืม 

 2. อาชีพขายเคร่ืองดื่ม  รานประเภทน้ีจะเนนเคร่ืองด่ืมเปนหลัก  ถาเคร่ืองด่ืมขนาด เล็กอาจจะขาย
เฉพาะเคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟซึ่งมีหลากหลายชนิด   อาจขายตามขางทางหรือหางก็ได  ถาขาย
เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกฮอลก็อาจจะมีอาหารประเภทของวางใหแกลมดวย  สวนใหญกจ็ะมดีนตรี  

และอาจมีสถานที่สําหรับเตนรําได ที่เรียกกันวา Pub (ผับ) 

 3. อาชีพขายขนม  อาจมีบางคนที่ตองการเปดรานขายขนมอยางเดียว เชน ขายขนม ที่มีความเย็น  

ขายขนมประเภทไข  ขายขนมไทย  เชน บวัลอยเผอืก  เตาสวน ขายประเภทเบเกอร่ี  ซึ่งอาจ
ควบกับการขายเคร่ืองด่ืมดวย  การเรียกชื่ออาจแตกตางกัน  เชน รานขายขาวแกงอาจจะอยูขาง
ถนน  ในตึกแถว  ภตัตาคาร  บางรานก็มีดนตรีดวย 

 4. อาชีพขายอาหารปนโต   อาชีพนี้ไมจําเปนตองเปดรานขายอาหาร   แตใชวิธ ีประชาสัมพันธให
ทราบวามีธุรกิจประเภทน้ีเพื่อใหลูกคาสั่งจอง ราคาและชนิด ของอาหารขึ้นอยูกับการตกลงกัน  

บางคนรับอาหารเฉพาะวันทํางาน   และสามารถเลอืกอาหารได  อาชีพนี้ตองอาศัยรสชาติของ
อาหารเปนหลกั  การสง ตรงตอเวลา   การเลือกสถานที่ก็ไมจําเปน  อาจจะใชสถานที่ในบานได 

 5. อาชีพถนอมอาหาร  การถนอมอาหารเหมือนการเก็บอาหารใหมีอายุยืนคงทน เชน  การตาก
แหง  การรมควัน  การดอง  การทําเค็ม  การใชนํ้าตาล  อาชีพน้ีขึ้นอยู กบัวัสดุ   ทรัพยากรที่มีอยู
ในทองถิ่น  เชน  อยูใกลทะเลก็อาจจะทําปลาเค็ม  ปลา แดดเดียว  หอยดอง  หรือในทองถิ่นที่มี
พืชผักมากก็จะถนอมผัก  โดยการดองผกั หรือมีผลไมมากก็ใชวิธีเชื่อม  เชน ทํามะตูมเชื่อม 

 6. อาชีพบริการจัดเลี้ยง  เปนอาชีพที่มีบริการจัดเลี้ยงอาหารนอกสถานที่  เชน จัด แบบบุฟเฟต  

โตะจีน  รายละเอียดเกี่ยวกับราคาและชนิดของอาหารขึ้นอยูกับ การตกลง 

 

 การจัดการงานอาชีพ 
 1. ทําเลท่ีตั้ง  อาชีพที่เกี่ยวกับอาหาร เชน การเปดรานขายอาหาร ขายเคร่ืองด่ืม ขาย ขนม นอกจาก

รสชาติอาหารยังจะตองอาศัยทําเลที่ต้ังราน  จึงจําเปนตองเลือก สถานที่ที่อยูในยานชุมชน 

 2. การจัดสถานท่ี  ควรออกแบบรานใหดูโลง จัดโตะและเกาอ้ี  รวมทั้งของใชภายใน รานตองมี
ความสะอาดและถูกอนามัย 

 3. ควรเลือกซื้ออาหารท่ีมีคุณภาพ  มีความสดใหม  ถาเปนอาหารแหงควรหลกีเลี่ยง ที่เก็บไวนาน  

ตรวจสอบวามีเชื้อราหรือไม  มีสารอ่ืนปนเปอนหรือไม 

 4. การปรุงอาหาร   ควรคํานึงถึงคุณคาอาหาร  เชน  การใชความรอน  การรักษา  ความ สะอาด  

การใชผงชูรส  การคงคุณคาของอาหารทั้ง 5 หมู  การจัดอาหารให เหมาะสมกับวัย  เชน  วัย
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ผูใหญเปนวัยที่ตองการเสริมสรางเซลลตางๆ  เพือ่รักษาสมรรถภาพการทาํงานในรางกายใหคงที่  
จึงควรไดรับอาหารทั้ง 5 หมู ใน สดัสวนทีเ่หมาะสม 

 5. การบริการในธุรกิจขายอาหาร มีความสําคัญยิ่ง   ผูบริการตองใสใจกับการมี มารยาทในการ
บริการ  มีความรูเกี่ยวกับการเสิรฟอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 6. การมีคุณธรรม   จริยธรรม ตอลูกคา  เชน การคิดราคาอาหารที่เปนธรรม รับผิดชอบในกรณีที่
อาหารตองมีความสดหรือมีคุณคาทางอาหาร 

  

กิจวัตรประจําวันของอาชีพขายอาหารอาจไมเหมือนอาชีพอ่ืนๆ  เชน  ต่ืนเชาไปซื้อของ ที่ตลาดแลว
เตรียมอาหารเพือ่ใหทันขาย  ชวงที่เหนื่อยในการบริการลูกคาก็คือชวงเชา  ชวง กลางวัน  ชวงเย็น  ซึ่งเปนชวงที่
ลูกคาสวนใหญมารับประทานอาหาร  ชวงเวลาอ่ืน ๆ อาจจะเปนงานเบา  เชน ชวงที่เตรียมอาหาร มีการห่ันผัก 

ห่ันเน้ือ 

 สภาพปญหา 
 1. ขาดการบริการท่ีดี  ไมมีมนุษยสัมพันธ  ไมสนใจลูกคาเมื่อมาใชบริการ  ดังน้ัน จึงควรปรับปรุง

ดานการบริการที่ดีตอลูกคา  เชน เมื่อลูกคาเขารานควรยิ้มแยม แจมใส  พรอมจัดหาโตะใหน่ัง  

บริการตามลําดับที่ลูกคาเขามาใชบริหาร 

 2. เจาของรานมักขาดทุน เนื่องจากการขายอาหารสามารถถูกคดโกงไดหลายทาง ถาเจาของหรือ 

ผูไวใจไดไมไดดูแลอยางใกลชิด  เชน  คนเก็บเงินไมซื่อสัตย  ลูกจางมักหยิบฉวยสิ่งของไปใช
ในบาน 

 3. คุณภาพสินคาไมคงท่ี  เชน ไมสุก  ไมสะอาด  เสื่อมคุณภาพ  ทําใหลูกคาไมมา ใชบริการ 

 

 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
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การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในครองครัว ทําไดดังน้ี 
 1. การเลือกซื้อเคร่ืองใชไฟฟามาใชประกอบอาหาร  เชน กะทะไฟฟา  ควรเปนเคร่ืองใชไฟฟาที่

ระบุฉลากประหยัดไฟ 

 2. เมื่อเปดกอกน้ําประปาควรใชน้ําในปริมาณพอเพียง  แลวปดกอกนํ้าทันที อยาปลอยใหนํ้าไหล
จนลนภาชนะ 

 3. นํ้าใชแลว  เชน  น้ําซาวขาว  นํ้าลางผัก  ผลไม  นํ้าซักผาคร้ังสุดทายก็นําไปรด ตนไมได 

 4. ถุงขยะในบานตองมีฝาปดใหมิดชิด  เพราะเปนจุดรวมของสตัวทีเ่ปนพาหะนําโรค  เชน  หนู  

แมลงสาบ   

 งานเกษตร 
งานเกษตร  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว  และอาชีพที่เกี่ยวของตาม กระบวนการ

ผลิตและการจัดการผลผลิต  มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต  ปลูกฝงความ รับผิดชอบ  ขยัน  อดทน   

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมงานเกษตรสวนใหญเกี่ยวของกับการปลูกพืช  จะเห็นวาในอดีตเรามีพืชหลาย
ชนิดที่สามารถสงออกไปขายตางประเทศได   เชน   ขาว   ยางพารา   ขาวโพด  มันสําปะหลัง   สวนสตัวและการ
ประมงยังนอยโดยเฉพาะการประมง ตองอาศัยสภาพพื้นที่ที่ติดชายทะเล การประกอบอาชีพเกษตรจะกาวหนา
อยางไร ตอง เขาใจพื้นฐาน เกษตร  โดยเฉพาะเร่ืองดินและปุยจึงเปนสิ่งสําคัญในการเจริญเติบโตของพชื 

 ดิน 
1. ความหมายของดิน 
 ดินเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินและแรผสมกับซากพืชซากสัตวที่ตายทับถม เปนเวลาหลาย

ลานป  หลังจากเปดปาใหม ๆ  ดินยังอุดมสมบูรณ  ปลูกพืชลงไปก็จะงามและใหผลผลิตสูง แตถาปลูกพืช
ติดตอกนัหลาย ๆ ป  ไมมีการปรับปรุงดิน  ดินจะเสื่อมโทรมเพราะอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช เปรียบเสมือน
รากฐานของชวีิตเกษตรกร หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คณุภาพของดินเทากบัคุณภาพชวีิตของเกษตรกร 

2. สวนประกอบดิน 
  (1) อนินทรียวัตถุ  เปนสวนที่ไดจากการผุพังสลายตัวของแรและหิน  เปนแหลงธาตุอาหาร

พืชที่สําคัญที่สุด ดินสวนใหญที่ใชปลูกพชืในประเทศไทย มีอนินทรียวัตถุเปนสวนประกอบ
ถึงรอยละ 97-99 ของนํ้าหนักแหงของดิน 

  (2) อินทรียวัตถุ  เปนสวนที่ไดจากการเนาเปอยผุพังสลายตัวของเศษซากพืช และสัตวที่ 
ทับถมกันอยูในดิน  อินทรียวัตถุมีปริมาณธาตุอาหารพืชอยูนอย แตมีความสําคัญในการ
ทําดินใหโปรง  รวนซยุ  ระบายน้ําและถายเทอากาศไดดี  ทั้งยังเปนแหลงพลังงานของ 

จุลินทรียในดิน  ดินสวนใหญที่ใชเพาะปลูกพืชในประเทศไทย มีอินทรียวัตถุอยูเพียง
รอยละ 1-3 ของน้ําหนักแหงของดิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอีสานดินสวนใหญ
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อินทรียวัตถุ ตํ่ามาก  (นอยกวารอยละ 1)  จึงควรใหความสําคัญตอการเพิ่มอินทรียวัตถุ 
ใหแกดิน 

  (3) นํ้าในดิน  ทําหนาที่ชวยละลายธาตุอาหารพืชในดิน และจําเปนสําหรับใชในการเคลื่อนยาย
ธาตุอาหารและสารประกอบตางๆ เขาไปในตนพืช 

  (4) อากาศในดนิ  ทําหนาที่ใหออกซิเจนแกรากพืชและจุลินทรียในดิน สําหรับ ใชในการหายใจ 

 3. หนาตัดดิน 
 ดินมีความลึกหรือความหนา  ถามองลกึลงไปในแนวด่ิง จะพบวา ดินมีลักษณะ เปนชั้นๆ เรียก

สวนน้ีวา หนาตัดดิน  ดินทั่วๆไปมักมีอินทรียวัตถุสะสมอยูที่ดินบนและปริมาณ อินทรียวัตถจุะลดนอยลงใน 

ดินลาง  ระดับที่ลึกลงไปตามแนวหนาตัดดิน จะพบหินที่กําลังผุพัง  สลายตัวในชั้นลาง  เรียกวา  วัตถุตนกําเนิดดิน  

ชั้นที่อยูลึกลงไปถัดจากวัตถุตนกําเนิดดิน เรียกวา พื้นหิน ซึ่งเปนชั้นหินที่ยังไมไดผานกระบวนการผุพังสลายตัว 

 รากพชืเจริญเติบโตและดูดธาตุอาหารเฉพาะในสวนที่เปนดินบนและดินลาง ซึ่ง ดินแตละชนิด
มีความลึกไมเทากัน  ดินที่ลึกจะมีพื้นที่ใหพืชหยั่งราก และดูดธาตุอาหารไดมาก กวาดินที่ต้ืน  การปลูกพืชให
ไดผลดี จึงควรพิจารณาความลึกของดินดวย 

4. การเจริญเตบิโตของพชื 

 
 ทุกสรรพสิ่ง (สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต) ในระบบนิเวศลวนเชื่อมโยงสัมพันธกัน เปนเหตุปจจัย

ซึ่งกันและกัน  สําหรับปจจัยหลักที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช มีดังตอไปน้ี 

  (1) แสงแดดเปนแหลงพลังงานที่พืชใชในการสังเคราะหแสง 
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  (2)  อุณหภูมิของดินและบรรยากาศ มีผลตอกระบวนการตาง ๆ ภายในตนพืช เชน การ
สังเคราะหแสง  การ หายใจ เปนตน 

  (3) ความชื้น/นํ้า  เปนวัตถุดิบในการสังเคราะหแสง ทําใหเซลลเตงตัว  เปนตัวกลางขนยาย 

ธาตุอาหารและอินทรียสาร ในสวนตาง ๆ ของพืช 

  (4) สภาพกรด-ดางของดิน นิยม บอกเปนคาพีเอช (pH) โดย ทั่วไปพืชเจริญเติบโตไดดีใน 

ดินที่มีพีเอชใกลเปนกลาง (pH 6.0-6.5) 

  (5) ชนิดและปริมาณของกาซตางๆ ในดิน อากาศ  สวนใหญในดินประกอบ ดวยกาซ
ออกซเิจน  ไนโตรเจน  และคารบอนไดออกไซต  รากพืชใชกาซ ออกซเิจนในการ
หายใจ  ถากาซออกซิเจนไมพอระบบรากของพืชจะ ออนแอ 

  (6) โรคและแมลงศัตรูพืช  ถาพืชมโีรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนมาก ยอมกําจัดการเจริญเติบโต
และการใหผลผลิตของพืช 

  (7) ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน  และสมบัติของดิน  สมบัติทางเคมี โดยเฉพาะ ความเปน
กรด-ดาง ของดิน  สมบัติทางกายภาพ เชน ความรวนซุยของ       ดิน   การระบายน้ํา  การ
ถายเทอากาศ  ฯลฯ  และสมบัติทางชีวภาพ ไดแก จุลินทรียและสัตวเล็ก ๆ ในดิน ม ี

ผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

  (8) ความรูความสามารถในการจัดการไรนาของเกษตรกร ซึ่งนับวันจะยิ่งสําคัญมากขึ้นเน่ืองจาก 

การแขงขันที่รุนแรงขึ้น  ทั้งดานประสิทธิภาพ คณุภาพ และตนทุนการผลติ 

 5. ความตองการธาตุอาหารของพืช  ในจํานวน 17 ธาตุที่พืชตองการใชในการเจริญ เติบโตและ
ใหผลผลิตได 3 ธาตุ  จากน้ําและอากาศ คือ คารบอน ไฮโดรเจน และออกซเิจน  สวนอีก 14 

ธาตุไดจากดิน 

   ใน 14 ธาตุน้ัน ม ี6 ธาตุที่พืชตองการในปริมาณมาก  คือ  ไนโตรเจน (เอ็น) ฟอสฟอรัส 

(พี)  โพแทสเซียม (เค)  แคลเซียม  แมกนีเซยีม  และกํามะถัน   แตการใสปุยจะเนนเฉพาะ   

เอ็น-พ-ีเค  จึงเรียกวา ธาตุอาหารหลกั  สวนแคลเซยีม แมกนีเซียม และกํามะถันน้ัน  ดินสวน
ใหญที่ใชปลูกพืชในปจจุบันมักไมขาด และเมื่อใสปุย  เอ็น-พี-เค ลงไปในดิน  มักมี 3 ธาตุน้ีปน
ลงไปดวยเสมอ  ซึ่งเรียกวา ธาตุอาหารรอง   สวนธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ) ไดแก เหลก็ สังกะส ี 

โบรอน เปนตน  ถาพืชขาดธาตุหนึ่งธาตุใดธาตุนั้นจะเปนตัวจํากัดการเจริญเติบโตและการ
ใหผลผลิตของพืช 

 6. การสูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน 
  ธาตุอาหารพชืในดินสญูเสยีออกไปไดหลายทาง ดังน้ี 

  (1) สูญเสียไปกับผลผลิตพืชที่เก็บเกี่ยวออกไป 
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  (2) ถูกชะลางออกไปจากบริเวณรากพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน  เชน ถาเกิดฝนตกหนัก
หลังจากใสปุยไนโตรเจน โดยเฉพาะในดินทราย  เกษตรกรอาจไดรับประโยชนจากการ
ใสปุยเพียงรอยละ 10 เทาน้ัน  เพราะไนโตรเจน ละลายไปกับน้ํางายมาก 

  (3) สูญหายไปในรูปกาซ  เชน กรณขีองไนโตรเจน 

  (4) การตรึง  โดยเฉพาะฟอสฟอรัส  การตรึงหมายถึงธาตุอาหารพืชถูกดินหรือ สารประกอบ
ในดินจับไว  พืชจึงไมสามารถดูดธาตุอาหารเหลาน้ันไปใชประโยชนไดทั้งหมด ซึ่งความ
เปนกรด-ดางของดิน เปนปจจัยสําคัญที่สุด ที่มีผลตอการตรึงธาตุอาหารพืชในดิน 

  (5) สูญเสียไปกับการชะลางและพังทลายของดิน  พื้นที่ที่มีความลาดและมีสภาพโลงเตียน
ปราศจากพืชพันธุหรือสิ่งปกคลุมหนาดิน หรือมกีารไถ พรวนดินเพื่อเตรียมปลกูพชื  ถา
ฝนตกหนักจะเกิดการกัดเซาะผิวดิน ธาตุอาหารพชืในดินยอมสูญหายออกไปจากพื้นที่ดวย 

 

เมื่อมีการเพาะปลูกพืช ธาตุอาหารจุถูกดูดไปใชในการเจริญเติบโตและถูกเก็บสะสมไว ในสวนตาง ๆ
ของพืช  ไดแก ใบ ลําตน ดอก  ผล  ฯลฯ  เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ ธาตุ อาหารพืชยอมถูกนําออกไป
จากพื้นที่ดวย 
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ในพื้นที่การเกษตร  ธาตุอาหารพชื ในดินสูญเสียไปกับผลผลิตมากที่สุด  การปลูกพืชติดตอกันยาวนาน
โดยไมมกีารเพิ่มเติมธาตุอาหารลงไปในดิน  ความอุดมสมบรูณของดินจะลดลง  และในทายทีส่ดุดินจะไมสามารถ
ใหผลผลิตพืชสูงได 

ดังน้ัน ควรเพิ่มเติมธาตุอาหารพืช ลงไปในดินใหเพียงพอ ซึ่งการใสปุยเปนวิธีการหน่ึง เพราะการฟนฟู
ดินใหกลับมาอุดมสมบูรณอีกคร้ังหน่ึง ตองใชเวลาและคาใชจายสูงมาก  จึงควรดูแลรักษาความอุดมสมบูรณของดิน
ใหดีอยูเสมอ 

 

