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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

  

 หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา เปน
แบบเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ ผูเรียนควร
ปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรูระดับ ผล
การเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชาน้ัน ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจใน
เน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ครูควรทบทวนสาระสําคัญของสาระการประกอบอาชีพ ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงระหวาง
รายวิชาได ทําใหความเขาใจตอเนื่องกับรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ 

4. หนังสือเรียนเลมนี้เนนการจัดการเรียนรูในลักษณะกระบวนการสวนใหญ จะยกตัวอยาง
อาชีพเกษตรกรรมแตอาชีพอ่ืนๆ ก็สามารถนํากระบวนการไปใชได 

5. หนังสือเรียนเลมน้ีมี  6 บท คือ 

บทที่  1     ทักษะในการเขาสูอาชีพ 

บทที่  2      การทําแผนธุรกิจเพื่อการเขาสูอาชีพ 

  บทที่  3       การจัดการการผลติหรือการบริการ 

  บทที่  4      การจัดการการตลาด 

  บทที่  5      การขับเคลื่อนสรางธุรกิจเพือ่เขาสูอาชีพ 

  บทที่  6      โครงการเขาสูอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ 

 

สาระสําคัญ 
 

  ทักษะการประกอบอาชีพ ชวยใหผูประกอบการสามารถดําเนินการในอาชีพทีต่นเลือก
ใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งการจัดการประกอบอาชีพจะประสบความสําเร็จได จะตองมีความรูความเขาใจใน
เรื่อง ทักษะการประกอบอาชีพ การทําแผนธุรกิจ การจัดการการผลิตหรือบริการ การจัดการตลาด การ
ขับเคลื ่อนสรางธุรกิจเพื ่อประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดทําแผน และโครงการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมถูกตอง 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 

1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใชนวัตกรรม 
เทคโนโลย ีในอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได 

2. ยอมรับและเห็นคุณคาในการฝกทักษะการเขาสูอาชีพ 

3. ปฏิบัติการวิเคราะหทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 

4. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพได 

5. ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจดานการจัดการการผลิตหรือการบริการ และดานการ
จัดการการตลาดและการขบัเคลือ่นธรุกิจ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได 

6. ยอมรับและเห็นคุณคาในการจัดการเขาสูธุรกิจอยางมีคุณธรรม 

7. ปฏิบัติการจัดทําแผนและโครงการเขาสูอาชีพได 
 

ขอบขายเน้ือหา 

 

  บทที่  1     ทักษะในการเขาสูอาชีพ 

บทที่  2      การทําแผนธุรกิจเพื่อการเขาสอูาชีพ 

  บทที่  3       การจัดการการผลติหรือการบริการ 

  บทที่  4      การจัดการการตลาด 

  บทที่  5      การขับเคลื่อนสรางธุรกิจเพื่อเขาสูอาชีพ 

  บทที่  6      โครงการเขาสูอาชีพ 
 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 

1. ใบความรู 

2. ใบงาน 

3. แหลงเรียนรูดานประกอบธุรกิจ และการตลาด
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บทที ่ 1 
ทักษะในการเขาสูอาชีพ 

 
สาระสําคัญ 

 

 กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการทุนและระบบการ
จัดการเพื่อการประกอบอาชีพโดยประยุกตใชภูมิปญญา สํารวจแหลงเรียนรูและสถานที่ฝกทักษะเพื่อการ
ประกอบอาชีพ การวางแผนในการฝกทักษะอาชีพ 

 

ตัวชี้วัด 

 

1. อธิบายความจําเปนในการฝกทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช
นวัตกรรม เทคโนโลย ี 

2. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพและระบบการจัดการ เพื่อการเขาสู
อาชีพ 

3. สํารวจแหลงเรียนรูและสถานที่ฝกทักษะเพื่อการเขาสูอาชีพ 

4. วางแผนในการฝกทกัษะอาชีพ 

5. ฝกทักษะอาชีพตามแผนที่กําหนดไวไดโดยมีการบันทึกขั้นตอนการฝกทุกขั้นตอน 
 

ขอบขายเน้ือหา 

 