 สารฆาศัตรูพืชและสัตว 
สารฆาศัตรูพืชและสัตวสวนใหญเปนสารประกอบอนินทรีย เปนพิษกับแมลงและ ศัตรูพืช  หากใช

อยางไมระมัดระวังยอมเปนโทษตอสุขภาพของทั้งผูใชและผูบริโภค   ทั้งยังมีสารพิษตกคางในสิ่งแวดลอมอีกดวย  

จึงมักมีคําเตือนบนฉลาก  ตัวอยางเชน  ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากฉีดพนยา 20 วัน เปนตน  มิฉะน้ันสารพิษ
ตกคางจะเปนอันตรายตอผูบริโภค 

 

 ปุยและประโยชนของปุย 
ปุย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเปนองคประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่กอใหเกิดธาตุอาหารพืช เมื่อใสลงไป

ในดินแลวจะปลดปลอย หรือสังเคราะหธาตุอาหารที่จําเปนใหแกพืช 

การเพาะปลูกพืชในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง จึงตองการธาตุอาหารเพิ่มเติมจากปุยนอยกวาดินที่มี
ความอุดมสมบูรณตํ่า 

ปุยแบงออกเปน 3 ประเภท ดงัน้ี 
 (1) ปุยเคมี  คือ  สารประกอบอนินทรียที่ใหธาตุอาหารพืช เปนสารประกอบที่ผาน กระบวนการ

ผลติทางเคมี  เมื่อใสลงไปในดินที่มีความชื้นที่เหมาะสม ปยุเคมจีะละลายใหพืชดูดไปใชประโยชน
ไดอยางรวดเร็ว 

 (2) ปุยอินทรีย  คือ สารประกอบที่ไดจากสิ่งมีชีวิต  ไดแก พืช สตัว และจุลินทรีย ผานกระบวนการ
ผลิตทางธรรมชาติ  ปุยอินทรียสวนใหญใชในการปรับปรุง สมบัติทางกายภาพของดิน  ทําให
ดินโปรง รวนซยุ  ระบายน้ําและถายเทอากาศไดดี  รากพืชจึงชอนไชหาธาตุอาหารไดงายขึ้น 

   ปุยอินทรียมี 3 ประเภท คือ ปุยหมัก  ปุยคอก  และปุยพชืสด  ปุยอินทรีย มีปริมาณธาตุ
อาหารพชือยนูอย เมื่อเปรียบเทียบกับปยุเคมีและธาตุอาหารพืช สวนใหญอยูในรูปของสารประกอบ
อินทรีย เชน ไนโตรเจน อยูในสารประกอบ จําพวกโปรตีน  เมื่อใสลงไปในดิน พืชจะไม
สามารถดูดไปใชประโยชนไดทันที แตตองผานกระบวนการยอยสลายของจุลินทรียในดิน   
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แลวปลดปลอยธาตุ อาหารเหลานั้นออกมาในรูปสารประกอบอินทรียเชนเดียวกันกับปุยเคมี  
จากน้ัน พืชจึงดูดไปใชประโยชนได 

 (3) ปุยชีวภาพ  คือ ปุยที่ประกอบดวยจุลินทรียที่ยังมีชีวิตอยู และคุณสมบตัพิิเศษสามารถสังเคราะห
สารประกอบธาตุอาหารพืชไดเอง หรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยูในรูปที่ไมเปนประโยชน
ตอศัตรูพืชใหมาอยูในรูปที่พืชสามารถ ดูดไปใชประโยชนได  และยังมีประโยชนอ่ืนๆอีก  เชน 

  1. ทําใหศัตรูพืชลดลงชั่วคราว  เพราะไมชอบกลิ่น  หรือความเปนกรดของ ปุยชีวภาพ  แต
เมื่อศัตรูพืชปรับตัวได ก็จะทําลายพืชเหมือนเดิม 

  2. ในกรณีที่เกษตรกรใชปุยเคมีสูตรเดิมๆ อยางตอเน่ือง ทําใหมีการสะสมธาตุอาหารพืช
บางตัวในดินมากเกนิไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  เมือ่หยุดใช
ปุยเคมีแลวใชปุยชีวภาพแทน  พืชจะคงเจริญ เติบโตไดดี 

  3. ในบางกรณี  ดินมีความเปนดางหรือธาตุอาหารพืชบางตัวไมละลาย  เมื่อใชปุยชีวภาพที่
มีความเปนกรดใสลงไป  จะทําใหสภาพดินดีขึ้นชั่วคราว และปลดปลอยธาตุอาหารพืช
ออกมามากขึ้น 

  4. ในกรณีที่ดินน้ันขาดธาตุอาหารรองบางตัว  ปุยชีวภาพที่มีธาตุอาหาร ดังกลาวจะเขาไป
ทดแทนทาํใหเกิดผลดีตอพชื 

  5. มีฮอรโมนพืชบางอยางที่ถูกสังเคราะหขึ้นในกระบวนการหมัก  และมีปริมาณเหมาะสม
กับพืชน้ันๆ  จึงทําใหพืชเจริญเติบโตดีขึ้น 

 

 ปริมาณธาตุอาหารพืชในปุยเคม ี
ฉลากของปุยเคมีทุกชนิดมีตัวเลข 3 จํานวนเรียงกัน  ตัวเลขแตละจํานวนแสดงปริมาณ ธาตุไนโตรเจน  

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (เอ็น-พ-ีเค) ตามลําดับ  เรียกวา สูตรปุย  ซึ่งมี หนวยเปนเปอรเซนต (%)  โดย
น้ําหนักทั้งหมดของปุยเคมี 

ตัวอยางเชน  ปุยสูตร 13-0-46  แสดงวาปยุเคมหีนัก 100 กิโลกรัม มไีนโตรเจน 13 กโิลกรัม  ไมมี
ฟอสฟอรัส  และมีโพแทสเซียม 46 กโิลกรัม  สวนธาตุอาหารพืชตัวอ่ืนๆ ในปุย เคมี  ผูผลิตจะระบุหรือไมก็ได  

แตถาระบุจะใสขอมูลวา มีธาตุอาหารรองและจุลธาตุอะไรบาง? ในปริมาณ (%)  เทาไหร? 

ถาเกษตรกรตองการผสมปุยเคมีใชเอง  เพราะปุยสูตรที่มีจําหนายในทองตลาดไมตรงกับความตองการ  

แนะนําใหใชแมปุยดังตอไปน้ี 

 (1) ปยุไนโตรเจน  (ปุยเอ็น)  เชน ปุยยูเรีย (46-0-0)  ปุยแอมโมเนียซัลเฟส (21-0-0) 

 (2) ปุยฟอสฟอรัส (ปุยพี)   เชน   ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟส (0-46-0)    ปุย ไดแอมโมเนีย
มฟอสเฟส (18-46-0) 



26 

 (3) ปุยโพแทสเซียม (ปุยเค)  เชน ปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60)  ปุยโพแทสเซียม ซัลเฟส (0-0-

50) 

 

 การพิจารณาเลือกซื้อปุยเคมี 
ตามพระราชบัญญัติปุย 2518  ไดกําหนดใหผูขายปุยเขียนขอความที่สําคัญตางๆ เปน ภาษาไทยหรือที่

เรียกวา ฉลากปุยไวที่กระสอบปุยใหเดนชัด คือ (1) ชื่อทางการคาและมีคําวา ปุยเคมี  (2) สูตรปุย  (3) นํ้าหนัก
สุทธิของปุย  (4) ปริมาณธาตุอาหารรอง  (5)  เคร่ืองหมายการคา (6) ผูผลิตและสถานที่ผลิตหรือสถานที่ต้ังของ
ผูแทนจําหนายที่ชัดเจน  (7) ทะเบียนเลขที่ ยกเวน ปุยเคมีมาตรฐาน 7 ชนิด  เชน  ยูเรีย  (46-0-0)  ซปุเปอร
ฟอสเฟส (0-20-0) โพแทสเซียมคลอไรด  (0-0-60)  เปนตน  ที่ไมตองขึ้นทะเบียน 

 

 อาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานเกษตร 
 1. อาชีพปลูกพืช  อาจจะปลูกพืชชนิดเดียวหรือปลูกพืชหลายชนิดผสมกัน   เชน ปลูกพืชผัก แตมี

หลายชนิด  หรือปลูกพืชประเภทตางๆ  เชน ปลูกผัก ปลูกผลไม และทาํนาดวย 

 2. อาชีพเลี้ยงสัตว  เปนอาชีพที่ทําไดทั่วประเทศ  การเลี้ยงสัตวบางชนิดขึ้นอยูกับสภาพพื้นที ่ 
ทรัพยากรและสิง่แวดลอม เชน อยูติดทะเลก็ประกอบอาชีพประมง จับปลา จับหอย 

 3. อาชีพเกษตรผสมผสาน เปนอาชีพเกษตรประกอบดวยหลายประเภทที่มีการ เกื้อกูลกัน  เชน  

มีการปลกูพืชรวมกับการเลี้ยงสัตวโดยเอาเศษพชืมาใหสัตวกิน เอามูลสัตวไปใสพชื หรือผสมผสาน
กนัระหวางพชื เชน เกื้อกูลกันโดยอาศัย รมเงาจากตนไมที่ใหญกวา 

 4. อาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเอาผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจาก การขาย หรือเปน
ชวงที่มีราคาตกตํ่าก็นํามาแปรรูปได   เชน   การตากแหง   การ ดอง  การรมควัน  การเชื่อม 

 5. อาชีพพอคาคนกลาง เปนอาชีพที่รับซื้อสินคาจากอีกที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ซึ่งไมตองเปนผูผลิต
เอง  เชน มีการรับซื้อสนิคาหลากหลายจากผูผลิตไปขายตลาด  

 

 1. การปลูกพืช 
 1.1 ประเภทของการปลูกพืช สามารถแบงพืชออกตามลักษณะการใช ดังน้ี 

  (1) พืชไร  คือ  พืชที่ปลูกโดยอาศัยสภาพดินฟาอากาศในพื้นที ่   สวนใหญอาศยั นํ้าฝน เชน 

การปลูกขาวโพด  ออย  ขาว  มันสําปะหลัง 

  (2) พชืสวน  เชน  ปลูกผัก  ผลไม  ไมดอกไมประดับ  ตองมีการดูแลรักษาอยางใกลชิด  

มนุษยตองดูแลมากกวาพืชไร  เชน  ใหนํ้า  การปองกันกําจัด ศัตรูพืช 
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  (3) พืชปา   เปนพืชที่ไมตองการดูแลรักษา   หรือมนุษยปลูกขึ้นโดยอาศัยธรรมชาติที่
สอดคลองกับพืชชนิดที่เกิดขึ้นเองในปา  เชน การปลูกสัก  ปลูกไผ 

  (4) พืชสมุนไพร  หมายถึง  พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคไดทั้งหมด  พืชและสัตวบาง
ชนิดยังนํามาสกัดเปนเคร่ืองสําอาง    เชน   วานหางจระเข อัญชัญ  ขมิ้น  เปนอาหาร
เสริม  เชน  กระชาย  กระเทียม  เปนเคร่ืองด่ืม เชน บัวบก คําฝอย  ตะไคร  ใชปรุงแตง
อาหาร  เชน หอมแดง  มะนาว 

 1.2 กระบวนการผลิตพืช 
 การปลูกพืชชนิดใดก็ตาม ควรมีขั้นตอนการเตรียม ดังน้ี 

  (1) การจัดเตรียมกอนเพาะปลูก 

   1. จัดเตรียมสภาพพื้นที ่ เตรียมดินใหเหมาะสมกับพชืที่จะปลูกจัดหานํ้าใชอยางเพียงพอ 

   2. เตรียมวัสดุอุปกรณ เชน เตรียมพันธุพืช  วัสดุในการปลูกพืช  นํ้ามัน เคร่ืองมือที่
จําเปน อาจมีการเตรียมตรวจสอบเคร่ืองจักรที่จะใช เชน เคร่ืองสูบนํ้า  อาจตองมี
การเปลี่ยนอะหลั่ยบางชิ้นก็ไดใหจัดหาไว ลวงหนา 

   3. เตรียมทุน ในที่น้ีหมายถึงเงินทุนที่จะเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ จาง แรงงาน 

   4. เตรียมแรงงาน แรงงานที่ใชอาจจะเปนแรงงานในครอบครัว  หรือแรงงานจางขาง
นอก  ตองวางแผนการใชแรงงานวาชวงใดตองใชมากนอยเพียงใด 

   5. ศึกษาราคาของตลาดพืชในชวงนั้นๆ  เพื่อวางแผนการปลูกใหตรงกับชวงที่มีราคา
แพง 

   6. เตรียมพันธุพืช อาจไดพันธุมาจากการเพาะเมล็ด กิ่งตอน กิ่งทาบ การแยกหนอ  

การเสียบยอด  ซึ่งตองพิจารณาขอดีขอเสียของแตละวิธ ี  และความเหมาะสมของ
พืชที่จะใชปลูก 

  (2) การปลูกพืช  เมื่อเตรียมสถานที่แลวก็ลงมือปลูก  การปลูกมีหลายวิธ ี เชน หวานเมลด็  

การขุดหลุมปลูก  ขึ้นอยูกับชนิดของพชืดวย 

  (3) การดูแลรักษา   เมื่อปลูกแลวตองมีการดูแลรักษา  มีการใหนํ้า  ใหปุยบํารุง ดิน  ปองกัน
กําจัดศัตรูพืช  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิด อายุ ของตนพชืดวย 

  (4) อายุการเก็บเกี่ยว  มีความแตกตางตามชนิดของพืชขึ้นอยูกับระยะเวลา หรือใชวิธีการ
สงัเกต  พืชอาจเก็บเกี่ยวดวยแรงคน  เคร่ืองทุนแรง หรือเก็บเกี่ยว ไดทัง้แรงคนและ
เคร่ืองจักรก็ตองขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจดวย 

  (5) การขาย พืชมีวิธีการขายไดหลายวิธ ี  เชน  มีพอคาคนกลางมาซื้อถึงบาน ไปขายเองที่
ตลาด  สงรานคาประจํา เชน สงตามหางสรรพสินคา สงกลุม สหกรณ 
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 2. การเลี้ยงสัตว 
 2.1 ประเภทของการเลี้ยงสตัว  แบงตามลักษณะของสัตวได ดังน้ี 

  (1) สตัวใหญ  นิยมเลีย้งกนัแพรหลาย  เปนสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อใชงาน ใชเปนพาหนะ  เลี้ยง
เปนอาชีพ  เชน โคเน้ือ โคกระบือ 

  (2) สัตวเล็ก  นิยมเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชพี  เปนอาหารหรือเพื่อความเพลดิเพลนิ  เชน 

สุกร  แพะ  กระตาย 

  (3) สัตวปก  เปนสัตวประเภทมีปก  เชน  ไก   เปด  หาน  นก 

  (4) สัตวนํ้า  เปนสัตวที่อาศัยในนํ้า  หรือคร่ึงบกคร่ึงนํ้า  เชน ปลา กุง กบ และตะพาบนํ้า 

 2.2 กระบวนการผลิตสัตว 
  (1) การเตรียมการกอนการเลี้ยงสัตว  คลายกับการเตรียมการปลูกพืช  มีการเตรียมสถานที ่ 

วัสดุอุปกรณ  เตรียมทุน  แรงงาน   ศึกษาราคาตลาด  เตรียมพันธุ  ซึ่งสิ่งของเคร่ืองใช
อาจแตกตางกนั การเตรียมสถานที่ตองมีการเตรียมเพิ่มเติม  เชน  เตรียมโรงเรือน  เตรียม
บอนํ้าสําหรับการเลี้ยงสัตว  บางชนิด 

  (2) การเลี้ยงสัตว ตองจัดสถานที่ใหเหมาะสมกับสัตวชนิดน้ัน  ศึกษาความชอบ  ชนิดและ
ปริมาณอาหารที่ตองการตามวัยของสัตว 

  (3) การดูแลรักษา  อาจตองมกีารใหอาหารเสริม  หรือบางชนิดตองใหออกกําลังกาย  มีการ
สงัเกตเพือ่ปองกนัโรคตางๆ 

  (4) การขาย  ขายเมื่อสัตวเจริญเติบโตเต็มที่  ถาเลี้ยงตอไปจะทําใหตนทุนสูง  ตองเสีย
คาอาหาร  คาแรงงานเลี้ยง  และอ่ืน ๆ อีก  การขายก็เชนเดียวกันกับการจําหนายผลผลิต
ที่เกี่ยวกับพืช  เชน  มีพอคาคนกลางมาซื้อ หรือสงตาม หางสรรพสินคา 

 

 สภาพปญหา 
 1. พื้นฐานความรูของเกษตรกรรายยอยสวนใหญมีการศึกษานอย  เชน  จบ ป.4  ป.6 หรือลืม

หนังสอืไปแลว  ทําใหมีปญหาในการศึกษาหาความรู   โดยเฉพาะการ ศึกษาขอมูลการผลิตกับ
ขอมูลทางการตลาด  จึงเปนสาเหตุที่ทําใหการผลิตยัง คงเดิมหรือตาม ๆ กนัไป 

 2. ราคาพืชผลไมแนนอน  ไมมีหลักประกันในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  เมื่อผลผลิตเก็บ
เกีย่วไดแลวจึงหาตลาด  ไมมีการหาตลาดไวลวงหนา  ดังน้ัน ผลผลิตทางการเกษตรจึงถูก
กําหนดราคาโดยพอคาคนกลาง  เน่ืองจากผลผลิตทาง การเกษตรมีอายุสั้น  ทําใหเกษตรกรตอง
รีบขาย  ถาไมขายทันที   ตองเตรียมยุงฉางสําหรับเก็บ  เชน  ขาว 
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 3. ระบบชลประทาน    การวางระบบชลประทานของภาครัฐบาลไมทั่วถึง   บางแหงมีน้ําใชทาง
การเกษตรตลอดป บางแหงตองอาศัยน้ําตามธรรมชาติ 

 4. การชวยเหลือในการสรางถนนเขาไปในพื้นท่ีของเกษตรกรยังไมท่ัวถึง  ทาํใหไมสะดวกในการ
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกมาจากฟารม 

 5. การจัดการของเกษตรกรยังไมคุมคากับการลงทุน  มีการใชทุนมากกวาผลที่ได ทําใหขาดทุน
ทุกป  จนเกิดเปนหน้ีสินเพิ่มขึ้นๆ 

 6. ราคาผลผลิตตกต่ํา  เมื่อผลผลิตออกมากจะทําใหราคาผลผลิตตกตํ่า อาจแกปญหาโดยการทําให
ออกนอกฤดูกาล หรือเพิม่มูลคาผลผลิต โดยการแปรรูปอาหาร หรือถนอมผลผลิต 

 

 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 1. ใชพลังงานไฟฟาทางการเกษตรอยางประหยัด เชน เคร่ืองปนไฟฟา 

 2. ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง   ในการดําเนินงานควรวางแผนการดําเนินงานกอนเพือ่ประหยดัใน
การใชนํ้ามัน  เชน  วางแผนซื้อวัสดุอุปกรณใหนอยคร้ัง 

 3. ไมควรเผาตอซังในพื้นท่ีนา  ไร  สวน  นอกจากจะทาํใหเกดิมลพษิทางอากาศแลว ยังทําใหหนาดิน
ซึ่งประกอบดวยแรธาตุอาหารสูญเสียไปดวย  โดยการถกู ความรอน 

 4. การใชผลผลิตใหเกิดประโยชน  ผลผลิตที่เหลือจากการจําหนายควรนํามาใชให เกิดประโยชน
ตอไป  เชน  มูลสัตว  ใหนํามาใชหมักปุย  เศษพืชนํามาใหสัตวกิน หรือทําปุยหมัก 

 
งานชาง 

งานชาง หมายถึง  งานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทํางานของชางที่มีความรู ความชํานาญ ในงานน้ันๆ 

ทักษะเปนสิ่งจําเปนในการเปนชาง  เพราะเปนการสรางความรู ความชํานาญในการ ทํางานสิ่งใด 

   สิ่งหน่ึง  โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

 1. การศึกษาหาความรูกับงานชางน้ันๆ   กอนที่จะลงมือปฏิบัติงานน้ันๆ   เพื่อใหทราบธรรมชาติ
ของงาน  เชน งานไฟฟาตองเขาใจเกีย่วกับธรรมชาติของกระแส ไฟฟา   การทาํงานของอุปกรณ
ตางๆ  จากคูมือประกอบของอุปกรณน้ันๆ 

 2. การวิเคราะหสาเหตุของการชํารุดเสียหายของชิ้นสวนอุปกรณหรือสิ่งกอสราง ศึกษาชนิดของ
วัสดุและหนาที่ของชิ้นสวนอุปกรณในแตละสวน  กอนทําการ ถอดหรือแกไขซอมแซม 

 3. การจัดเตรียมอุปกรณในการถอดประกอบชิ้นสวนในแตละอุปกรณ  เคร่ืองมือใน การซอม  เชน  

คอน  คีม  ไขควง  ตลับเมตร  ฯลฯ  ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน น้ัน 
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 4. การวางแผนและกาํหนดข้ันตอนการปฏบิตังิานในแตละสวนใหเหมาะสม และการใชวสัดุอุปกรณ
อะไรบาง  งบประมาณที่ใช  ความคุมคากับการซอมบํารุง 

 5. การปฏิบัติงาน  คือ  การทํางานทีละขั้นตอนตามที่ไดศกึษาวิเคราะหและวางแผนไว  เปนการ
ฝกใหมีการสังเกต  ตรวจสอบ  และคนควา  เพื่อทําการทดลองและแกไขขอบกพรองหรือ
จุดเสียใหดีขึ้นหรืออยูในสภาพเดิมที่สามารถใชไดตอไป 

 6. เมื่อทําการซอมแซมเรียบรอยแลว  ใหตรวจสภาพความเรียบรอย  อุปกรณใส ครบถวนถูกตอง
หรือไม  แลวจึงทาํการทดลองวาสามารถใชไดหรือไม  หรือตองทําการปรับปรุงแกไขใหดีตอไป 

 

 ประเภทของงานชาง 
 1. ชางไฟฟา  เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับธรรมชาติและการทํางานของระบบไฟฟา ประโยชน

และโทษของไฟฟา  เชน เดินสายไฟในอาคาร  ชางวิทยุ โทรทัศน 

 2. ชางไม  เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับงานไม  เชน  การทําเฟอรนิเจอรจากไม  ทําโตะ  เกาอ้ี  

หรืองานกอสรางจากไม 

 3. ชางยนต  เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับเคร่ืองยนต  กลไก   การทํางานของเคร่ืองยนต  เชน  เปน
ชางซอมรถยนต  รถจักรยานยนต 

 4. ชางประปา  เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับการวางทอประปา  ธรรมชาติการไหลของนํ้า  การ
เชื่อมตอทอในลักษณะตางๆ 

 5. ชางปูน  เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับการกออิฐถือปูน  การฉาบ  การเทพื้นคอนกรีต 

 6. ชางทาส ี  เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับการทาสีกับวัสดุตางๆแลว  ยังมีความชํานาญเกี่ยวกับการ
เลือกใชสีกับวัสดุตางๆ 

 7. ชางเชื่อม  เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับงานเชื่อม  การใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร ในการเชือ่ม  

อาชีพที่เกี่ยวของ เชน อาชีพทําเหล็กดัดประตู หนาตาง 

 

 อาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานชาง 
 1. เปนอาชีพตามความชํานาญ  เชน  ชางไฟฟา  ชางไม  ชางยนต  ชางประปา  ชาง ปูน  ชางทาส ี 

ชางเชื่อม  โดยอาจใชความรูความสามารถรับงานเอง   มีการบริหาร จัดการ คิดราคาไดเอง  

ติดตามการทํางานเอง   จัดการหาลูกคาเอง  หรือบางคนใชความชํานาญเปนลูกจางงานกอสราง 

 2. เปดรานซอม  เชน ซอมเคร่ืองไฟฟา  ซอมเคร่ืองรถยนต ขึ้นอยูกับความชํานาญ ของแตละคน 
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 กระบวนการงานของชาง 
 1. ออกแบบ งานชางตองมีการออกแบบมากอน  เพื่อใหชางตางๆทําตามและเปน การคิดงานมาทั้ง

ระบบแลว  มีการกําหนดชนิดของวัสดุที่ตองใชอยางละเทาใด สังเกตวาเมื่อเราซื้ออุปกรณงาน
ชางก็มีคูมือการติตต้ังมากับชุดอุปกรณดวย 

 2. อานแบบ   ชางจะตองอานแบบใหเขาใจ  สามารถแยกวัสดุอุปกรณที่ใชได ทําใหคิดคาใชจายได  

และเรียนรูระบบ/ขั้นตอน  การติดต้ัง หรือประกอบงานนั้น 

 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตามท่ีกําหนด  ใชวัสดุอุปกรณชนิดใดบาง จํานวนกี่ชิ้น ชนิดของเคร่ืองมือ
ที่ใชจัดเตรียมใหพรอมกอนลงมือปฏิบัติ 

 4. ลงมือปฏิบัต ิ นําวัสดุอุปกรณมาใหพรอม แลวปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดอยาง เครงครัด 

 5. ทดลองใช  ควรตรวจสอบกับแบบอีกคร้ังกอนทดลองใช  เพื่อไมใหเกิดการ ผิดพลาด 

 

งานประดษิฐ 
งานประดษิฐ  หมายถึง  สิ่งที่ทําขึ้นใหม  โดยใชวัสดุตางๆ ทั้งที่เปนวัสดุเหลือใชหรือ วัสดุทั่ว ๆ ไป  

แลวนําไปใชใหเกดิประโยชน เชน 

 1. เปนกิจกรรมที่ชวยใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 2. เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 3. เปนการฝกใหรูจักสังเกตสิ่งรอบ ๆ ตัว  และนํามาใชประโยชนได 

 4. สรางความภาคภูมิใจกับผูประดิษฐ 

 5. สามารถสรางงานและสรางรายไดเพื่อเปนพื้นฐานการประกอบอาชีพได 

 

 ขอบขายของงานประดษิฐ 
งานประดิษฐตางๆ สามารถเลือกทาํไดตามความตองการและประโยชนใชสอย  ซึ่ง แบงเปน 4 ประเภท 

ไดดังน้ี 

 1. ประเภทของเลน  เปนของเลนเพือ่ความเพลดิเพลนิ  ของเลนเพื่อการคิด  เชน งานปน   

งานจักสาน  วัสดุที่ใช เชน กระดาษ  ผา  เชอืก  พลาสติก 

 2. ประเภทของใช  อาจทําขึ้นเพื่อใชในชีวิตประจําวัน  เชน  ตะกรา  กระบุง  งาน ไมไผ  ผาเช็ดเทา  

ผาปูโตะ  วัสดุที่ใช  เชน กระดาษ ไมไผ  ดิน  ผา  เหลก็ ใบตอง 

 3. ประเภทของตกแตง  ใชตกแตงสถานที ่บานเรือนใหมีความสวยงาม  เชน  การประดิษฐดอกไม  

แจกนั  ภาพวาด  งานแกะสลกั 
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 4. ประเภทเคร่ืองใชงานพิธี  ทําขึ้นเพื่อใชในพิธีทางศาสนาในชวงโอกาสตางๆ และงานประเพณี  
เชน ลอยกระทง  งานเขาพรรษา  งานออกพรรษา  งานศพ   เคร่ืองใช ในงานพิธีทางศาสนา เชน 

พานพุม  มาลัย  เคร่ืองแขวน  บายศรี  การจัดดอกไม ในงานศพ 

วัสดุอุปกรณที่ใชในงานประดิษฐจะเปนของใชเล็กๆ  เชน  กรรไกร  เขม็ ดาย  กาว  มีด  ตะปู  คอน  

แปรง  สี  เลือ่ย  จักรเย็บผา  กระดาษ 

 

 อาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานประดิษฐ 
อาชีพนักประดิษฐ  เปนอาชีพที่ผลิตสิ่งของเคร่ืองใช ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความคิด สรางสรรค  ทันตอ

ความตองการของตลาด   

ลักษณะการประกอบอาชีพไดแกผลิตเสร็จแลวขายความคิดใหกับบริษัท  หรือคิดแลว ผลิตเองสงขาย
ใหรานคา  หรือผลติเองแลวขายเองโดยตรง 

 

 กระบวนการผลิตงานประดิษฐ 
งานประดิษฐ มีขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ออกแบบงานประดิษฐ  เชน ประดิษฐดอกไม  จะตองออกแบบขนาดของใบ ขนาดของกลีบ
ดอก  เกสรดอกไม  กานดอก 

 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอม  เชน  กระดาษ  กรรไกร  มีด  กาว  วัสดุที่จะใช  ทําสิ่งประดิษฐ 

 3. ปฏิบัต ิ เมื่อออกแบบและเตรียมวัสดุแลวใหนํามาประกอบตามตองการ 

 4. การตกตาง  อาจมีการตกแตงใหสวยงามดวยการหาวัสดุมาตกแตงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลคาให
ผลิตภัณพ เชน ตกแตงดวยการทาสี 

 5. ตรวจสอบชิน้งาน  โดยตรวจสอบกับแบบทีก่ําหนดไวอีกคร้ังหน่ึง  วามีการติดวัสดุครบถวนหรือไม  

หรือทดสอบกบัผชูาํนาญใหแสดงความคดิเห็น 

 

 ปญหาในการผลิตชิ้นงาน 
 1. วัตถุดิบ  ปจจุบันวัสดุธรรมชาติโดยการหาจากพืชในทองถิ่น ถูกใชอยางฟุมเฟอย ไมมีการปลูก

ทดแทน  วัสดุมีราคาแพงขึ้น  เชน กระดาษ 

 2. การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ  ผูผลิตสวนใหญไมมีความรูเร่ืองการออกแบบ ทําใหบรรจุ
ภัณฑไมทันสมัยและไมมีคุณคา 

 3. กระบวนการผลิต สวนใหญขั้นตอนการผลิตยังใชวิธีเกา มีการนําเทคโนโลยีเขา มาใชนอย 

ตนทุนสูง 
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 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 1. งานประดิษฐท่ีผลิตโดยโรงงานท่ีเปนระบบอุตสาหกรรม  จะมกีารใชพลงังาน ไฟฟากบัเคร่ืองจักร  

ดังน้ันจึงควรดูแลใชไฟฟาภายในโรงงาน  เชน  มีการติด ประกาศวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด 

 2. งานประดิษฐท่ีเปนระบบอุตสาหกรรมควรคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  เชน การทิ้งของ เสียที่เปน
สารเคมีลงสูแมนํ้า ลําคลอง หรือปลอยควันพษิออกอากาศ  โดยเฉพาะวัสดุที่ทําเปนสาร
พลาสติกหรือยางสังเคราะห 

 

งานธุรกิจ 
งานธุรกิจ  หมายถงึ การดําเนินกจิกรรมการผลิต  หรือจําหนายสินคา และบริการโดย มุงหวังผลกําไร 

 

 ลักษณะของธุรกิจ 
การประกอบธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบ  แตละรูปแบบมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน ในเร่ืองของการ

จัดต้ัง   การขยายกิจการ  ความรับผิดชอบของเจาของ  จึงควรศึกษาใหเขาใจเพื่อเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับ
ตนเอง 

 1. กิจการเจาของคนเดียว  หมายถึง กิจการที่มีบุคคลเดียวเปนเจาของกิจการ  เปนผดูาํเนินงานและ
รับผดิชอบบริหารงานเพยีงลาํพงัคนเดียว ทาํใหการตัดสนิใจเปนไปดวยความรวดเร็ว ผูประกอบการ
หรือเจาของธุรกิจเปนผูรับผิดชอบในผลการ ประกอบการน้ันทั้งหมด ไมวาจะเปนกําไรหรือ
ขาดทนุโดยไมจํากดัจํานวนแต เพียงผูเดียว  กลาวคือ  หากธุรกิจมีกําไร  กําไรทั้งหมดก็จะเปน
ของผูประกอบการน้ัน แตหากธุรกิจขาดทุน ผูประกอบการก็ตองรับผลขาดทุนน้ันทั้งหมด 

 2. หางหุนสวน  หมายถึง  กิจการที่มีบุคคลต้ังแต 2 คนขึน้ไป  ตกลงรวมดําเนิน กิจการดวยกันเพื่อ
แสวงหาผลกาํไรจากการดําเนินกจิการน้ัน 

 3. บริษัทจํากัด  หมายถึง กิจการที่จัดต้ังขึ้นโดยมีการแบงทุนเปนหุนที่มีบุคคล ถือหุนๆละเทาๆกัน  

และผถูือหุนแตละคนรับผิดชอบเพียงคาหุนที่ตนนําสงใช ไมครบตามมลูคาของหุนที่ตนถือเทาน้ัน 

 

ระบบสหกรณ 
สหกรณ เปนองคกรธุรกิจรูปหนึ่งที่ประกอบดวยบุคคลมารวมกันโดยวิธีการชวยเหลือ ซึ่งกันและกัน  

อยางมวัีตถุประสงค เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของสมาชิก  การประกอบธุรกิจระบบสหกรณเปน
การจัดการไมมุงคากําไร  ยึดหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก  ปองกันมิใหถูกเอาเปรียบจากพอคา 

คนกลางหรือบุคคลอ่ืนๆ 
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 ลักษณะของสหกรณ 
 1) เปนองคกรที่มีการรวมกลุมบุคคลที่มีวัตถุประสงคและความสนใจเหมือนกัน 

 2) องคกรมีจุดหมายหลักในการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจแกสมาชิก 

 3) การจัดองคกรยึดรูปแบบประชาธิปไตย  โดยใหทกุคนมีสวนรวมในการจัดการ การกํากับดูแล  

การจัดหาทุน  และรับผิดชอบ 

 

 หลักการของสหกรณ 
 1) การเปนสมาชิกสหกรณ ตองเขามาดวยความสมัครใจ  ยอมรับระเบียบ กฎเกณฑ ของสหกรณ

ตามหลักเสรีภาพ 

 2) สมาชิกทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย 

 3) การมีผลกําไรตองมีความยุติธรรม 

 4) การดําเนินธุรกิจถือหลักวาเงินสวนเกินหรือผลกําไรเปนของสมาชิกทุกคน 

 5) สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการดําเนินงานสหกรณ  และสนับสนุนใหสมาชกิ
ไดฝก  ศึกษาหาความรูในการประกอบอาชีพของตน 

 6) มีความรวมมือระหวางสมาชิกสหกรณ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการอยูดี กนิดี และมีสุขของ
สมาชิกในประเทศไทย  มีพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2511 เปน กฎหมายรองรับการ
ดําเนินงานของสหกรณ  ประเภทของสหกรณ ระบุไววามี 2 ประเภท คือ สหกรณจํากัดและไม
จํากัด  แตในการปฏิบัติสหกรณในประเทศไทย แบงได 6 ประเภท คือ สหกรณการเกษตร  

สหกรณการประมง  สหกรณนิคม  สหกรณรานคา  สหกรณออมทรัพย  สหกรณบริการ 

 
วิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน คือ  การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกชุมชนเปนเจาของปจจัย การผลิต  การคา
และการเงิน  เพื่อใหเกิดประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจ คือ การสรางรายไดและ อาชีพ   ดานสังคม  คือ การยึดโยง
รอยรัดความเปนครอบครัวและชุมชนใหรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ แบงทุกขปนสุขซึ่งกันและกัน  วิสาหกจิ
ชุมชนจะเปนเคร่ืองมือในการสราง ฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง ตลอดจนพึ่งพาตนเองไดในที่สุด 

 

 หลักการวิสาหกิจชุมชน 
 1) ชุมชนหรือองคกรชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ 
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 2) เคารพหลักการและเปาหมายการดํารงชีวิตรวมกัน  แบงปนกัน  พึ่งพิงกันภายใน ชุมชนอยาง
เสมอภาคและเคารพหลักการอยูรวมกันของชุมชนกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศนแบบปฏิสัมพันธาพ 

 3) มีการทํางานแบบมีสวนรวมของชุมชน  จัดการและวางแผนแมบทพัฒนาชุมชน ดวยตนเอง 

 4) สรางทุนของชมุชนหรือกองทุนของชุมชนหลากหลายรูปแบบ  เปนหลกัประกนั ความเสมอภาค
ทางเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน 

 5) วิสาหกิจชุมชนเปนหลักการมีสวนรวมและกระจายผลประโยชนควบคูไปกับ การสรางสัมคม
สวัสดิการที่เกิดจากสมาชิกชุมชนรวมมือขึ้นมา เรียกวาสวัสดิการ 

 6) เศรษฐกิจชุมชนมาจากฐานการผลิตที่หลากหลาย เปนองคกรรวมดานปจจัยสี ่ ตอบสนองตลาด
ในชุมชนกอน 

 

วิสาหกิจชุมชน เปนแนวคิดที่มุงผลิตหรือบริการโดยสมาชิกในชุมชน เพือ่การบริโภค และสราง
รายไดใหชุมชนจากผลผลิตที่หลากหลายในชุมชน  ทั้งในดานการบริโภคแบบพึ่งพา ตนเอง  การเกบ็หรือถนอม
อาหารไวกินในครอบครัว ในชุมชน  จะชวยลดรายจายของครอบครัว และเสริมสรางสุขภาพสังคม  สุขภาพ
อนามัยที่ดี  มีคุณธรรม ไมเห็นแกประโยชนดานกาํไร สูงสุด    

ดังน้ัน การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจึงตั้งอยูบนกระบวนการคิดและปฏิบัต ิดงัน้ี 

 1) จุดเร่ิมตนของการแปรรูปหรือผลิตสินคาของชุมชน   สมาชิกชุมชนตองมี เปาหมายเพื่อบริโภค
อุปโภคของตนเองเปนหลัก  ดานการผลิตสินคาหลายชนิด หลายประเภท  เพื่อการพึ่งพาตนเอง  

ลดรายจายที่เสยีไปจากการซื้อ  ปองกันไมใหเงินไหลออกไปจากชุมชน จะสงผลใหการหมนุเวียน
และแพรสะพดัอยู ในชุมชน 

 2) สมาชิกในชุมชนผลิตสินคาเปนระบบอุตสาหกรรม  เพือ่ลดรายจายของตนเอง หรือเปนหลกั
พึ่งพิงตนเองไดแลว จึงคอยขยับขยายการผลิตออกไปสูชุมชน เพื่อนบาน เพื่อลดภาวะการซื้อ
ของแพงแกชุมชนเพื่อนบาน 