เร่ืองที่ 1  ความจําเปนในการฝกทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช
นวัตกรรม เทคโนโลยี 

 เร่ืองที่ 2  ความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพ 

 เร่ืองที่ 3  แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพ 

 เร่ืองที่ 4  การวางแผนในการฝกทักษะอาชีพ 

 เร่ืองที่ 5  การฝกทักษะอาชีพ 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

  

1. ใบความรู 

2. ใบงาน 

3. แหลงเรียนรู 
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เร่ืองที่  1 
ความจําเปนในการฝกทักษะอาชีพ  กระบวนการผลิต  กระบวนการตลาด 

ที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลย ี

 

 

 ในการผลิตสินคาทุกประเภททั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาด จําเปนตองดําเนินกิจกรรมควบคูกันไป จะผลิตอะไรตองมีการนําเสนอผลงานหรือ
ชิ้นงานจากนั้นจึงมีการสั่งจองสินคาเพื่อผูผลิตจะไดทราบความตองการทัง้ดานขนาด คุณภาพ ปริมาณ
และราคาของสินคาทีเ่ปนธรรม เพื่อผูผลิตที่จะไดคํานวณตนทุน เพื่อการตกลงในการผลิตสินคานั้น ถา
เปนเกษตรกรจะปลูกพืชชนิดหนึง่เกษตรกรจะตองไปศึกษาหาความรูของพืชชนิดนั้นอยางถูกตอง เรือ่ง
พันธุทีต่องการของตลาด ดินฟาอากาศเปนอยางไร  ชวงฤดูกาลใด ปริมาณผลผลิตตอไร การเตรียมดิน 
การปลูกดูแลรักษา  ความตองการใชปุยหมัก  เกษตรกรจะตองคิดคนสูตรปุยหมักทีพ่ืชชนิดนั้นมีความ
ตองการธาตุอาหารที่ถูกตอง จึงเปนสูตรปุยหมักใหมทําใหเกิดเปนนวัตกรรมปุยหมักขึ้น ชวงแรกอาจจะ
ใชแรงงานคนในการทําปุยหมักเพราะความตองการในปริมาณไมมาก ตอมามีความตองการปริมาณมาก
ขึน้จําเปนตองซื้อเครื่องผสมปุยหมัก เครื่องอัดเม็ดปุยหมัก การพรวนดินจําเปนตองใชเครื่องพรวนดิน
เพื่อลดคาแรงงาน ทําใหมีการใชเทคโนโลยีขึ้น  
 ดังน้ันกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ไมสามารถแยกจากกันได จะทําใหผูผลิตสามารถ
ผลิตสินคาไดตามความตองการของตลาด ไมใชปลูกพืชตามใจชอบหรือตามคนอ่ืน แลวคอยไปหาตลาด
จึงเกิดปญหาสินคาราคาถูก จําหนายไมได เพราะมีปริมาณมากและคุณภาพไมตรงกับความตองการของ
ตลาด ทําใหเกดิการประทวงเปนประจํา 

 ทีจั่งหวัดสระแกวไดรวมกลุมเกษตรกรปลูก
หนอไมฝรั่งอินทรียเพื ่อการสงออก เกิดจากปญหาการ
ปลูกมันสําประหลังและขาวโพดเลี้ยงสัตว ไมไดราคา ทํา
ใหเกษตรกรดังกลาวชวยกันคิดหาทางแกไข จึงไดขอสรุป
ตองปลูกพืชทีต่ลาดตองการ จึงพากันไปศึกษาดูงานการ
ปลูกหนอไมฝรั่งทีจั่งหวัดนครปฐม พอไดแนวความคิด
แลว ก็ปรับเปลี่ยนจากการใชปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัด
โรคและแมลง มาเปนเกษตรแบบอินทรีย มีการอบรม
ความรูเรือ่งตางๆเกีย่วกับการปลูกหนอไมฝรัง่และเกษตร
อินทรีย  กับวิทยากร ผูรู ในสาขาตางๆ พรอมกับหาบริษัท
ทีม่ีความตองการทีจ่ะรับซื้อสินคาน้ีมีการตกลงราคาซือ้ 
ขาย  การคัดเกรด ปริมาณกอนทําการปลูก มีการทําสัญญา
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ซื้อขายลวงหนา คร้ังละ 3 ปทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจวาผลิตออกมาแลวขายไดแนนอน มีการจายคา 