 3) การเร่ิมตนดําเนินการวิสาหกิจชุมชน ตองคํานึงถึงการลงทุนตํ่า  อุปกรณงาย ๆ การใชแรงงาน
ในชุมชน และการรูจักพัฒนาจากภูมิปญญาด้ังเดิมมาใช 

 

 ขอบขายของงานธุรกจิ 
การประกอบธุรกิจแบงออกตามอาชีพ  เชน ธุรกิจการเกษตร  ธรุกจิอุตสาหกรรม  การทองเที่ยว  

อุตสาหกรรมยานยนต  ธุรกิจการกอสราง  ธรุกจิการเงิน  ธุรกิจเกี่ยวกับงานบาน  ธุรกิจเกี่ยวกับงานประดิษฐ  ซึ่ง
ทุกอาชีพนอกจากะมีกระบวนการผลิตแลวยังมีงานธุรกิจแทรกไปกับ อาชพีดวย 
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 1. ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  เชน  ประกอบธุรกิจการเกษตรก็ควรมีขอมูลทางการเกษตร  เชน  

ผลผลิตเปนอะไร  ใชวัสดุอุปกรณใดบาง  สถานที่ผลิตอยูที่ใด  และ ในลักษณะเชาหรือเปนของ
ตนเอง   มีกระบวนการผลิตอยางไร  ขายที่ใด  ใช แรงงานอยางไร  จะผลิตเมื่อใด  ซึ่งขอมูล
เหลาน้ีจะมีประโยชนตองานธุรกิจใช ในการวางแผน 

 2. งานการเงินและบัญชี   เปนการวางแผนเกีย่วกบัรายไดและรายจาย  เพื่อใหใชจายเงินไดเพียงพอกบั
รายไดและมเีงนิออมไวใชจายในอนาคต 

 

 ประโยชนของการทําบัญช ี
 1. เจาของกิจการทราบวาธุรกิจมีกําไรหรือขาดทุน 

 2. ทราบเกี่ยวกับราคาสิ่งของที่ซื้อและราคาขายผลผลิต 

 3. เปนขอมูลการทําธุรกิจในครัวตอไป 

 4. งายตอการตรวจสอบเนื่องจากเปนการบันทึกรายการทั้งรายรับ-รายจาย ตาม ลําดับเหตุการณ 

กอน-หลงั 
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อาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานธุรกิจ 
ทุกอาชีพที่กลาวมาสวนหนึ่งของการดําเนินงานคือ งานธุรกิจ 

 1. ธุรกิจการเกษตร  เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตร 

 2. ธุรกิจอุตสาหกรรม เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับงานชาง  เชน ธุรกิจผลิตเคร่ืองใชไฟฟา ธุรกิจผลิตรถยนต 

 3. ธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  เปนธุรกิจจัดการทองเที่ยว  เชน บริษัทจัดทัวร มีการบริการ
การเดินทาง  ที่พัก  อาหาร  มีมัคคุเทศก  เปนการบริการอยางครบ วงจร 

 4. ธุรกิจการกอสราง  เชน ธุรกิจรับกอสรางบาน  อาคาร 

 5. ธุรกิจการเงิน  เชน  ธุรกิจการธนาคาร 

 6. ธุรกิจใหบริการ  เชน ธุรกิจรานเสริมสวย  ธรุกจินวดแผนโบราณ 

 7. ธุรกิจซื้อมาขายไป  เปนกิจการที่ซื้อขายสินคาทั้งขายสงและขายปลีก  โดยไมใช ผูผลิต  เชน  

หางสรรพสินคา  รานขายผลไม 

 

 สภาพปญหา 
 1. บุคลากรขาดความชํานาญการทําธุรกิจ  บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะธรุกจิ ขนาดยอม  ขาด

ความชํานาญการทําธุรกิจ  เชน การวิเคราะหแนวโนมความตองการของตลาด  การทําบัญชี
การเงินตางๆ 

 2. ขาดการสรางความเชื่อถือและทําความรูจักกับลูกคา  ขาดความเชื่อถือจากลูกคา เชน การ
ปลอมปนสนิคา การสงมอบสนิคาไมตรงเวลา  นอกจากน้ียงัขาดความเขาใจลกูคาซึง่ผปูระกอบการ
จะตองทําความรูจักกับลูกคา  เชน  รสนิยมความ ชอบ ไมชอบ กลุมอาย ุ กําลังซื้อของลูกคา 
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ใบงานท่ี 2 
 สํารวจอาชีพในชุมชน ภูมิภาค ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา  
ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 

ใหผูเรียนสํารวจอาชีพในชุมชน  ภูมิภาค  และในโลก มา 10 อาชีพ  ลงในแบบสํารวจ   
โดยดาํเนินการดงัน้ี 

 
 1. ครูและผูเรียน ศึกษาวิธีการสํารวจ แลวรวมกันกําหนดแบบสํารวจ และกําหนด วิธีการที่จะใช

สาํรวจ 

 2. ดําเนินการสาํรวจแลวกรอกรายละเอียด ดังน้ี 

  2.1 ชื่อผูเรียน ศรช.   สถานศึกษา   ชื่อครูประจํากลุม 

  2.2 ชื่ออาชีพ  เชน  เพาะเห็ด 

  2.3 ทําเลที่ต้ัง  เชน บานเลขที ่207 หมูที่ 11  แขวงทาขาม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

  2.4 การประกอบอาชีพ ใหมีรายละเอียดเกีย่วกับระยะเวลาการประกอบอาชีพ ตัง้แตเริม่ตน
จนถึงปจจุบัน  จุดเริ่มตนหรือเหตุจูงใจในการประกอบอาชีพ วัสดุ อุปกรณ (หลัก) ที่ใช  

กระบวนการผลิต  กระบวนการตลาด  ปญหา อุปสรรค  การสรางความมั่นคงในอาชีพ 
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แบบสํารวจ 
 

ชื่อผูเรียน ………………………………………….......... ศรช. … …………………...………… 

สถานศึกษา………………………………………….........ชื่อครูประจํา
กลุม……………………………………… 
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กลุมอาชีพใหม 
          จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกทัง้ในสวนการรวมกลุมทางการเงิน การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว การเปลีย่นแปลงของธรรมชาติและสิง่แวดลอม การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค การรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลีย่นแปลงโครงสรางประชากรทางสังคม ดังนัน้ อาชีพในปจจุบัน
จะตองมีการพัฒนาวิธีการและศักยภาพในการแขงขันไดในระดับโลก ซึง่จะตองคํานึงถึงบริบทภูมิภาคหลักของ
โลก หรือ “รูศักยภาพเขา” หมายถึงทวีปเอเซีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปออสเตเลีย และทวีปแอฟริกา และ
จะตอง “รูศักยภาพเรา” หมายถึงรูศักยภาพหลักของพื้นที่ประเทศไทย คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต
ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพืน้ที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ในแตละพื้นที่ ดังน้ันเพื่อใหการประกอบอาชีพสอดคลองกับศักยภาพหลักของพืน้ทีแ่ละสามารถแขงขันในเวที
โลก จึงไดกําหนดกลุมอาชีพใหม 5 กลุมอาชีพ คือ กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยก
รรม กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค และกลุมอาชีพใหมดานบริหาร
จัดการและบริการ 

1. กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร คือการพัฒนาอาชีพในดานการเกษตรเกีย่วกับการปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว การประมง โดยนํา องคความรูใหม เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพหลัก
ของพื้นที่ คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ 
และทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม   ประเพณี และวิถีของแตละพื้นที่และศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  อาชีพใหมดานการเกษตร เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎี
ใหม วนเกษตร  ธุรกิจการเกษตร  เปนตน 

2. กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม คือการพัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพดานพาณิชยกรรม 
เชน ผูใหบริการจําหนายสินคาทั้งแบบคาปลีกและคาสงใหแกผูบริโภคทั้งมีหนารานเปนสถานที่จัดจําหนาย เชน 
หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซือ้ และการขายทีไ่มมีหนาราน เชนการขายผานสื่อ
อิเลคทรอนิกส  

3.  กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม  คือการพัฒนาอาชีพที ่อาศัยองคความรู เทคโนโลยี/
นวัตกรรม อาชีพเกี่ยวกับงานชาง ซึง่ไดแกชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา ชางปูน  และชางเชือ่มให
สอดคลองกับความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศและศักยภาพหลักของพื้นที ่  เชน ผูผลิต
ชิน้สวนอิเลคทรอนิกสเครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณอิเลคทรอนิกสโดยทั่วไป เชน IC PCB  ผูประกอบรถยนต
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และยานยนตประเภทตาง ๆ  ผูผลิต ตัวแทนจําหนายหรือผูประกอบชิ้นสวนหรืออะไหลรถยนต ผูใหบริการซอม
บํารุงรถยนต ผูจัดจําหนายและศูนยจําหนายรถยนตทัง้มือหนึ่งมือสอง  ผูผลิตและจําหนายเครื่องจักรและ
เครื่องมือทุกชนิด เชนเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลเบา ผลิตอุปกรณหรือสวนประกอบพื ้นฐานของ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชนสายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟา มอรเตอรตาง ๆ การผลิตอลูมิเนี่ยม ผลิตและตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑเหล็ก สเตนเลส ผูผลิตจําหนายวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง สุขภัณฑ การกอสราง อาคาร หรือที่
อยูอาศัย 

4.  กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค  
      ทามกลางกระแสการแขงขันของโลกธุรกิจทีไ่รพรมแดนและการพัฒนาอยางกาวกระโดด

ของเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม การแลกเปลี่ยนสินคาจากทีห่นึง่ไปยังอีกสถานทีท่ี่อยูหางไกลนั้น
เปนเรื่องงายในปจจุบันเมื่อขอจํากัดของการขามพรมแดนมิใชอุปสรรคทางการคาตอไปจึงทําใหผูบริโภคหรือผู
ซื้อมีสิทธิเลือกสินคาใหมไดอยางเสรีทั้งในดานคุณภาพและราคา ซึง่การเรียนรูและพัฒนาสินคาและบริการตาง 
ๆทีม่ีอยูในตลาดอยูแลวในยุคโลกไรพรมแดนกระทําไดงาย ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํา เชนประเทศจีน 
อินเดีย เวียดนาม และประเทศในกลุมยุโรปตะวันออก จะมีความไดเปรียบในการแขงขันดานราคา ดวยเหตุนี้
ประเทศผูนําทางเศรษฐกิจหลายประเทศจึงหันมาสงเสริมการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคเพือ่พัฒนา
สินคาและบริการใหม ๆ และหลีกเลี่ยงการผลิตสินคาที่ตองตอสูดานราคา โดยหลักการของเศรษฐกิจสรางสรรค
คือแนวคิดหรือแนวปฏิบัติทีส่ราง/เพิ่มมูลคาของสินคาและบริการไดโดยไมตองใชทรัพยากรมากนัก แตใช
ความคิด สติปญญา และความสรางสรรคใหมากขึ้น 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางคุณภาพและยัง่ยืน ใหความสําคัญกับการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยและ
ระบบการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ มุงปรับโครงสรางและการลงทุนใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการทีม่ีศักยภาพบนพืน้ฐาน
ของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร
และสรางมูลคาเพิม่ดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตทีเ่ปนมิตรกับสิง่แวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู
อุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิง่แวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโรจิ
สติกส สรางความมั่นคงดานพลังงานควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆทางเศรษฐกิจและการ
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บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพื ่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและ
ขยายตัวอยางมีคุณภาพ 

กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค จึงเปนอาชีพทีอ่ยูบนพืน้ฐานของการใชองคความรู
(Knowledge)การศึกษา(Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญา(Intellectual 

Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม(culture) การสั่งสมความรูของสังคม(Wisdom) และเทคโลโลยี/
นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ,2553) ดังนั้นกลุมอาชีพใหมดาน
ความคิดสรางสรรค จึงเปนการตอยอดหรือการพัฒนาอาชีพในกลุมอาชีพเดิม คือกลุมอาชีพเกษตรกรรม  กลุม
อาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพหัตถกรรม และกลุมอาชีพ
ศลิปกรรม 

กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค เชน แฟชัน่เสือ้ผา เครื่องประดับ  เครือ่งสําอาง ทรงผม  
สปาสมุนไพร การออกแบบสือ่/ภาพยนตร/โทรทัศน เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร วัสดุกอสรางแบบประหยัด
พลังงาน  เซรามิก ผาทอ จักสาน แกะสลัก รถยนตพลังงานทางเลือก  ขากลอัตโนมัติเพือ่ผูพิการ การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ตลาดนํ้าอโยธยา เปนตน 

5.กลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและบริการ เชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการโลจิสติกส ธุรกิจภาพยนต ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ   บริการที่ปรึกษาดาน
อสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ   
  งานอาชีพใหมทัง้  5 กลุม  ในอนาคตจะมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึน้ จึงมีความตองการ
เจาหนาที่  บุคคล  พนักงาน  เพื่อควบคุมและปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถ และทักษะฝมือเปนจํานวนมาก 
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เร่ืองที่  3  การประกอบอาชีพในภูมภิาค  5  ทวีป 
 
   ภูมิภาคของโลกประกอบดวย 5 ภูมิภาค ไดแก เอเชีย อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา ซึ่งในแตละ
ภูมิภาคจะมีลักษะการประกอบอาชีพทีแ่ตกตางกัน เพราะมีความแตกตางกันทางสภาพบริบทของพื้นที ่ไดแก
ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและการ
ดํารงชีวิตของประชาชน  ดังนั้นในการประกอบอาชีพ ผูประกอบการจําเปนตองเขาใจในความแตกตางของ
สภาพบริบทของพื้นที่ดังกลาว  เพราะในอนาคต การติดตอทางการคาจะสามารถเชื่อมโยงติดตอซือ้ขายไดอยาง
ไมมีขอบเขตจํากัด ความแตกตางของลักษณะงานอาชีพในแตละภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้  
  ภูมิภาคเอเชีย   สวนใหญของประเทศในภูมิภาคเอเซีย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแกการ
ปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง  ปาไม   รวมถึงงานอาชีพทางดานเหมืองแร และอุตสาหกรรมดวย  โดยในแต
ละอาชีพที่ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้ 
     การปลูกพืช  เปนอาชีพเกษตรกรรมที่ประชาชนสวนใหญในแตละประเทศของภูมิภาคเอเชีย
ดําเนินการประกอบเปนอาชีพ  แตมีความแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และการดํารงชีวิต
ของประชากร  โดยประเทศในเขตพืน้ที่ราบที่มีปริมาณฝนเพียงพอ และประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน จะมี
การดําเนินการประกอบอาชีพการปลูกพืชเพื ่อเลีย้งตนเอง  แตในเขตพื ้นที ่ที ่มีภูมิอากาศแบบปาดิบชืน้ มี
ประชากรอยูบางเบา  จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชแบบเลือ่นลอย  ทัง้นี ้ในพืน้ทีท่ีเ่ปนทุงหญามีระบบ
ชลประทาน สวนใหญจะประกอบอาชีพปลูกพืชพรอมการเลี้ยงสัตว  โดยพื้นที่ใดของประเทศที่อยูในเขตอากาศ
หนาว เขตทะเลทราย และเขตภูเขา จะเปนพื้นที่ที่ไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชได   
     สําหรับพืชเศรษฐกิจที ่สําคัญนิยมปลุกในประเทศของภูมิภาคเอเชีย เชน ขาวเจา 
ขาวโพด มะพราว ปาลมน้ํามัน มะกอก ชา ฝาย ปอ ปาน ยางพารา เปนตน 

    การเลี้ยงสัตว  อาชีพเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว เปนอีกอาชีพหนึง่ที่ประชาชนในประเทศตางๆ
ของภูมิภาคเอเชียนิยมประกอบอาชีพ  แตมีความแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  โดยใน
ประเทศที่มีอากาศแหงแลงแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต และตอนกลางของภูมิภาค ซึง่มีลักษณะพืน้ที่เปนทุงหญา
กึง่ทะเลทราย ประชากรในเขตดังกลาว จึงนิยมเลี้ยงสัตวแบบเรรอน ไดแก  อูฐ  แพะ  แกะ  โค  มา และจามรี          
โดยการเลี้ยงสัตวในลักษณะดังกลาว เปนการประกอบอาชีพเพื่อตองการนมและเนื้อนํามาใชเปนอาหาร  สวนใน
เขตอากาศรอนชื้นและอบอุน ประชากรจะนิยมเลี้ยงสัตวเพือ่การบริโภคและการสงเปนสินคาออก ไดแก สุกร 
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ไก เปด  ทัง้นี ้ในเขตอากาศดังกลาว จะนิยมเลี้ยงโค กระบือ และมาเชนเดียวกัน แตเปนการเลี้ยงไวเพื่อใชงาน 

    การประมง การประกอบอาชีพประมงของภูมิภาคเอเชีย  มีการดําเนินการประกอบอาชีพ
ประมงใน 2 ลักษณะ ไดแก ประมงน้ําจืด และประมงทางทะเล  การประกอบอาชีพประมงน้ําจืด สวนใหญจะ
นิยมทําอาชีพประมงควบคูกับการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชผัก สําหรับการประกอบอาชีพประมงทางทะเล  มีการ
ประกอบอาชีพในเขตนานน้ําแถบชายฝงตะวันออกของภูมิภาคเอเซีย ตัง้แตอาวไทยไปจนถึงชองแคบเบริง   
ที่กระแสน้าํอุนกุโรชิโว ไหลมาบรรจบกับกระแสน้ําเย็นโอยาชิโว เพราะเปนแหลงที่มีอาหารสมบูรณ ทําใหมี
สัตวน้าํอยูเปนจํานวนมาก ประเทศญีปุ่น เปนประเทศทีม่ีการประกอบอาชีพประมงทางทะเลมากทีสุ่ดในโลก  
นอกจากการประกอบอาชีพประมงจับสัตวน้าํทะเลแลว ตามแนวชายทะเล ยังมีการประกอบอาชีพการเลีย้งหอย
ประเภทตางๆ รวมถึงสาหรายทะเล ซึ ่งมีการประกอบอาชีพเชนนี้กระจายโดยทั่วไปในประเทศที่มีพื้นที่
ชายทะเล 

    ปาไม  อาชีพปาไม มีการดําเนินงานอาชีพใน 2 ลักษณะตามเขตภูมิอากาศ คือ  
ปาไมในเขตรอน  จะเปนไมประเภทไมเนื้อแข็ง ในเขตประเทศ ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย และใน
ประเทศกลมุหมเูกาะ สวนปาไมในเขตหนาว จะเปนปาตนสน โดยมีการนําไมสนมาใชทําเปนกระดาษและลังไม  
    เหมืองแร  ภูมิภาคเอเชีย เปนภูมิภาคที่อุดมไปดวยแรธาตุนานาชนิด เนือ่งจากมีสภาพภูมิ
ประเทศเปนเทือกเขาที่มีอายุแตกตางกัน  แรธาตุที่สําคัญที่มีการขุดขึ้นมาใชประโยชน ไดแก เหล็ก ถานหิน ดีบุก 
นํ้ามัน แมงกานิส  เพชร พลอย เปนตน  
     อุตสาหกรรม  ในภูมิภาคเอเชีย การประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม  สวนใหญจะเปน
อุตสาหกรรมแบบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ในลักษณะงานฝมือ  ของที่ระลึก เชน ผาทอ เครือ่ง
โลหะ เครื่องแกะสลัก เครื่องจักสาน เปนตน  สําหรับอุตสาหกรรมใหม ประเทศญี่ปุน  เกาหลี  ไตหวัน และ
สิงคโปร ถูกจัดใหเปนประเทศในกลุมอุตสาหกรรมใหม 

       ลักษณะวิธีการคาในภูมิภาคเอเชีย  การคาขายแตเดิม ประเทศในภูมิภาคเอเชีย จะใชวิธีตางคน
ตางขาย  แตอนาคตตั้งแตป พ.ศ. 2558  กลุมประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต  ในนามของอาเซียน 
กําหนดทะลายกําแพงทางภาษี และรวมคาขายกับประเทศในภูมิภาคอืน่ เพือ่ใหสามารถกระจายสินคา และสราง
พลังการตอลองราคา 
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ภูมิภาคอเมริกา  เน่ืองจากภูมิภาคอเมริกา มีความแตกตางกันในดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
และวิถีการดํารงชีวิตคอนขางสูง  ในเขตอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ การประกอบอาชีพของทั้ง 2 เขต จึงมี
ความแตกตางกนัไปดวย  ดังน้ี 

การปลูกพืช   พืชนิยมปลูกพืช มีดังน้ี 

อเมริกาใต อเมริกาเหนือ 

ประเภท ขอมูล ประเภท ขอมูล 

กาแฟ ปลูกมากในประเทศบราซิล มี
มากถึงรอยละ 50 ของโลก และ
ยังมีการปลูกในประเทศ
โคลัมเบีย และเอกวาดอร 

ไมมีการปลูก 

โกโก ปลูกเพื่อนํามาทําเปน
ชอ็กโกแลต เคร่ืองด่ืมและขนม
หวาน  นิยมปลูกในประเทศ 
บราซลิ  เอกวาดอร 

ไมมีการปลูก 

ขาวโพด เปนพืชที่ปลูกมากในประเทศ
บราซิล รวมถึง ประเทศ 

อารเจนตินา เวเนซูเอลา เปรู 
และโคลัมเบีย 

ขาวโพด เปนพชืเศรษฐกจิของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปลูกมากในแถบ
ภาคกลางของประเทศ 

ขาวสาลี นิยมปลูกในประเทศบราซิล  

อารเจนตินา  ชิล ี

ขาวสาลี ปลูกมากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา 

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา จะ
ปลกูขาวสาลฤีดูหนาว สวน
ประเทศแคนาดา  จะปลูกขาว
สาลีฤดูใบไมผล ิ

ออย ปลูกมากในประเทศบราซิล ไมมีการปลูก 

กลวย ปลูกมากในประเทศเอกวาดอร ไมมีการปลูก 
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อเมริกาใต อเมริกาเหนือ 

ประเภท ขอมูล ประเภท ขอมูล 

ฝาย ปลูกมากในประเทศบราซิล  

อารเจนตินา 

ฝาย ปลูกมาในบริเวณลุมแมนํ้า 

มิสซิสซิปป ภาคตะวันตกของ
รัฐแอริโซนา และแคริฟอรเนีย 

ไมมีการปลูก ถั่วเหลือง ปลูกมากในเขตที่ราบภาคกลาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไมมีการปลูก ยาสูบ เปนพืชเศรษฐกิจที่สราง
ชื่อเสียงใหแกประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ปลูกมากในเขต
ภาคตะวันออกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ไมมีการปลูก ขาวเจา ปลูกมากในเขตภาคใตของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ไมมีการปลูก ผักและผลไม
ตางๆ 

ในภาคตะวันออกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการปลูก เชอรี 
สตรอเบอรี แอปเปล  ภาคใต 
ปลูกสม สับปะรด  ชายฝง
ตะวันตกเฉียงใต ปลูกองุม 
มะกอก สม มะนาว 

 

   ก า ร เ ลี ้ย ง สั ต ว   ใ น เ ข ต อ เ ม ริ ก า ใ ต  แ ล ะ อ เ ม ริ ก า เ ห นื อ   มี ก า ร เ ลี ้ย ง สั ต ว  ดั ง นี ้

        โคเนือ้ ในเขตอเมริกาใต  นิยมเลีย้งในประเทศบราซิล อารเจนตินา และอุรุกวัย  สวน
ในเขตอเมริกาเหนือ นิยมเลีย้งในแถบตะวันตกของประเทศ และจะเลีย้งเปนฟารมปศุสัตวขนาดใหญ 

     โคนม  เขตอเมริกาใตไมมีการเลี้ยงโคนม  ในสวนของอเมริกาเหนือ นิยมเลี่ยงในเขตที่
ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพืน้ที่ดังกลาว จะมรการปลูกขาวโพด และ 
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ถั ่วเหลือง ซึ ่งมีการนําขาวโพด และถั ่วเหลือง มาใชเปนอาหารสัตว เพื ่อใหโคนมมีสุขภาพแข็งแรง 

     แกะ เขตอเมริกาใต  นิยมเลีย้งในประเทศอุรุกวัย โดยมีการเลีย้งจํานวนมากเปนอันดับ 
2 ของโลก ในเขตอเมริกาเหนือ นิยมเลี้ยงในภาคตะวันตก และตะวันตกเฉียงใตของประเทศสหรัฐอเมริกา 

     สุกร  เขตอเมริกาใต นิยมเลี้ยงในประเทศเปรู และบราซิล สวนเขตอเมริกาเหนือ  นิยม
เลี้ยงในเขตที่เลี้ยงโคนม โดยใชหางนมนํามาเลี้ยงสุกร 

    ปาไม   เขตอเมริกาใตเปนแหลงไมเนื้อแข็งทีม่ีอยูอยางอุดมสมบูรณและกวางขวาง แตนํามาใช
ประโยชนไดนอย เพราะการคมนาคมไมสะดวก  สําหรับเขตอเมริกาเหนือ สวนใหญประกอบอาชีพปาไม  
ที่สวนใหญเปนไมเน้ือออน  
    เหมอืงแร  เขตอเมริกาใตและอเมริกาเหนือ มีแรธาตุที่สําคัญอ่ืน ไดแก   
 

อเมริกาใต อเมริกาเหนือ 

ประเภท ขอมูล ประเภท ขอมลู 

ไมมีทรัพยากรและการผลิต ถานหิน มีมากแถบเทือกเขาดาน
ตะวันตกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

เหลก็ มีมากในประเทศบราซิล มีการ
ผลิตมากเปนอันดับ 2 ของโลก
รวมทั้ง เวเนซูเอรา โบลิเวีย ชิล ี

เหลก็ มีมากที่บริเวณเทือกเขาเมซาบี  
รัฐมนินิโซตา และเปนแหลง
เหล็กที่สําคัญที่สดุในเขต
อเมริกาเหนือ  

ทองคํา มีมากในประเทศบราซิล   ทองคํา  แหลงผลิตที่สําคัญ อยูที่
เทอืกเขารอกกี้ 

ทองแดง มีมากเปนอันดับที่ 1 ของโลก
ในประเทศชิลี  รวมทั้งใน
ประเทศบราซิล และเปรู 

ทองแดง แหลงผลิตที่สําคัญ อยูที่
เทอืกเขารอกกี้ 

อเมริกาใต อเมริกาเหนือ 

ประเภท ขอมูล ประเภท ขอมูล 
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ไมมีทรัพยากรและการผลิต บอกไซด เปนแรธาตุท่ีนํามาใชเพื่อการผลิต
อลูมิเนียม มีมากท่ีรัฐอารคันซอ 

ดีบุก ประเทศโบลีเวีย มีการผลิตดีบุก
มากเปนอันดับ 2 ของโลก 

ไมมีทรัพยากรและการผลิต 

สังกะส ี ผลิตมากในประเทศเปรู บราซิล 
และอารเจนตินา 

ไมมีทรัพยากรและการผลิต 

นํ้ามัน ประเทศเวเนซูเอรา เปนประเทศ
ที่มีการผลิตมากที่สุด และยังมี
ในประเทศบราซิล  โบลีเวีย 
เอกวาดอร  

นํ้ามัน มีแหลงผลิตทางตอนเหนือของ
รัฐอาลาสกา และภาคกลาง
ตอนลางของประเทศแคนาดา 

 

     อุตสาหกรรม  ในเขตอเมริกาใต จะเปนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตน้ําตาล อาหารกระปอง  
ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเจริญกาวหนา เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแกประเทศบราซิล และอารเจนตินา เปน
การผลิตเหล็กกลา น้ ํามันและปโตรเคมี   สวนอเมริกาเหนือ เปนสวนภูมิภาคที ่เจริญกาวกนามากทาง
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมหลกั 

 ภูมิภาคยุโรป การดําเนินงานอาชีพของประเทศในภูมิภาคยุโรป มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี ้

     การปลูกพืช  พืน้ทีก่ารปลูกพืชของภูมิภาคยุโรป สวนใหญปลูกในยุโรปตะวันออกและภาคใต
ของประเทศอังกฤษ ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศฝร่ังเศส รวมถึงตอนเหนือของประเทศเยอรมัน  พืช
ที่สําคัญและมีผลตอเศรษฐกิจไดแก  
     ขาวสาลี ปลูกมาในประเทศยูเครน ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน โรมาเนีย บัลกาเรีย เยอรทัน 
ฮังการี   
     ขาโอด ขาวบารเลย ถั่ว มันฝร่ัง ปลูกไดโดยทั่วไปของประเทศตางๆในภูมิภาคยุโรป 

     องุน สม มะกอก มะนาว แอปเปล ปลูกมากในประเทศที่มีลักษณะอากาศแบบเมดิ
เตอรเนียน ไดแก ประเทศอิตาลี ฝร่ังเศส สเปน กรีซ 

    การเลีย้งสัตว  สัตวเศรษฐกิจที่นิยมเลีย้ง ไดแก กวางเรนเดีย โคเนือ้ โคนม แพะ แกะ มา และ
สุกร โดยการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจดังกลาว ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
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    การประมง แหลงทําการประมงที่สําคัญในภูมิภาคยุโรป ไดแก 

     ทะเลเหนือ  โดยเฉพาะบริเวณกระแสนํ้าอุนแอตแลนติกเหนือบรรจบกับกระแสนํ้าเย็น
กรีนแลนดตะวันออก ทําใหมีอาหารสมบูรณ ปลาชุกชุม  ประเทศทีป่ระกอบอาชีพประมงในเขตนี ้ไดแก 
ประเทศนอรเวย ดอซแลนด และสหราชอาณาจักร 

     ทะเลดํา ทะเลสาบแคสเปยน และแมน้าํโวลกา มีการจับปลาสเตอรเจียน นํามาทําเปน
ไขปลาคารเวียร 

    ปาไม  อาชีพปาไม มีการประกอบอาชีพอยางจริงจังในประเทศฟนแลนด สวีเดน รัสเซีย 
นอรเวย สวนใหญเปนปาไมในเขตหนาว มีปาตนสนจํานวนมาก โดยมีการนํามาใชทําเปนเยื่อกระดาษ  
    เ ห มื อ ง แ ร   ภู มิ ภ า ค ยุ โ ร ป  เ ป น แ ห ล ง แ ร ที ่สํ า คั ญ จํ า น ว น ม า ก  ไ ด แ ก 

     น้ํามันและกาซธรรมชาติ อยูในบริเวณทะเลเหนือ และรอบทะเลสาบแคสเปยน 

     บอกไซด นํามาถลุงเปนอลูมิเนียม มีมากในประเทศฝรั่งเศส ยูโกสลาเวีย ฮีงการี และ
เทือกเขาคูราล ในประเทศรัสเซีย 

     โพแทช  นํามาใชในอุตสาหกรรมปุยและสบู มีมากในประเทศฝร่ังเศส เยอรมัน สเปน 
และรัสเซีย  
     อุตสาหกรรม  ในภูมิภาคยุโรป ถือไดวาเปนภูมิภาคอุตสาหกรรม ประชากรสวนใหญจะ
ประกอบอาชีพอยูในภาคอุตสาหกรรม  แหลงอุตสาหกรรมในภูมิภาคยุโรป จะอยูแถบยุโรปตะวันตก เชน 
ประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมัน เนเธอรแลนด  รวมถึง ประเทศรัสเซีย ยูเครน เบลารุส ในแถบยุโรป
ตะวันออก 
   ภูมิภาคออสเตรเลีย  การประกอบอาชีพของภูมิภาคออสเตรเลีย มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี ้

     การปลูกพืช  เกษตรกรรมการปลูกพืช ถือวาเปนอาชีพหลักของภูมิภาคออสเตรเลีย โดยในการ
ดําเนินการอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช เกษตรกรมีการนําเครือ่งจักรกลเขามาชวยในการทําการเกษตร เนือ่งจาก 
พื้นที่ของออสเตรเลียมีความแหงแลง  และใชในการขุดน้ําบาดาล  พืชทีส่ําคัญและมีผลตอเศรษฐกิจไดแก  ขาว
สาลี เปนพืชเศรษฐกิจทีส่ําคัญทีสุ่ดของภูมิภาคออสเตรเลีย นอกจากนัน้ ยังมีการปลูกขาวเจา กลวย ออย สับปะ
รถ องุน และสม กระจายในพืน้ทีภู่มิภาคออสเตรเลีย ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  
    การเลี้ยงสัตว  ในภูมิภาคออสเตรเลีย นิยมเลีย้งสัตว ไดแก แกะ เปนการเลีย้งไวเพื่อการใชขน 
โคเน้ือ มีการเลี้ยงในบริเวณทุงหญาสะวันนา และโคนม มีการเลี้ยงในบริเวณเขตอากาศอบอุน 
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    การประมง ภูมิภาคออสเตรเลีย โดยเฉพาะฝงตะวันออก เปนบริเวณที่มีปลาจํานวนมาก  ไดแก 
ปลาทูนา  ปลาฉลาม  ปลาแซนมอน  ปลากระบอก รวมทั้ง มีการเลี้ยงหอยมุกที่เกาะเทอรสเตย  แตงานอาชีพดาน
ประมง มีปญหาไมสามารถจับปลาที่มีชุกชุมไดมาก เพราะขาดแรงงาน 

    ปาไม  อาชีพปาไม มีการประกอบอาชีพปาไม ประเภทปายูคาลิปตัส เพราะมีจํานวนมากใน
แถบตะวันออกของภูมภิาคออสเตรเลยี 

    เหมอืงแร  ภูมิภาคออสเตรเลีย เปนแหลงแรที่สําคัญจํานวนมาก ไดแก 

     เหล็ก  มีมากที่รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย   
     ถานหิน  มีมากที่ซิดนีย นิวคาสเซิล   
     ทองคํา  มีมากที่เวสเทิรนออสเตรเลีย   
      ดีบุก มีมากที่รัฐควีนสแลนด 

     อตุสาหกรรม  ในภูมิภาคออสเตรเลีย มีการดําเนินงานอาชีพอุตสาหกรรมการเกษตรเปนสวนใหญ 
ไดแก การผลิตสิ่งทด น้ําตาล นม เนย อาหารกระปอง  ดานอุตสาหกรรมอืน่ มีการผลิตเครื่องใชไฟฟา  การตอ
เรือ  สวนใหญภาคอุตสาหกรรมจะประกอบการในแถบตะวันออกเฉียงใตของภูมิภาคออสเตรเลีย   
   ภูมิภาคแอฟริกา  การประกอบอาชีพของภูมิภาคแอฟริกา มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี ้

     การปลูกพืช  ภูมิภาคแอฟริกาสวนใหญ เปนทะเลทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ  ประชากร
จะปลูกพืชไดเฉพาะบริเวณทีร่าบดินตะกอนของปากแมน้ําสายตางๆ  ทําใหผลผลิตที่ได ไมเพียงพอตอการ
บริโภคของประ ชาชนในภูมิภาค     ทั ง้ นี  ้แหล งปลูกและพืชที ่สํ าคัญของภูมิภาค แอฟริกา  ไดแก 

     แหลงปลูกพืชเมืองรอนในเขตรอนชื้น  บริเวณลุมนํ้าคองโก ชายฝงแอฟริกาตะวันออก 
และตะวันตก มีการปลูกโกโก มากที่สุด  นอกจากนั้น มีการปลูกปาลมน้าํมัน กาแฟ ถัว่ลิสง ออย ยางพารา เผือก 
และมนั  
     ลุมแมนํ้าไนล  เปนพื้นที่อากาศรอน แหงแลง  สวนใหญปลูก ฝาย  ชา อินทผาลัม  
ขาวฟาง 

     เขตเมดิเตอรเรเนียน บริเวณดานเหนือสุดและดานใตสุดของภูมิภาค   มีการปลูกสม 
องุน มะกอก และขาวสาลี 
     เขตอบอุนชืน้  บริเวณดานตะวันออกเฉียงเใตของภูมิภาค   มีการปลูกผลไม ขาวสาลี 
ขาวโพด   
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    การเลี้ยงสัตว  ในภูมิภาคแอฟริกา มีการเลี้ยงสัตวและการลาสัตวปา ดังน้ี 

     โคเขายาว เลี้ยงไวเพื่อใชแรงงาน ใชเนือ้เปนอาหาร และเปนการแสดงฐานะทางสังคม  
สวนใหญจะเลี้ยงในเขตภาคตะวันออกและภาคใตของภูมิภาค 

      โคเนื ้อ  และโคนมพันธุตางปะเทศ นิยมเลี ย่งในเขตที ่มี ภูมิอากาศอบอุนชื ้น 

     แพะ แกะ เปนการเลี้ยงแบบเรรอน ในเขตทะเลทราย 

     อูฐ   เ ลี ้ย ง ไ ว เพื ่อใ ช เ ป นพ า ห นะ  แ ล ะ อ า ห า ร  นิ ย ม เ ลี ้ย ง ใ นเ ข ตท ะ เ ล ท รา ย 

      การลาสัตวปาโดยชนพืน้เมือง  สัตวปาทีเ่ปนทีนิ่ยมในการลาเพื่อนํามาจําหนาย ไดแก 
งาชาง และนอแรด 

    เหมอืงแร  ภูมิภาคแอฟริกา เปนภูมิภาคทีม่ีแหลงแรเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ เพชร มีปริมาณ
มากกวาทุกภูมิภาค โดยแรธาตุที่สําคัญอ่ืน ไดแก   
     เหล็ก  มีมากที่รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย   
     ถานหิน  มีมากที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

     นํ้ามันปโตรเลียม  มีมากที่ทะเลทรายสะฮารา ประเทศแอฟริกาเหนือ  ลิเบีย  แอลจีเรีย  
อียิปต  ไนจีเรีย 

     กาซธรรมชาติ  มีมากในที่ลุมของแอฟริกาเนือ และแอฟริกาตะวันตก  โดย ประเทศ
แอลจีเรีย มีปริมาณกาซธรรมชาติ มากที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

     ทองคํา  มีมากที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต  
      ทองแดง มีมากที่ประเทศซาอีร 