ผลผลิตอาทิตยละครั้งโดยโอนผานบัญชีของธนาคาร
โดยตรง เมือ่ทํามาไดระยะหนึ่ง เกิดปญหาเรือ่งการทําปุย
หมักเพราะเกษตรกรไมมีเวลาทีจ่ะไปหาวัสดุและการทํา
ปุยหมัก จึงมีการตกลงรวมหุนเพื่อจัดตัง้กลุมผลิตปุยหมัก
ขึ ้นโดยสูตรปุยเกิดจากเกษตรที ่ไดผลผลิตมากนําองค
ความรูของแตละคนมารวมกัน จึงไดสูตรปุยที ่มีความ
เหมาะสมกับหนอไมฝรัง่ มีการสงปุยหมักไปวิเคราะหหา

ธาตุอาหาร ความเปนกรดดาง และอ่ืนๆที่สํานักงานวิจัยและพฒันาพชืสวนจันทบรีุ 

มีการลดตนทุนในการใชปุยหมักลงแตเดิมจะใช
จํานวน 300 กิโลกรัมตอไร 20 วันครัง้ โดยการนําเอาปุย
หมักจํานวน 20 กิโลกรัม ไปแชในน้ํา 200 ลิตรเปนเวลา 
7-15 วัน จํานวน 100 กิโลกรัม ใชเครื่องพนยาแรงดันสูง
และหัวฉีดที ่อัดปุยน้ ําในดิน  ทํ าใหตนหนอไมฝรั ่ง
สามารถนําไปใชไดเลย เดิมใชการหวานลงบนตนพืช 
เวลาใหน้าํอาจมกีารไหลหนีไปได 

 

คุณธรรมและคุณสมบัติท่ีดีของผูมีอาชีพในกระบวนการผลิต 

1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค    
2. รักษาคุณภาพของสินคาใหคงที่ และปรับปรุงใหดีขึ้น 

3. ไมปลอมปนสินคา หรือปลอมสินคา 

4. ไมกักตุนสินคา 

5. ไมเอาเปรียบแรงงาน 

6. มีความรู ความชํานาญในอาชีพของตนเองเปนอยางดี 

7. มีความรักในอาชีพของตนเอง เมื่อเกิดปญหาตองไมทอถอย 

8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อสามารถตัดสินใจไดทันตอเหตุการณบางอยาง 

9. มีความคิดริเร่ิม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 

คุณธรรมและคุณสมบัติท่ีดีของผูมีอาชีพในกระบวนการตลาด 

1. ไมเอากําไรเกินควร   2. ซื่อสัตย และจริงใจตอผูซื้อ 

3. ไมปลอมปนเพื่อทํากําไร  4. ไมโกงราคา 

5. จําหนายสินคาที่ควบคุมคุณภาพ 6. จําหนายสินคาที่ไดมาตรฐาน 

7. ไมกักตุนสนิคา 
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ใบงานที ่1  
 ใหผูเรียนเขียนบรรยายงานหรืออาชีพที่มีอยูในทองถิ่นมา 1 อาชีพ ที่มีการใชกระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพอสังเขป 
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เร่ืองที่  2 
ความหมาย ความสําคญัของการจดัการอาชีพ 

 

  อาชีพ  หมายถึง  หนาที่การงานทีพ่ึงประสงคตอสังคม และสรางผลตอบแทนที่เปน
รายไดตรงตามความตองการเพื่อการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิง่ในปจจุบันมีการแขงขันกันมาก อาชีพ
ตาง ๆ จําเปนตองมีความรูความสามารถ ความชํานาญการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ผูที่ประสบผลสําเร็จ
ในอาชีพของตนเอง จะตองมีการคนควา หาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื ่อเพิม่พูนความรู
ความสามารถใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การที่จะจัดการอาชีพใหไดผลสําเร็จนั้น
จําเปนตองมีปจจัยหลายดาน เชน 