     อุตสาหกรรม  ในภูมิภาคแอฟริกา มีการดําเนินงานอาชีพดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที ่
สาธารณรัฐแอฟริกาใต  
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ใบงานที ่2 
สํารวจอาชีพในชุมชน ภูมิภาค และในภูมิภาค  5  ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป และทวีปอัฟริกา 
ใหผูเรียนสํารวจอาชีพในชุมชน  ภูมิภาค  และในภูมิภาค  5  ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา มา 10 อาชีพ  ลงในแบบสํารวจ  โดยดําเนินการดังน้ี 
 
 1. ครูและผูเรียน ศึกษาวิธีการสํารวจ แลวรวมกันกําหนดแบบสํารวจ และกําหนด วิธีการทีจ่ะใช

สาํรวจ 
 2. ดําเนินการสาํรวจแลวกรอกรายละเอียด ดังน้ี 
  2.1 ชื่อผูเรียน ศรช.   สถานศึกษา   ชื่อครูประจํากลุม 
  2.2 ชื่ออาชีพ  เชน  เพาะเห็ด 
  2.3 ทําเลที่ต้ัง  เชน บานเลขที่ 207 หมูที ่11  แขวงทาขาม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
  2.4 การประกอบอาชีพ ใหมีรายละเอียดเกีย่วกับระยะเวลาการประกอบอาชีพ ตัง้แตเริม่ตน

จนถึงปจจุบัน  จุดเริ่มตนหรือเหตุจูงใจในการประกอบอาชีพ วัสดุ อุปกรณ (หลัก) ที่ใช  
กระบวนการผลิต  กระบวนการตลาด  ปญหา อุปสรรค  การสรางความมั่นคงในอาชีพ 
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แบบสํารวจ 
 

ชื่อผูเรียน ……………………………………… ศรช. … …………………...………… 

สถานศึกษา…………………………………………......... 
ช่ือครูประจํากลุม………………………………………… 
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บทที ่2 
ชองทางการเขาสูอาชีพ 

สาระสําคัญ 
อาชีพตางๆ ที่มีอยูในทองถิน่  ประเทศ  และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา  มีอยูมากมายหลายอาชีพ  แตละอาชีพตองใชความรู ความสามารถ  ทักษะ
อาชีพ  ตลอดจนมีลักษณะของการประกอบอาชีพแตกตางกันออกไป   ดังนัน้กอนตัดสินเลือกประกอบอาชีพ  
จําเปนจะตองศึกษาอาชีพน้ันใหถองแท 

 
ตัวช้ีวัด 
 1. อธิบายความจําเปนในการมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพไดอยาง เหมาะสมกับตนเอง 
 2. ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ  และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และทวีปอัฟริกา  เพือ่วิเคราะหความเปนไปไดใน การเขาสอูาชพีของตน 
 3. ลําดับอาชีพโดยพิจารณาความเปนไปไดของอาชีพ จํานวน 3 อาชีพ  พรอมทัง้ให เหตุผลในการ

ลําดับอาชีพที่เลือก 
 
ขอบขายเนื้อหา 
 เร่ืองที่ 1 ความจําเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 
 เร่ืองที่ 2 ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ 
 เร่ืองที่ 3 การลําดับอาชีพและเหตุผล 
 
ส่ือการเรียนรู 
 1. ใบงาน 
 2. หนังสือเรียน 
 
 
 
 



55 

ข้ันตอนการเรียนรู 
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เร่ืองที ่1 ความจําเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 
 

การมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ เปนการศึกษากระบวนการผลิต  กระบวนการ ตลาด  
และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  และนํามาพิจารณาวาอาชีพนี้จะสามารถยึดมาเปนอาชีพของตนเอง ไดหรือไม  ดังนัน้การ
มองเห็นชองทางการประกอบอาชีพเทากับการมีวิสัยทัศนกวางไกล จะทําใหสามารถลดความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได 
 
 

ใบงานที ่3 
ความจําเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 

 
ใหครูและผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็น คือ “การมองเห็นชองทางการ ประกอบอาชีพ

มีความจําเปนจริงหรือ เพราะเหตุใด”  แลวใหผูเรียนบันทึกสรุปผลการอภิปรายตามความเขาใจของตนเองผูรวม
อภิปราย 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการอภิปราย 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
ผูที่สนใจจะประกอบอาชีพใดน้ัน ตองพิจารณาความเปนไปไดของอาชีพที่เลือกเพื่อ ลดความเสีย่ง  

โดยการพิจารณาการจัดการการผลิตและการจัดการการตลาด 
 
เร่ืองที่  2  ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ 
 ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพของบุคคลทั่วไป ควรคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
1. การจัดการการผลติ 

การจัดการการผลิต  เปนการเตรียมความพรอมในการผลิตสินคาหรือการบริการ  โดย การวางแผน
เพือ่เตรียมความพรอมในกิจกรรมการผลิต  เชน  การจัดหาวัตถุดิบ  แผนการใช แรงงาน แผนการใชเงินทุน  
เพือ่ใหการผลิตสินคา/บริการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  คือ ตนทุน ต่าํและรายไดสูง  ไดสินคาที่มี
คุณภาพตรงตามความตองการของตลาด 

การจัดการการผลิต เนนไปที่การทําแผนตางๆ แผนทีดี่นัน้จะตองผานการทดลองหรือ ผานการปรับ 
เพื่อใหไดแผนที่ดีที่สุด  เมื่อไดแผนแลวจึงนําไปผลิตสินคา/บริการ   

แผนท่ีจําเปน ตอการผลิตสินคา ไดแก 
 1. แผนการเลือกผลิตสินคา  โดยศึกษารายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับสินคา  ไดแก ความตองการของ

ผูบริโภค  จํานวนผูขาย  จํานวยผูผลิต  เพือ่นํามาใชเปนขอมูล ในการผลิตสินคา  ซึง่เปนสิ่งที่
ผูผลิตตองคํานึงถึง  มิฉะนัน้สินคาที่ผลิตออกมาจะไมเปนไปตามความตองการของลูกคา   

จะทําใหเกิดความสูญเสียขึ้น  เมื่อสินคาถูกผลิตขึ้นมาแลว  สินคาบางชนิดอาจมีการทดลอง  

แลวนําไปตรวจสอบกับลูกคาใหทดลองใชหรือทดลองชิม เพื่อดูความพอใจของลูกคา 
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 2. แผนการเลือกทําเลทีต่ั้ง  หมายถึง แหลงที่ตั้งที่จะประกอบอาชีพ  การเลือกทําเล ควรให
เหมาะสมกับลักษณะของอาชีพ  อาชีพบริการ เชน รานขายอาหาร รานเสริมสวย  ตองเลือก
ทําเลที่อยูในแหลงชุมชน  โรงงาน  อุตสาหกรรมน้าํตาล ก็มักตั้งอยูในแหลงที่มีวัตถุดิบ  

อยางไรก็ตามการเลือกทําเล ควรพิจารณาระบบการขนสงดวย 

 3. แผนการใชแรงงาน   แรงงานในทีนี่ห้มายถึงทั้งกําลังคนและการใชเครือ่งจักร เครือ่งมือตาง ๆ  

โดยพิจารณาจากแผนการผลิต  และจํานวนสินคาทีจ่ะผลิต  เพือ่จะไดจัดเตรียมแรงงานไวให
พรอมในชวงทีต่องการ  เชน ชวงเกีย่วขาว 100 ไร ในเดือนพฤศจิกายนของทุกป จะตองใชทั้ง
แรงงานคนและเคร่ืองจักรก็ตองเตรียม แรงงานใหพรอมในชวงเดือนพฤศจิกายน 

 4. วางแผนการใชทุน  ในการกําหนดจํานวนสินคานั้นตองพิจารณาฐานทางการเงินของผูผลิตดวย  

แมวาจะคาดคะเนความตองการของตลาดได  แตถาไมมีเงินทุน ก็ไมเกิดประโยชนอยางใด  อาจ
แกไขไดโดยไปกูยืมเงินที่ตองเสียดอกเบี้ย ซึ่งจะตองเพิม่เปนตนทุนของการผลิต  หรือหาปจจัย
การผลิตทดแทนปจจัยที่มีราคาแพง แตตองระวังในเร่ืองของคุณภาพของสินคาดวย 

 5. วางแผนกําหนดจํานวนการผลิต   เมือ่ทําแผนการผลิตเรียบรอยทุกดานแลว ใหพิจารณาวาจะ
ผลิตสินคาจํานวนเทาใด แรกเร่ิมการผลิตอาจผลิตจํานวนนอย แลวคอยๆทะยอยเพิ่มจํานวนการ
ผลิต  โดยมีการปรับแผนการผลิตตลอดเวลา 

 6. ประมาณการผลตอบแทนทีไ่ดจากการผลิตสินคา   เมื่อวางแผนการผลิตสินคา ตัง้แตเลือกทําเล
ที่ต้ัง  การใชแรงงาน  การใชทุน  การกําหนดจํานวนการผลิต เรียบรอยแลว  ลองทําแผน
ประมาณผลตอบแทนทีค่าดวาจะไดจากการผลิตสินคาในครัง้นี้  โดยอาจลองนําขอมูลใสใน
บัญชีรายรับ-รายจาย 

  
กระบวนการผลิต เปนการนําปจจัยการผลิตสูการปฏิบัติ  เพือ่ผลิตสินคาตามแผนการ จัดการการผลิต  

โดยนํามาจัดทําแผนปฏิบัติลงสูการปฏิบัติตามลําดับกอน-หลงั  ซึ่งเปนขั้นตอน สําคัญ  และอาจมีการปรับเปลี่ยน
แผนตามสถานการณนัน้ ๆ  เพือ่จะหลีกเลี่ยงความเสีย่งทีอ่าจจะตามมา  เชน  อาชีพการเกษตรมักจะเสี่ยงตอ
สภาพดินฟาอากาศ  ราคาขึ้นลงของสินคา  จํานวนสินคาทีผ่ลิตออกมามีจํานวนมาก  ดังน้ัน ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยการผลิตกับผลผลิตอาจ เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อเพิ่มปจจัยการผลิตเขาไปจะทําใหผลผลิต
เพิ่มขึ้น  แตบางครัง้ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตกับผลผลิตอาจไมไปในทิศทางเดียวกัน  เมือ่เพิ่มปจจัย
การผลิตหลักเขาไปจะทําใหผลผลิตลดลงนาจะเปนอาชีพการเกษตร ถึงแมจะเพิม่ปจจัยการผลิต  ผลผลิตที่ได
อาจไมไดเพิ่มตามปจจัยการผลิตที่เราเพิ่มเขาไป  เนื่องจากอาชีพการเกษตรนัน้ เกษตรกรไมสามารถควบคุม
สภาพดินฟาอากาศได  บางปฝนตกมากทําใหนํ้าทวม  หรือฤดูแลง แลงมากกวาทุกป  ดังน้ันแนวทางในการแกไข
สําหรับอาชีพเกษตร   เชน 
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 1. ศึกษาสภาพดินฟาอากาศ  ศึกษาขอมูลจากพยากรณของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  เชน  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ  มักจะไดยินคําเตือนบอยๆ  เชน  ปนี้หาม ทํานาปรังในบางพืน้ที่  เนือ่งจาก
นํ้านอย  ดังน้ันอาจใชวิธีหลีกเลี่ยงโดยหันมา ปลูกพืชที่มีอายุสั้นๆ แทนการปลูกขาว 

 2. เกษตรกรควรปลูกพืชหลากหลายชนิด  และอายุพืชแตกตางกัน  เพือ่ใหมีผลผลิตออกมาอยาง
ตอเน่ือง ทําใหลดการเสีย่งลงได 

 3. มีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร  ซึ่งจะทําใหเกษตรกรขายผลผลิตไดในราคาที่แนนอน 
2. การจัดการการตลาด 

การจัดการดานตลาด  หมายถึง  การวิเคราะห  การวางแผน  การปฏิบัติงาน  และการควบคุม การ
ดําเนินงานการตลาดจากผูผลิตถึงผูบริโภค  โดยมีผลประโยชนจากการแลกเปลี่ยนกับกลุมผูซื้อ 

หนาทีก่ารตลาด  เปนกิจกรรมการตลาดทีท่ําใหสินคาหรือบริการเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภค 
โดยวิธีตางๆ เชน 
 1. การแลกเปลี่ยน  โดยการซื้อ-การขาย 
 2. การกระจายสินคาเกี่ยวของกับการขนสง  การเก็บรักษา 
 3. การอํานวยความสะดวกทางการตลาด  เชน  ขอมูลทางการตลาด ขอมูลเกี่ยวกับ ผูบริโภค 

 
 วิวัฒนาการของการตลาด 

การตลาดสมัยกอนมุงการผลิตใหมีประสิทธิภาพ  โดยไมสนใจผูบริโภค  ไมสนใจวา ผูบริโภคจะ
ตองการสินคาน้ันหรือไม   ซึ่งเปนสมัยที่มีคูแขงขันนอย  จึงทําใหผูผลิตประสบความสําเร็จ  แตยุคปจจุบันมีการ
แขงขันสูง  จึงตองใหความสําคัญกับลูกคา  โดยจะตองศึกษาความตองการของผูบริโภควาตองการสินคาอะไร  
อยางไร  ราคาเทาไหร  ซือ้สะดวกไหม  แลวจึงทําการผลิตใหตรงกับความตองการ 
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 การแขงขันทางการตลาด 
นอกจากจะศึกษาขอมูลของกลุมลูกคาและขอมูลของคูแขงแลว จะตองมีการแขงขัน ดานอืน่ๆ ดวย  

ไดแก 
 1. สินคาหรือบริการ   สินคาตองมีคุณภาพถูกใจผูบริโภค มีประโยชนตอการนํา ไปใช 
 2. ราคา  ราคาสินคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ  ไมตัง้ราคาเกินความจริง  และตองพิจารณาจาก

ราคาของคูแขงดวยไมสูงและไมตํ่าเกินไป 
 3. ชองทางการจําหนาย  พิจารณาวาจะจําหนายอยางไร  โดยทางใดสินคาจึงจะถึงผูบริโภคได

อยางปลอดภัยและยังคงคุณภาพ เชน บริการถึงบานผานการขายตรง หรือ  ขายปลีกทาง
อินเทอรเน็ต 

 4. การสงเสริมการขาย  เปนกรรมวิธีการขายทีส่ามารถดึงดูดใจใหลูกคา  เชน การลด  แลก  แจก  
แถม  หรือใหลองเอาสินคาไปใชกอน หรือขายควบกับสินคาชนิดอ่ืน ๆ การโฆษณาตาง ๆ 

 
 ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจทางการตลาด 
 1. ขอมูลผูบริโภค  ตองรูวาผูบริโภคมีรสนิยมอยางไร  และมีอํานาจในการซื้อมาก นอยเพยีงใด 
 2. ขอมูลคูแขง  ตองรูวาคูแขงขันเปนใคร  ขายอะไร  จุดเดนของสนิคา  กําลังทําอะไร  ถึงขั้นใด   
ถาสามารถมีขอมูลผูบริโภคและขอมูลคูแขงขันมากเทาไร   ก็สามารถตัดสินใจไดถูกตอง 

 
 การคิดตนทุนการผลิต 

การคิดตนทุนการผลิต  นิยมคิดตนทุนในรอบปหรือตอรอบการผลิตขึ้นอยูกับลักษณะของผลผลิต  
การคิดตนทุนการผลิตใหพิจารณาทั้งตนทุนที่ใชไปในลักษณะเงินสดและที่ไมเปนเงินสด ซึ่งประกอบดวย 

ตนทุนผันแปร 
1. ตนทุนผันแปรท่ีเปนเงินสด 

  1.1 คาวัสด ุอุปกรณในการประกอบอาชีพ  เชน วัสดุอุปกรณอาชีพการเกษตร เชน  ปุย  พันธุ
พืช  พันธุสัตว  คาน้ํามัน  และคาแรงซอมเครือ่งจักร วัสดุ อุปกรณในอาชีพรับจางซักรีด
เสื้อผา เชน ผงซักฟอก  นํ้ายาซักแหง 

  1.2 คาจางแรงงาน   เปนคาจางแรงงานในการผลิต  เชน  คาแรงซอมเครือ่งจักร คาแรงงาน
ไถดิน  คาจางลูกจางในรานอาหาร 

  1.3 คาเชาท่ีดิน  เปนคาเชาที่ดินในการประกอบธุรกิจ เชน คาเชานา 
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  1.4 คาเสียโอกาสของเงินทุน  หมายถึง  คาชดเชยที่เจาของธุรกิจนําเงินสดของตนไปลงทุน    
แทนการไดรับเมื่อนําเงินนี้ไปฝากธนาคารก็จะได ดอกเบี้ยแทน     ดังนัน้ การคิดตนทุน
ก็ใหใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยปน้ันๆ 

  1.5 คาใชจายอื่นๆ   ที่นอกเหนือจากขอ 1.1-1.4 
2. ตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงินสด  ไดแก 

  2.1 คาแรงงานในครัวเรือน     เปนแรงงานในครัวเรือน    สวนใหญธุรกิจใน ครอบครัวไมคอย
มีการนําแรงงานมาคิดเปนตนทุน จึงไมทราบตนทุนที่แทจริง  การคิดคาแรงในครัวเรือน
ใหคิดในอัตราคาแรงงานในทองถิ่น น้ันๆ 

  2.2 คาเสียโอกาสของท่ีดิน   กรณีที่เจาของกิจการมีทีดิ่นเปนของตนเอง  การคิดตนทุนใหคิด
ตามอัตราคาเชาที่ดินในทองถิ่นหรือบริเวณใกลเคียง 

 
ตนทุนคงที ่

 1. ตนทุนคงท่ีท่ีเปนเงินสด  เปนจํานวนเงินทีต่องจาย  เปนคาดอกเบี้ยเงินกู เพือ่นํามาใชในการทํา
ธุรกิจ 

 2. ตนทุนท่ีไมมีเงินสด  ไดแก คาเสื่อมราคาของอุปกรณ  อาคาร  โรงเรียน  หมายถึง การเสื่อมของ
เครือ่งจักร  อุปกรณตาง ๆ  อาคาร  โรงเรือน  ที่ลดลงตามอายุการ ใชงาน  การคิดตนทุนจะคิด
จากการเฉลี่ยจํานวนเงินที่ซื้อไป  เชน  ซื้อรถไถนามา 1 คัน  ราคา  10,000 บาท  ก็คิดวาจะใชได 
5 ป  ดังน้ันคาเสื่อมราคาเทากับ 10,000 หาร 5  ตองเสียคาเสื่อมราคาของรถไถนาปละ 2,000 บาท  
ก็ใหนําไปคิดเปน ตนทุนการผลิตทุก ๆ ป  ใน 5 ป 

 รายไดจากการประกอบอาชีพ 
เปนรายไดที่เกิดจากการขายผลผลิต/บริการ  อาจจะเปนรายไดทีท่ะยอยการไดรับ  ควรคิดเปนรายได

ในรอบปหรือชวงการผลิตเชนเดียวกับการคิดตนทุน 
 การพิจารณาจุดคุมทุน 

จุดคุมทุน  หมายถึง  ปริมาณการขายทีท่ําใหมีรายไดทั้งหมดเทากับตนทุนทั้งหมดพอดี ซึ่งจะไมมี
กาํไรหรือขาดทุน 
 วิธีพิจารณาจุดคุมทุน มีดังนี้ 
 1. มีขอมูลการลงทุนของปจจัยการผลิตตางๆ 
 2. มีขอมูลรายไดจากการขายผลผลิต/บริการ 