 

1. การหาขอมูลจากเอกสารในแหลงตาง ๆ  
2. สื่อจากวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 

3. ศึกษาจากแหลงเรียนรูในอาชีพน้ัน ๆ 

4. พบผูรู ภูมิปญญาในชุมชน 

5. มีการทดลอง วิเคราะห เพื่อจัดการอาชีพน้ัน 

ดังนั้นการจัดการอาชีพที่สําคัญ คือ ตองรูวาตนเองมีความรู ความสามารถ ความถนัด 

ชํานาญการ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับอาชีพนั้น 

 

  การจัดการ  หมายถึง  กระบวนการในการบริหารงาน โดยการอาศัยบุคคลอืน่ทํางาน 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการอาชีพ หมายถึง  กระบวนการในการจัดกิจกรรมงานอาชีพ นับตั้งแตการ
วางแผน การจัดองคการ การตัดสินใจ การสัง่การ การควบคุม การติดตามผล เพื่อใหไดผลผลิตหรือ
บริการที่เปนที่ตองการของลูกคา และไดรับการยอมรับจากสังคม 

 

คุณลักษณะท่ีสําคัญในการจัดการอาชีพ 

 

1. มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค ซึ่งเกิดขึ้นไดหากเราเปนคนชางสังเกต และสามารถ 

รวบรวมความรูหลาย ๆ ดานเขาดวยกัน ชางคิด รูจักดัดแปลงสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งเกิดขึ้นมาใหม มีความ
แปลกใหม นาสนใจ 

2. มีความเพียรพยายาม เปนลักษณะที่สําคัญมากที่จะทําใหการประกอบอาชีพ 

ประสบความสําเร็จ 

  3.  มีความอดทน ผูที่อดทนเปนผูที่ไมยอมแพอะไรงาย ๆ น่ันคือ เปนผูทีจ่ะทําอะไรตอง
มีเปาหมายถึงความสําเร็จไวลวงหนา ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว ตั้งใจ และ 
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ปฏิบัติจริงเมื่อพบกับความลมเหลวก็ไมยอทอ ฟนฝาอุปสรรค และนําผลของการลมเหลวมาเปนบทเรียน 
และแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 
 

  4.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการประกอบอาชีพ ตองเปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
กลาทําในสิ่งที่ควรทํา โดยคํานึงถึงสิ่งดังตอไปน้ี  

 

4.1. มีขอมูลที่ดี 

4.2. หมั่นศึกษาหาความรูอยูเสมอ 

4.3. รูจักวิเคราะห และตัดสินใจจากขอมูลดวยตนเอง 

4.4. เก็บขอมูล และเร่ืองที่ตัดสินใจ เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสนิใจไดถกูตอง 
 

5.  มีความรอบรู และทันสมัยในการประกอบอาชีพ ตองเปนผูที่มีความรอบรู  
โดยการติดตามขาวสาร และแสวงหาความรูอยูเสมอ 

  6.  สามารถสือ่สารไดดีมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารมีความสําคัญตอการเขาใจใน
การติดตอซึ่งกันและกัน การสื่อสารทีม่ีคุณภาพจะนําไปสูการยอมรับ และปฏิบัติตามความคาดหวังของ  
ผูสงสาร ในทางตรงขามหากการสื่อสารบกพรองก็จะเกิดการปฏิบัติในสิ่งที่ผูสงสารไมตองการได 

  7.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึงของผูประกอบอาชีพ 
การมีมนุษยสัมพันธทําใหลูกคาสนใจที่จะคาขายดวย หรือทําธุรกิจรวมกัน รวมไปถึงผูรวมงานเต็มใจ    
ที่จะทํางานดวย การมีมนุษยสัมพันธจึงเปนโอกาสที่จะทําใหการประกอบอาชีพมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