62 

 3. นําขอมูลทั้งตนทุนและรายไดจากการขายผลผลิตมาลงบัญชีรายรับ-รายจาย ก็จะ ทราบวาคุมทุน
หรือไดกําไร หรือขาดทุน 

 ราคาผลผลิต/บริการ 
ราคาผลผลิต/บริการ  อาจแปรผันไปตามราคาของปจจัยการผลิต  เชน อาชีพเสริมสวย ราคาบริการ

อาจจะปรับไปตามราคาของน้าํยาตาง ๆ  ทีใ่ชในการตัดผม  ซึง่ก็จะไมคอยมีการปรับตัวบอย ๆ  แตราคาของ
ผลผลิตทางการเกษตรอาจจะมีการปรับตัวบอย ดังน้ี 
 1. ปจจัยการผลิต  ราคาผลผลิตขึ้นอยูกับราคาปจจัยการผลิต  เมือ่ปจจัยการผลิตสูงขึน้  ราคา

ผลผลิตก็ตองสูงขึ้นตามไปดวย  ซึ่งแบงเปน 2 ชนิด คือ 
  1.1 ปจจัยผันแปร  หมายถึง  ปจจัยทีใ่ชแลวหมดไป  เชน ปุย   สารกําจัดศัตรู พืช  แรงงานที่

มีราคาเปลี่ยนแปลงไดในระยะเวลาสั้น มีขึ้น มีลง 
  1.2 ปจจัยคงท่ี  หมายถึง  ปจจัยการผลิตทีร่าคาไมเปลีย่นแปลงในระยะสั้น และมีอายุการใช

งานไดนาน  เชน เคร่ืองจักร  คาเชาที่ดิน 
 2. ความสามารถในการจัดการของเจาของกิจการ  โดยพยายามลดตนทุนการใช ปจจัยในการผลิต

ทีฟุ่มเฟอย และเกินความจําเปน  เชน ลดการใชปุยลงบาง ก็ไมทําใหผลผลิตลดลง  หรือใน
กรรมวิธีการผลิตอาจใชสิง่ทดแทนกันได เชน  ใชเศษพืชเปนอาหารสัตวแทนการซื้ออาหาร
สัตวสําเร็จรูป 

 3. ราคาขายผลผลิต  ราคาขายไมแนนอน  โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรจะมีผลกระทบมาก  
ถามีผลผลิตมากราคาผลผลิตก็ตกต่ํา  ดังนัน้ ควรมีวิธีแกไข เชน ผลิตใหออกนอกฤดูกาลหรือ
ผลิตใหออกในชวงเทศกาล เชน ตรุษจีน หรือนําไปแปรรูปเปนการเพิ่มมูลคา 

 ปญหาและอุปสรรค 
ผูประกอบการจะตองศึกษาและคาดการณลวงหนาวาอาจจะมีปญหาใดและอุปสรรคใด เพื่อการเตรียม

หาทางออกในการแกปญหาเร็ว ๆ  เชน ฝนแลง ตองเตรียมน้าํจากทีใ่ด  เงินทุนไมพอเพียงจะจัดหามาทดแทนได
อยางไร  ราคาพืชผลตกตํ่าจะใชวิธีการถนอมผลผลิตหรือไม 
 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

เปนการศึกษาแนวโนมความตองการของผูบริโภค ความเปนไปไดในการขยายตลา 
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เร่ืองที ่3  การลําดับอาชีพและเหตุผล 
 
เมื่อผูเรียนไดศึกษาองคประกอบและปจจัยสําคัญของความเปนไปไดในการประกอบ อาชีพของตนใน

ชุมชน สังคม ทีต่นอยูอาศัยแลว  กอนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ใหพิจารณาความเปนไปไดของอาชีพแลว
ลําดับอาชีพที่มีความเปนไปไดและเหมาะสมกับตนเอง ตามสภาพแวดลอม ของสังคม ชุมชน ประกอบกับความรูทาง
วิชาการ เปนสิง่จําเปนทีผู่เรียน ควรคํานึงถึงและดําเนินการจัดลําดับอาชีพ พรอมใหเหตุผลประกอบ เพือ่ชวยในการ
ตัดสนิใจเลอืกประกอบอาชพีตอไป 

 
ใบงานที ่4 

คัดเลือกอาชีพที่มีความเปนไปไดในชุมชน 
 

 1. ใหผูเรียนทําความเขาใจกับความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ 
 2. จากบทที ่ 1 และใบงานที่ 2 ทีไ่ดศึกษาอาชีพไว 10 อาชีพ  ใหผูเรียนเลือกอาชีพ ทีค่ิดวาจะ

สามารถประกอบอาชีพไดในชุมชน จํานวน 3 อาชีพ  โดยพิจารณาความเปนไปไดในการ
จัดการอาชีพ 

 3. ใหลงบันทึกรายละเอียดของแตละอาชีพลงในแบบบันทึก  สิง่ทีต่องบันทึกไดแก การกําหนด
ชนิดของสินคา ปจจัยที่ใชในการผลิต  การจัดการการผลติ  การจัดการ การตลาด  ผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมในชุมชน  ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ  ปญหาอุปสรรค  ความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ 

 4. ศึกษารายละเอียดแตละอาชีพ  นอกจากจะศึกษาจากใบงานที่ 2 แลว  อาจศึกษาเพิม่เติมจากผูรู  
ภูมิปญญา  แหลงเรียนรู  เอกสารตาง ๆ โดยวิธีการอาน  สัมภาษณ แลวนํามาสรุปเปนของ
ตนเองแตละขัน้ตอน 

  1. ใหผูเรียนทําความเขาใจกับความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ 
  2. จากบทที ่1 และใบงานที่ 2 ทีไ่ดศึกษาอาชีพไว 10 อาชีพ  ใหผูเรียนเลือกอาชีพ ทีค่ิดวาจะ

สามารถประกอบอาชีพไดในชุมชน จํานวน 3 อาชีพ  โดยพิจารณาความเปนไปไดในการ
จัดการอาชีพ 

  3. ใหลงบันทึกรายละเอียดของแตละอาชีพลงในแบบบันทึก  สิ่งทีต่องบันทึกไดแก การ
กําหนดชนิดของสินคา ปจจัยที่ใชในการผลิต  การจัดการการผลิต  การจัดการ การตลาด    
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ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุมชน  ความรูความสามารถของ ผูประกอบอาชีพ  ปญหา
อุปสรรค  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

  4. ศึกษารายละเอียดแตละอาชีพ  นอกจากจะศึกษาจากใบงานที่ 2 แลว  อาจศึกษา เพิม่เติม
จากผูรู  ภูมิปญญา  แหลงเรียนรู  เอกสารตางๆ โดยวิธีการอาน  สัมภาษณ แลวนํามาสรุปเปน
ของตนเองแตละขัน้ตอน 

 
แบบบันทึก 

อาชีพท่ี 1 
 
1. กําหนดชนิดของสินคา 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
2. ปจจัยท่ีใชในการผลิต 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
3. การจัดการการผลิต 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
4. กระบวนการผลิต 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
5. การจัดการการตลาด 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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6. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุมชน 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 

7. ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

8. รายไดท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ....................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
9. ปญหาอุปสรรค 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึก 
อาชีพท่ี 2 
 
1. กําหนดชนิดของสินคา 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
2. ปจจัยท่ีใชในการผลิต 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
3. การจัดการการผลิต 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
4. กระบวนการผลิต 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
5. การจัดการการตลาด 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
6. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุมชน 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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7. ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

8. รายไดท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
9. ปญหาอุปสรรค 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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แบบบันทึก 
อาชีพท่ี 3 
 
1. กําหนดชนิดของสินคา 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
2. ปจจัยท่ีใชในการผลิต 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
3. การจัดการการผลิต 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
4. กระบวนการผลิต 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
5. การจัดการการตลาด 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
6. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุมชน 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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7. ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

8. รายไดท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 
9. ปญหาอุปสรรค 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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ใบงานที ่5 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

 1. ใหผูเรียนแตละคนนําเสนอสาระสําคัญในการประกอบอาชีพแตละอาชีพ ใหครู เพื่อน และ
ผูเกี่ยวของ เพือ่ใหรวมกนัแสดงความคดิเห็น 

 2. จดบันทึกผลการแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพิจรณาอาชีพทั้ง 3 อาชีพของผูเรียน 

 
แบบบันทึก 

สรุปความคิดเห็นตอ 
 1. อาชพีที่ 1 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

 2. อาชีพที ่2 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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 3. อาชีพที ่3 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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บทที ่3 
การตัดสินใจเลือกอาชีพ 

 
สาระสําคัญ 

นอกจากจะตัดสินใจเลือกอาชีพโดยอาศัยขอมูลการผลิต  และการตลาดแลว  ผูประกอบการเองตอง
พรอมที่จะประกอบอาชีพนั้น  โดยพิจารณาวาตนเองมีความสามารถดําเนินการประกอบอาชีพไดอยางมี
ความสุขหรือไม  ซึ่งตองมีกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหมีความเปนไปไดมากที่สุด 

 
ตัวช้ีวัด 
 ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพไดเหมาะสมกับตนเอง 
 
ขอบขายเนื้อหา 
 เร่ืองที่  1 ตัดสินใจเขาสูอาชีพดวยปรัชญาคิดเปน 
 เร่ืงอที่  2 ตัดสินใจเขาสูอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ 
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ข้ันตอนการเรียนรู 
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
ของผูเรียน 

กิจกรรม การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู 

เลือกอาชีพไดเหมาะสม
กบัตนเอง 

1. ผูเรียนศึกษาปรัชญา 
“คิดเปนกับการเขาสู
อาชีพ 

ซักถามความเขาใจ หนังสือเรียน 

 2. ผูเรียนทําใบงานที่ 6 
เพื่อทดสอบความเขาใจ
ปรัชญา “คิดเปน” 

ผลจากการบันทึกการประ
ยุกตใชปรัชญา “คิดเปน” 
กบัการดําเนินชวีติ 

ใบงานที่ 6 

 3. ผูเรียนทําใบงานที่ 7 
เกี่ยวกับการกําหนดขอมูล 
3 ดาน 

ผลการกําหนดขอมูล 3 
ดาน ในใบงาน 

ใบงานที่ 7 

 4. ผูเรียนทําใบงานที่ 8 
เพือ่ตรวจสอบความ
เปนไปไดของขอมูล 3 
ดาน 

ผลจากทําใบงาน ใบงานที่ 8 

 5. ผูเรียนทําใบงานที่ 9 
เพื่อตรวจสอบขอมูล 3 
ดาน 

ผลจากการทําใบงาน ใบงานที่ 9 

 6. ผูเรียนทําใบงานที่ 10 
“เพื่อสรุปการตัดสินใจ
เลอืกอาชพี” 

ผลจากการทําใบงาน ใบงานที่ 10 

 7. ผูเรียนศึกษา 
“ตัดสินใจเขาสูอาชีพดวย
การวิเคราะหศักยภาพ” 

ซักถามความเขาใจ หนังสือเรียน 
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ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
ของผูเรียน 

กิจกรรม การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู 

เลือกอาชีพไดเหมาะสม
กบัตนเอง 

8. ผูเรียนทําใบงานที่ 11 
เพื่อพิจารณาตัดสินใจ
ประกอบอาชีพดวยการ
วิเคราะหศักยภาพ 

ผลจากการทําใบงาน ใบงานที่ 11 
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 เร่ืองที่ 1  ตัดสินใจเขาสูอาชีพดวยปรัชญาคิดเปน 
 

ปรัชญา “คิดเปน”  เชือ่วามนุษยทุกคนมีพืน้ฐานชีวิตแตกตางกัน  มีวิธีการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน   
มีความตองการทีแ่ตกตางกัน  แตทุกคนลวนมีความตองการทีจ่ะมีความสุขเหมือนกัน    เมือ่ทุกคนตองการมี
ความสุขเหมือนกัน จึงตองมีกระบวนการเพือ่ใหเกิดความสุข คือ  กระบวนการคิดเปน  โดยมีฐานขอมูลดาน
วิชาการ   ดานสังคมและสิง่แวดลอม  และขอมูลของตนเองมาเปนตัวการในการชวยตัดสินใจไดแลว  จึงเลือก
หนทางในการดําเนินชีวิต  ก็จะเกิดความสุขจากการตัดสินใจถูกตอง เมือ่ดําเนินการแลวและยังเกิดปญหา หรือ
ยังไมเกิดความสุข จึงกลับมายอนดูความผิดพลาดจากขอมูลวาวิเคราะหขอมูลครบหรือยัง  แลวจึงตัดสินใจใหม 
ตามวัฏจักร “คิดเปน” เพื่อการแกปญหาที่ยั่งยืนแลวเกิดสุขอยางอัตภาพ 

 
หลักของการคิดเปน 
 1. คิดเปนเชื่อวาสังคมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กอใหเกิดปญหา ซึ่งปญหาน้ัน สามารถแกไขได 
 2. คนเราจะแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสมทีสุ่ด  โดยใชขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ 

อยางนอย 3 ประการ  คือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  สังคม และวิชาการ 
 3. เมือ่ไดตัดสินใจแกไขปญหาดวยการไตรตรองรอบคอบทั้ง 3 ดานแลว  ยอมกอใหเกิดความ

พอใจในการตัดสินใจ และควรรับผิดชอบตอการตัดสินใจน้ัน 
 4. แตสังคมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  การคิดตัดสินใจอาจจะตองเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหมให

เหมาะสมกับสภาพและสถานการณที่เปลี่ยนไป 
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ลักษณะของคนคิดเปน ม ี8 ประการ 
 1. มีความเชื่อวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งธรรมดา สามารถแกไขได 
 2. การคิดที่ดีตองใชขอมูลหลาย ๆ ดาน (ตนเอง สังคม วิชาการ) 
 3. รูวาขอมูลเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
 4. สนใจที่จะวิเคราะหขอมูลอยูเสมอ 
 5. รูวาการกระทําของตนมีผลตอสังคม 
 6. ทําแลว ตัดสนิใจแลวสบายใจ และเต็มใจรับผิดชอบ 
 7. แกปญหาชีวิตประจําวันอยางมีระบบ 
 8. รูจักชั่งนํ้าหนักคุณคา 
 สมรรถภาพของคนคิดเปน 
 1. เผชิญปญหาในชีวิตประจําวันอยางมีระบบ 
 2. สามารถที่จะแสวงหาและใชขอมูลหลาย ๆ ดาน ในการคดิแกไขปญหา 
 3. รูจักชั่งน้าํหนัก   คุณคา  และตัดสินใจหาทางเลือกใหสอดคลองกับคานิยม ความสามารถ และ

สถานการณ  หรือเงื่อนไขสวนตัวและระดับความเปนไปไดของทางเลือกตางๆ 
  
กระบวนการไปสูการคิดเปน มีดังน้ี 
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แผนภูมิ ข้ันตอนกระบวนการแกปญหา “คิดเปน” 
  
 1. ข้ันสํารวจปญหา    เมื่อเกิดปญหายอมตองเกิดกระบวนการคิดแกปญหา 
 2. ขั้นหาสาเหตุของปญหา เปนการหาขอมูลมาวิเคราะหวาปญหาที่เกิดขึ้นนัน้ เกิดขึน้ไดอยางไร  

มีอะไรเปนองคประกอบของปญหาบาง 
  - สาเหตุจากตนเอง  พื้นฐานของชีวิต  ครอบครัว  อาชีพ  การปฏิบัติตน  คณุธรรม  ฯลฯ 
  - สาเหตุจากสังคม  บุคคลที่อยูแวดลอม  ตลอดจนความเชื่อ ประเพณี ฯลฯ 
  - สาเหตุจากขาดวิชาการความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา 
 3. ขั้นวิเคราะหหาทางแกปญหา  เปนการวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา โดยใชขอมูลดาน

ตนเอง สังคม  วิชาการ มาประกอบในการวิเคราะห 
 4. ขัน้ตัดสินใจ  เมื่อไดทางเลือกแลว จึงตัดสินใจเลือกแกปญหาในทางที่มีขอมูลตางๆพรอม 

สมบูรณที่สุด 
 5. ข้ันตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ  เมื่อตัดสินใจเลือกทางใดแลว ตองยอมรับวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 

ในขอมูลเทาที่มีขณะน้ัน 
 6. ข้ันปฏิบัติในการแกปญหา  ในขั้นน้ีเปนการประเมินผลพรอมกันไปดวย 
   ถาเปนผลที ่
  - พอใจ  ก็จะถือวาพบความสุข เรียกวา คิดเปน 
  - ไมพอใจ หรือผลออกมาไมไดเปนไปตามที่คิดไว  หรือขอมูลเปลี่ยน ตองเร่ิมตน

กระบวนการคดิแกปญหาใหม 
 
 ขอมูลประกอบการตัดสินใจ มี 3 ดาน 
 1. ขอมูลที่เกีย่วกับตนเอง  คือ ขอมูลของสิง่ตางๆ ที่เกีย่วของกับการประกอบอาชีพ ที่ตนเองมีอยู

ในขณะน้ัน อาจจะแบงเปนดังนี ้
  1.1 ปจจัยการผลิต  เชน เงินทุน ที่ดิน แรงงาน  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  วัสดุ 
  1.2 ความถนัดของแตละบุคคล   การทีจ่ะประกอบอาชีพใหไดผลดีจะตอง พิจารณาถึงความ

ถนัดของตนเองดวยเสมอ  เพราะความถนัดจะชวยใหการกระทําในสิ่งที่ตนถนัดนั้น
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว คลองแคลว และ มองเห็นชองทางที่จะพัฒนาอาชีพให
รุดหนาไดดีกวาคนที่ไมมีความถนัด ในอาชพีน้ันๆ  แตตองตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
น้ันๆ 
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  1.3 ความรักและความจริงใจ  เปนองคประกอบทีเ่กิดจากความรูสึกภายใจของ แตละคนซึ่ง
ความรูสึกมักจะเปนแรงผลกัดันใหเกดิความมานะ อดทน กลาสู  กลาเสีย่ง  ซึง่ถือวาเปน
องคประกอบในการตัดสินใจทีส่ําคัญอยางหนึ่ง  หากการพิจารณาตัดสินใจมิไดคํานึงถึง
สิ่งน้ีแลว  การทีจ่ะประกอบอาชีพอยางเด็ดเดีย่วปญหาจะลดนอยลงไดงายในโอกาส
ตอไป 

 2. ขอมูลเกีย่วกับสิ่งแวดลอมและสังคม  คือ ขอมูลตางๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา  หรือจะตองเขามา
เกี่ยวของที่จะสงผลดี  ผลเสีย  ตอการประกอบอาชีพของตน  เชน ทําเล  ตลาด  สวนแบง
ของตลาด  ทรัพยากรทีเ่อือ้ในทองถิ่น  แหลงความรู ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นตอชุมชน 
หากเลือกอาชีพน้ันๆ 

 3. ขอมูลท่ีเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางวิชาการของอาชีพ   คือ   ขอมูลความรูและเทคนิคตางๆ  
สําหรับการประกอบอาชีพนั้น ๆ  เชน  วิธีบังคับใหเกิดผล ผลติออกนอกฤดูกาล  การ
คํานวณสูตรปุย  เทคโนโลยีในการผลิตเคร่ืองมือ เคร่ืองใชเอง 
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ใบงานที ่6 
ประยุกตใชปรัชญา “คิดเปน” 

 1. ผูเรียนทําความเขาใจกับ ปรัชญา “คิดเปน” 
 2. ผูเรียนรวมกันคิดวาจะนําปรัชญาคิดเปนไปใชในชีวิตไดอยางไร แลวยกตัวอยาง ใหเห็นชดัเจน 
 
 

แบบบันทึก 
การใชปรัชญา “คิดเปน” กับการดําเนินชีวิต 

 
1. การนําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อแกปญหา 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
2. สาเหตุของปญหา 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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3.  ขอมูล  3  ดาน  ไดแก 

 3.1 ดานตนเอง ประกอบดวย 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 3.2 ดานวิชาการ ประกอบดวย 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 3.3 ดานสงัคมและสิง่แวดลอม ประกอบดวย 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
4. วิเคราะหหาทางแกปญหา 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………  
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
5. ขั้นตัดสินใจ 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………  
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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6. สรุป 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………  
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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ใบงานที ่7 
กาํหนดขอมลู 3 ดาน 
จากการทีผู่เรียนศึกษากระบวนการประกอบอาชีพและปรัชญาคิดเปนจนเขาใจแลว ใหนํามากําหนด 

ขอมูล 3 ดาน ที่สอดคลองกับอาชีพ ทั้ง 3 อาชีพที่กําหนดไวในใบงานที ่5  
ขอมูล 3 ดาน ไดแก 

  1. ดานตนเอง 
  2. ดานสงัคมและสิง่แวดลอม 
  3. ดานวิชาการ 
 โดยกาํหนดขอมลูแตละดานลงในแบบบนัทกึทีก่าํหนดให 
 

แบบบันทึก 
การกําหนดขอมูล 3 ดาน 

 

อาชีพท่ี 1 
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ใบงานที ่8 
 
 1. ใหผูเรียนนําเสนอขอมูลแตละดานเพื่อใหครู ผูเรียน และผูรูมารวมกันคิดเพิม่เติมวา ควรมี

ขอมูลใดอีกที่จะนํามาพิจารณา 
 2. ใหผูเรียนสรุปผลลงในแบบบันทึก 
 

แบบบันทึก 
ขอมูล 3 ดานที่เพ่ิมเตมิ 

สิ่งเพ่ิมเติมจากที่คิดไวจากใบงานที่ 7 
1. ขอมูลดานตนเอง 

อาชีพที
1……………………………………………………………… 
……………………………….............................................................................. 
อาชีพท่ี 
2……………………………………………………………… 
……………………………….............................................................................. 
อาชีพท่ี 
3……………………………………………………………… 
……………………………….............................................................................. 

2. ขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
อาชีพท่ี 
1……………………………………………………………… 
……………………………….............................................................................. 
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อาชีพที่ 
2…………………………………………………………………................... 
……………………………….......................................................................................…… 
อาชีพที่ 
3…………………………………………………………………................... 
……………………………….......................................................................................…… 

3. ขอมูลดานวิชาการ 
อาชีพที่ 
1…………………………………………………………………................... 
……………………………….......................................................................................…… 
อาชีพที่ 
2…………………………………………………………………................... 
……………………………….......................................................................................…… 
อาชีพที่ 
3…………………………………………………………………................... 
……………………………….......................................................................................…… 

  
 

ใบงานท่ี 9 
 1. ใหผูเรียนนําขอมูล 3 ดาน ทีก่าํหนดไวในใบงานที่ 7 และ 8 มาใสชองซายมือของแบบบันทึก 
 2. ตรวจสอบความเปนไปไดตอการนําไปปฏิบัติ เพือ่หาทางออกโดยระบุวาทําได แนนอน  

พอทําไดและทําไมได 
 3. บางขอมูลอาจมีเงื่อนไขก็ใหระบุดวย 



86 

 



87 

 



88 

 



89 

ใบงานที ่10 
สรุปการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
เมือ่ทําการวิเคราะหอาชีพทั้ง 3 อาชีพ แลว  ใหนํามาสรุปผลคะแนนเพือ่ตัดสินใจเลือก อาชีพทีไ่ด
คะแนนสงูสดุดวย 

 
 
สรุปผลการตัดสินใจ 

ขอเลือกอาชีพ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
อธิบายเหตผุลในการเลือกอาชีพ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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 เร่ืองที่ 2  การตัดสินใจเขาสูอาชีพดวยการวิเคราะหศกัยภาพ 
 

การตัดสินใจที่จะดําเนินการสิ่งใดสิง่หนึง่ มีวิธีการหลากหลาย เชน ทําการวิจัย ทดลองทํากอนลงมือ
ทําจริง การใชกระบวนการคิดเปน นอกจากนี้ยังมีวิธีการวิเคราะหศักยภาพตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของวาสามารถ
ดําเนินการประกอบอาชีพไดหรือไม ซึง่เรือ่งนีจ้ะไดศึกษาตอไป เพือ่ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเขาสูอาชีพ
โดยการวิเคราะหศักยภาพ 5 ดาน ไดแก 
1.  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นท่ี 
  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึง่มนุษยสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม แมน้าํ ลําคลอง อากาศ แรธาตุตาง ๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตาง ๆ  บางชนิดมนุษยสามารถสรางทดแทนขึ้นใหมได 
เชน ปาไม  เมือ่มนุษยตัดไปใชประโยชนแลวก็สามารถปลูกทดแทนขึ้นใหมได  ดังนัน้ การประกอบอาชีพตอง
พิจารณาวาทรัพยากรที่จะตองนํามาใชในการประกอบอาชีพในพื้นที ่มีหรือไม มีเพียงพอหรือไม ถาไมมี
ผูประกอบการตองพิจารณาใหมวาจะประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม หรือพอจะจัดหาไดในพื้นที่
ใกลเคียง ซึ่งผูประกอบการตองเสียคาขนสงจะคุมคากับการลงทุนหรือไม เชน ตัดสินใจจะประกอบอาชีพ 

จักสานตะกราจากไมไผ แตในพื้นที่ไมมีตนไผ ซึง่ตองพิจารณาแลววาจะประกอบอาชีพนีไ้ดหรือไม ถาตองการ
ประกอบอาชีพจริง ๆ เนื่องจากตลาดมีความตองการมาก ก็ตองคิดตอไปวาจะคุมคากับคาขนสงหรือไม 

2.  ศักยภาพของพื้นท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ 
  ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกัน เชน ประเทศไทยภาคกลางมีอากาศรอน ภาคใตมี 
ฝนตกเปนเวลานาน ภาคเหนือมอีากาศเยน็ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสวนใหญ 
เชน การปลูกลิ้นจี ่ลําไย  ตองการอากาศเย็นจึงจะออกผลได  แกวมังกรตองการอากาศรอน  ทวีปอเมริกามี
อากาศหนาวเย็นมากก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได เชน เชอรี ่แอปเปล  ดังนั้นการปลูกพืชจําเปนตองพิจารณา
สภาพภูมิอากาศดวยวาเหมาะสมกับชนิดของพืชนั้น ๆ หรือไม 

3.  ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลท่ีตั้งของแตละพื้นท่ี 
  สภาพภูมิประเทศและทําเลทีตั่ง้ของแตละพืน้ที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนทีร่าบสูง ทีร่าบลุม  
แตละพื้นที่มีผลตอการประกอบอาชีพตาง ๆ เชน 

  -   อาชีพเกษตรกรรม ขึน้อยูกับสภาพภูมิประเทศ เชน อาชีพทํานา สามารถทํานาไดทั้งในทีร่าบลุมทีเ่รา
เห็นกันอยูทั่วไป  แตในที่ราบสูงหรือบนภูเขาก็ทํานาไดโดยไมใชนํ้าขึ้นอยูกับการใชพันธุขาว 
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  -   อาชีพอุตสาหกรรม  ภูมิประเทศและทําเลที่ตัง้ในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก็มีผลดี ไดแก   
การอยูใกลแหลงวัตถุดิบ การคมนาคมสะดวกในการขนสงสินคา  ถาเปนอาชีพอุตสาหกรรมการทองเทีย่วตองมี
ลักษณะภูมิประเทศที่ดึงดูดนักทองเที่ยวได 

4.  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นท่ี 
  แตละพื้นที่ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชิวตที่แตกตางกัน 
ดังน้ันแตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่งเหลาน้ีมาใชเปนอาชีพได  เชน เปนสถานที่ทองเที่ยวเขาชมศิลปะ  วัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นบาน หรือพาชมวิถีชีวิต   ซึ่งก็จะมีอาชีพอ่ืน ๆ เกิดตามมา เชน การขายของที่ระลึก   การนวดแผนไทย  
การขายอาหาร  ผูประกอบการตองพิจารณาวาศิลปะ วัฒธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในพืน้ทีม่ีความโดนเดน 
สามารถนํามาใชประกอบอาชีพไดหรือไม   
5.  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นท่ี 
  ทรัพยากรมนุษยในแตละพืน้ที ่หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยทีเ่ปนภูมิปญญาทัง้ในอดีต
จนถึงปจจุบัน ดานการประกอบอาชีพตาง ๆ ในพืน้ที่นั้น ๆ เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีภูมิปญญาทํามีดอรัญญิก 
ปลาตะเพียนจากใบลาน  งานหลอทองเหลือง ดังนัน้ ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่มีผลตอการประกอบอาชีพ 
ซึง่ตองนํามาพิจารณาวาอาชีพที่จะตัดสินใจเขาสูอาชีพน้ันในพื้นที่มีภูมิปญญาทีจ่ะเรียนรูใชเปนความรูหรือ
นําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดหรือไม 

  การประกอบอาชีพจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการวิเคราะหศักยภาพดาน
ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ จะวิเคราะหศักยภาพใดบางน้ัน ขึ้นอยูกับอาชีพน้ัน ๆ 
เชน 

  -  กลุมอาชีพเกษตรกรรม   ศักยภาพที่ตองวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิประเทศ  ทรัพยากรมนุษย 

  -  กลุมอาชีพอุตสาหกรรม  ศักยภาพที่ตองวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตองอยูใกลแหลง
วัตถุดิบ  ลักษณะภูมิประเทศ เพือ่สะดวกในการขนสง  ถาเปนแหลงทองเที่ยวตองคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

  -  กลุมอาชีพพาณิชยกรรม  ศักยภาพที่ตองวิเคราะห  ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ 
และทําเลที่ต้ัง 
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  -  กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค  ศักยภาพทีจํ่าเปนมาก  ไดแก ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยที่ตองใช
ความคิดสรางสรรคผลิตงานใหม ๆ 

  -  กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  ศักยภาพที่ตองวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  
ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย 

 

 

ใบงานที ่ 11 
  จากการที่ผูเรียนศึกษาศักยภาพ 5 ดาน มาแลว ใหวิเคราะหศักยภาพในอาชีพทีตั่ดสินใจจะประกอบการ 
เพื่อใหอาชีพน้ันมีความเปนไปไดลงในแบบบันทึก 
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แบบบันทึก 

อาชีพ……………………………………………………. 

ท่ี ศักยภาพ 5 ดาน ท่ีตองการ / สอดคลองกับอาชีพ 
มี 

ไมมี หมายเหตุ พอ ไมพอ 
1 ทรัพยากรธรรมชาติ 1.1 

1.2 
1.3 
ฯลฯ 

    

2 ภูมิอากาศ 
 
 
 

     

3 ภูมิประเทศและทําเลท่ีตั้ง 
 
 
 

     

4 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิต 
 
 
 

     

5 ทรัพยากรมนุษย 
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สรุปผลการตัดสินใจ 
ใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

ρ     ตัดสินใจเลือกอาชีพ และใหอธิบายเหตุผลความเปนไปไดที่จะประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ     ตัดสินใจไมเลือกอาชีพ เน่ืองจาก 
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บทที ่4 
ความพรอมในการเขาสูอาชีพ 

สาระสําคัญ 
เมื่อตัดสินใจวาจะประกอบอาชีพใดแลว เพื่อใหเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นวาอาชีพที่ เลือกนั้นจะ

สามารถดําเนินการไดตลอดรอดฝง  จึงมีความจําเปนตองมีการวิเคราะหความพรอมของอาชีพทีตั่ดสินใจเลือก
ใหรอบคอบอีกคร้ังหน่ึง 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 เพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเปนไปไดของการประกอบอาชีพใหรอบคอบ 
 
ขอบขายเนื้อหา 
 เร่ือง ตรวจสอบความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ 
 
ข้ันตอนการเรียนรู 
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เร่ืองที่  1 ตรวจสอบความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ 
เมือ่ตัดสินใจวาจะประกอบอาชีพใดแลว  เพือ่ใหเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นวาอาชีพ ที่เลือกน้ันจะ

สามารถดําเนินการไดตลอดรอดฝง  จําเปนตองวิเคราะหอยางละเอียดถีถ่วน รอบคอบ ถึงแมวาจะเช็คขอมูล  
3 ดาน จากกระบวนการคิดเปนแลว  ควรตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ในดานตางๆ ที่มีสวนทําใหธุรกิจลมเหลวได   
ไดแก  ครอบครัว  สังคม  ชุมชน ตลาด  ความพรอมของปจจัยการผลิต  ความยากงายในการดําเนินงาน 

 
 1. ครอบครัว   ครอบครัวในที่นี้ คือ สามี  ภรรยา  ลูกๆ รวมทัง้ปูยา ตายาย  ซึง่มีสวนสําคัญทีจ่ะ

ผลักดันใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  ตองใหมีความเห็นตรงกัน  ถาขัดแยงกัน
ตัง้แตแรกการดําเนินงานจะไมราบรืน่  ถาเปนความคิดเห็นทีแ่ตกตางกัน ควรจะตองทบทวน   

มีการรวมกันคิด รวมทํา รวมตัดสนิใจทัง้กระบวนการ 

 2. สงัคม ชุมชน หมายถึง  สถานทีป่ระกอบอาชีพ  สังคม ชุมชน ยอมรับไหม  ควรเปนอาชีพทีไ่ม
สงผลเสียตอสังคม  ชุมชน  หรือตองมีวิธีการแกไข เชน เสียงดัง กลิน่เหม็น  ทําลายสิ่งแวดลอม  

มิฉะน้ันจะเกิดการฟองรองกันขึ้นก็จะทําใหอาชีพไมยั่งยืน 

 3. ตลาด  หมายถึง  มีการเตรียมตลาดรองรับสินคาซึง่ไดจัดเตรียมไวหรือยัง ชวงใดถามีการ
รับประกันสินคาไดยิ่งดี  มีโอกาสขายไดหรือไมมากนอยแคไหน มีคูแขงมากนอยเพียงใด   

จะขายสูกับคูแขงไดหรือไม  จะใชกลยุทธทางการตลาด อยางไรจึงจะจูงใจลูกคา 
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 4. ความพรอมของปจจัยการผลิต  ปจจัยการผลิต เชน เงินทุน  แรงงาน  วัสดุอุปกรณ วัตถุดิบ 

  เงินทุน  การประกอบอาชีพตองใชเงินทุน   พิจารณาวาตนเองมีเงินทุนหรือยัง ถามีไมพอจะหา
ไดจากแหลงใดบาง 

  แรงงาน  อาชพีน้ีทาํคนเดียวไดหรือไม  หรือจําเปนตองมีผูรวมงานดวย  ถาจําเปน ตองมจีะหา
ไดหรือไมอยางไร 

  วัสด ุอุปกรณ  ตองใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณอะไรบาง  จํานวนเทาใด หาซือ้ได ที่ไหน 

  วัตถุดิบ  จะหาซือ้จากแหลงใด  ไปซื้อเองหรือมีผูขายนํามาสงถึงที ่
5. ความยากงายในการดาํเนินงาน  การดําเนินงานเกี่ยวกับความรู  ความสามารถใน การผลิต

อาจจะตองกลับไปตรวจสอบกระบวนการผลิตวามีขั้นตอนใดยาก ควร เตรียมศกึษาไวลวงหนา
เพื่อเตรียมพรอมเมื่อถึงขั้นตอนน้ัน 

ใบงานที ่11 
 1. ใหผูเรียนตรวจสอบความเปนไปไดในการประกอบอาชีพทั้ง 5 ดาน  อีกคร้ังหน่ึง กับอาชีพที่

เลือกจากใบงานที่ 10 
 2. สรุปลงในแบบบันทึก 

แบบบันทึก 
ตรวจสอบความพรอมของอาชีพ 

 
 

สรุป 
จะดําเนินการตอหรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………

…… 
…………………………………………………………………………

…… 
…………………………………………………………………………

…… 
…………………………………………………………………………

…… 
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ภาคผนวก 
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คณะผูบรรณาธิการ คร้ังที ่1 (วันที่ 7-10 กันยายน 2552) 
 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 2. นายวิเชยีร ใจจิตร    ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 
        บริเวณชายแดนสระแกว 
 3. นางสาวกฤษณา  โสภี   ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 
        บริเวณชายแดนสระแกว 
 4. นางสาวทิพยวรรณ สทิธริงัสรรค  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
        วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 
        อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

คณะผูบรรณาธิการ คร้ังที ่2  (วันที่ 12-15 มกราคม 2552) 
 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 2. นายอุทัย หนูแดง   ขาราชการบํานาญ 
 3. นายเสกขภัทร   ศรีเมือง  ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 
        บริเวณชายแดนอุตรดิตถ 
 4. นางสาวสุภาพร บุญมา  ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 
        บริเวณชายแดนอุตรดิตถ 
 5. นางสาวกฤษณา  โสภี   ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 
        บริเวณชายแดนสระแกว 
 6. นายวิเชยีร ใจจิตร    ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 
        บริเวณชายแดนสระแกว 
 7. นายพิชิต แสงลอย   ผูอํานวยการ  กศน. อําเภอนครชัยศรี 
 8. นายธวัชชัย ใจหาญสุกิจ  สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม 
 9. นางอัจฉรา ใจหาญสุกิจ  สํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม 
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คณะผูบรรณาธิการ คร้ังที ่3 (วันที่ 2-5 มีนาคม 2553) 
 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 2. นายอุทัย หนูแดง   ขาราชการบํานาญ 
 3. นายพิชิต แสงลอย   ผูอํานวยการ  กศน. อําเภอนครชัยศรี 
 4. นายวิเชยีร ใจจิตร    ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 
        บริเวณชายแดนสระแกว 

5. นางสาวกฤษณา  โสภี   ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 
        บริเวณชายแดนสระแกว 
 6. นายสุธี วรประดิษฐ  สํานักงาน กศน.  จังหวัดตราด 
 7. นางอุบล ทศันโกวิท  ผูอํานวยการ กศน. อําเภอสนัทราย 
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คณะผูจัดทํา 

1.    นายประเสริฐ         บญุเรือง                เลขาธิการ กศน. 
ที่ปรึกษา 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 
5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
ผูเขียนและเรียบเรียง 

 1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
คณะทํางาน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 1. นางสาวปยวดี คะเนสม  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
ผูพิมพตนฉบับ 

 2. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 4. นางสาวชาลินี ธรรมธษิา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 5. นางสาวอลิศรา บานช ี  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

1.  นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  
ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่  2  (วันที่  4 - 10  พฤศจกิายน  2554) 

2.  นางดุษฎี  ศรีวัฒนาโรทัย 
3.  นายสุธี  วรประดิษฐ 
4.  นางสาวกฤษณา  โสภี 
5.  นายสุภาพ  เมอืงนอย 
6.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน 