  8.  กลาเสีย่งอยางมีเหตุผล ผูประกอบอาชีพโดยเฉพาะผูลงทุนประกอบอาชีพของ
ตนเอง ตองกลาทีจ่ะตัดสินใจลงทุน กลาตัดสินใจในการทํางาน กลาเสี่ยง แตจะเปนการเสี่ยงโดยศึกษา
ขอมูลอยางรอบคอบแลว 

  9.  ความซื่อสัตย การประกอบอาชีพทุกอยางจะตองทําดวยความซือ่สัตย สุจริต  เพือ่จะ
ไดเปนที่เชื่อใจแกลูกคา หรือผูที่มาติดตอธุรกิจ 

  10.  ความรับผิดชอบ การประกอบอาชีพจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมีความรับผิดชอบ      
ทั้งกับลูกคา สังคม และสภาพแวดลอม ซึ่งก็หมายถึงการมีคุณธรรมน่ันเอง 

 

ความสําคัญของการจัดการอาชีพ มีดังน้ี 

 

  1.  มรีายได ทีส่ามารถตอบสนองความตองการเพือ่การดํารงชวีติของตนเอง และครอบครัว 

2.  อยูในสังคมได เมื่อมีอาชีพที่ดี และสุจริต ทําใหสังคมยกยอง และใหเกียรติ สามารถ
สรางประโยชนใหกับครอบครัว และสังคมได 

  3.  มีเวลาในการทํางานอยางเต็มที่ การมีอาชีพที่ดี และสุจริต เปนการใชเวลาที่ตนเอง    
มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
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  4.  เศรษฐกิจของประเทศดีขึ ้น เมือ่คนมีอาชีพที ่สุจริต ทําใหเกิดรายได จึงเปน           
สวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ สงผลทําใหรายไดเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น 

  5.  มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ประเภทของอาชีพ 

 

  อาชีพมีอยูหลากหลายประเภท และมีลักษณะงานที่แตกตางกัน การเลือกอาชีพขึ้นอยู
กับความชอบของแตละบุคคล โอกาส และความชํานาญในอาชีพนัน้ ๆ โดยสามารถจําแนกอาชีพ
ประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

 

  1.  ดานการผลิต  มีความหลากหลายในการผลิตของอาชีพนั้น ๆ มีวิธีการดําเนินการ
ของแตละอาชีพแตกตางกัน  อาจเปนเจาของกิจการ หรือลูกจาง โดยแบงไดดังน้ี 

     1.1  ผูขายที ่อาจจะเปนผูผลิตสินคา หรือเปนผูที ่ไปรับวัตถุดิบจากแหลงผลิตมา
ประกอบเปนสินคาขึ้นมา 

1.2  ผูขายที่เปนคนกลางขายสินคา คือคนที่มีเงินทุนทีส่ามารถเปนผูซือ้สินคา หรือ
ผลผลิต สวนใหญจะเปนดานการเกษตรเพื่อจําหนายผลผลิตสงใหพอคาตอไป 

 

  2.  ดานการบริการ  เปนอาชีพทีม่ีความตองการของตลาดแรงงานสูง เนือ่งจากสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันที่มีการแขงขันกันตลอดเวลา ทําใหบุคคลมีโอกาส และเวลาใหกับ
ครอบครัวนอยลง การประกอบอาชีพในการใหบริการจึงเขามาทดแทนการประกอบกิจกรรมตาง ๆ        
ในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้อาชีพดานบริการยังใชเงินลงทุนนอย แตไดคาตอบแทนสูง และเปนอาชีพ    
ที่สุจริต เปนที่ยอมรับของสังคม   

 

  3.  งานรับราชการและรัฐวิสาหกิจ  เปนอาชีพที่มีความมั่นคง และสรางรายไดสม่ําเสมอ
ตลอดไป     หาก  ผูประกอบอาชีพรูจักใชจายอยางประหยัดก็สามารถดํารงชีวิตอยูได ขอสําคัญตอง
ซื่อสัตย รับผิดชอบ  ตออาชีพ และรักอาชีพของตนเองไมกอใหเกิดความเสือ่มเสียตอหนวยงานทีต่นเอง
สังกัดอยู อาชีพเหลาน้ีไดแก ครู ทหาร ตํารวจ พยาบาล แพทย และขาราชการอ่ืน ๆ ที่ทํางานในกระทรวง 
ทบวง และ    กรมตาง ๆ ที่เปนหนวยงานราชการ โดยรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนที่ไดจากการชําระภาษี
ของประชาชน โดยถือวาเปนเงินของแผนดิน ดังนัน้ขาราชการทุกคนจึงมีหนาทีป่ฏิบัติงานเพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาล และบริการประชาชนดวยความเต็มใจ เพือ่การศึกษา พัฒนา บริหาร และคุมครอง
ปองกันประเทศชาติ 
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การจัดการอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี 

1. หลักความพอประมาณ 

2. หลักความมีเหตุผล 

3. หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใต 2 เงื่อนไข คือ  
1. มีความรู 

2. มีคุณธรรม 

ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เหมาะสมกับฐานะการเงิน 

     เหมาะสมกับแรงงาน 

     สอดคลองกับความรูความสามารถ 

     ชวงเวลาการประกอบอาชพี 

    เลือกทําเลท่ีต้ังเหมาะสม 

    ประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

    ทางภูมิประเทศ และสังคม 

 

     มีวินัยทางการเงิน 

     เปนแรงจูงใจในการเดินทางไปสูเปาหมาย 

     มีเปาหมายในการดํารงชีวิต 

 

     ประหยดัอดออม 

     ปรบัตัวเขากับสภาพแวดลอม 

     เปนอาชีพท่ีมีความม่ันคงในชีวิต และครอบครัว 

     สุขภาพท่ีดี 
     ครอบครวัอบอุน 

     มีความขยัน อดทน มุงม่ัน 

 

หลักความพอประมาณ 

หลักความมีเหตุผล 

หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

     ความซื่อสัตย สุจริต 

     มีสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

     ยึดธรรมะในการดําเนินชีวิต 

     ขยันหม่ันเพียร อดทน 

     ไมทําใหตัวเอง และผูอ่ืนเดือดรอน รูจักแบงปน 

 
     รูดานวิชาการท่ีเก่ียวของ 

     รูวิธีวิเคราะหรายรับ รายจาย 

     รูจักการทําบัญช ี

     มีหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต 

 

คณุธรรม 

ความรู 
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ใบงานที ่2 
 

  ใหผูเรียนสํารวจอาชีพในชุมชน แยกเปนชาย – หญิงเรียงลําดับอาชีพจากมากไปหานอย  
พรอมวิเคราะหวาทําไมบางอาชีพมีคนทํามาก และบางอาชีพมีคนทํานอย วาเปนเพราะอะไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่  3 
แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพ 

 

 

ความหมายของแหลงเรียนรู 

แหลงเรียนรู  หมายถึง  แหลงขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ  และประสบการณที่
สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรู และเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยาง
กวางขวางและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู      

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนแนวคิดที่มุงเนนการเรียนรูของผูเรียน 

ความสําคญัของแหลงเรียนรู 
1.   เปนแหลงเสริมสรางจินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

2.   เปนแหลงศึกษาตามอัธยาศัย 

3.   เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

4.   เปนแหลงสรางความรู ความคิด วิชาการและประสบการณ 

5.   เปนแหลงปลกูฝงคานิยมรักการอานและแหลงศกึษาคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง  

6.   เปนแหลงสรางความคิดเกิดอาชีพใหมสูความเปนสากล 

7.   เปนแหลงเสริมประสบการณตรง 

8.   เปนแหลงสงเสริมมิตรภาพความสัมพันธระหวางคนในชุมชนหรือผูเปนภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ประเภทของแหลงเรียนรู 

 

 แหลงเรียนรูมีทัง้ภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งแหลงเรียนรูเหลานี้สามารถ แบงออกเปน  2   

ประเภท คือแหลงเรียนรูที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น 

 

 1.  แหลงเรียนรูทีม่ีอยูแลวตามธรรมชาติ  เชน 
บรรยากาศ สิ่งแวดลอม ปรากฏการณธรรมชาติ   สิ่งมีชีวิต 

ปา ภูเขา แหลงนํ้า ทะเล สัตวและพืชตาง ๆ ฯลฯ 
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2.   แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึน้  เชน ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปญญา 
ประเพณี วัฒนธรรม สถาบัน โบราณสถาน สถานที่สําคัญ สถานประกอบการ 

หองสมุดโรงเรียน หองสมุดเคลื่อนที ่หองเรียน หองปฏิบัติการตาง ๆ หองโสต
ทัศนศึกษา หองมัลติมี เดีย  เว็บไซต หองอินเทอรเน็ต หองเรียนสี เขียว 

พิพิธภัณฑ สวนพฤกษศาสตร  สวนสุขภาพสวนหิน  สวนสมุนไพร สวน
วรรณคดี สวนหยอม สวนผีเสื้อ บอเลีย้งปลา  เรือนเพาะชาํ ฯลฯ 

 

 

ภูมิปญญาทองถิ ่นหรือภูมิปญญาพืน้บาน หมายถึงความรูของชาวบานในทองถิ ่นซึ ่งไดมาจาก
ประสบการณและความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทัง้ความรูที่สัง่สมมาแตบรรพบุรุษสืบทอดจากคน
รุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึง่ ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต เปลีย่นแปลง จนอาจเกิดเปนความรู
ใหมตามสภาพการณทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาเปนความรูที่ประกอบไปดวย
คุณธรรม ซึง่สอดคลองกับวิถีชีวิตดัง่เดิมของชาวบานในวิถีดั่งเดิมนัน้ ชีวิตของชาวบานไมไดแบงแยก
เปนสวนๆ หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกัน การทํามาหากิน การอยูรวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา 
พธิกีรรมและประเพณี ความรูเปนคุณธรรมเมื่อผูคนใชความรูน้ันเพื่อความสัมพันธที่ดีระหวาง คนกับคน 
คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังเชน 

 ภาคเหนือ มีภูมิปญญาเกี่ยวกับการแกะสลักไม ทีม่ีความลึก สลับซับซอน สามารถมองไดหลาย
มิติ และไดถายทอดภูมิปญญานั้นออกไปอยางกวางขวางโดยวิธีการตางๆ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภูมิปญญาในการทอผาไหมลวดลายตางๆ ตามถิ่นฐานของภูมิปญญา
น้ัน จนเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก  แตละจังหวัดมีการจัดงานผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

 ภาคกลาง มีการอนุรักษวัฒนธรรมการละเลนมากมาย เชน ลิเก รําตัด เปนตน ปจจุบันไดมีหลาย
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการสนับสนุนสงเสริมภูมิปญญาแขนงนี้ใหเด็กและเยาวชนเรียนรูการ
แสดงเหลาน้ีเพื่อใหสืบทอดตอไป 

 ภาคใต มีการสืบทอดการทําหนังตลุง การแสดงมโนราห มีการทําตัวหนังตลุงออกมามากมาย 
ทําเปนของที่ระลึกหรือของชํารวย ใครเห็นก็รูวาเปนสินคาที่มาจากฝมือภูมิปญญาของคนภาคใต 
 

สถานที่ฝกอาชีพ 

 

ตัวอยาง สถานที่ฝกอาชีพของรัฐบาล   
  

1.  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก “วิทยาลัย ในวัง” รับฝกวิชาชีพเพื่อการมีงานทํา
หลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง ไดแก วิชาชีพลายไทยเบื้องตน โถประดับพลอย พื้นฐานการจัดดอกไม การทํา
บายศรี (ผา) อาหารวาง แกะสลักของออน และการตกแตงผลิตภัณฑขนมอบ ปนตุกตาดินไทย เคร่ืองหอม 
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ดอกไมประดิษฐ เคร่ืองแขวน และศิลปะภาพนูนตํ่า (ผาไทย) สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2431 3623 ตอ 14 

โทรสาร 0 2431 3624 หรือ www.nfe.go.th/0415/ 

 

 2.  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 แหง ติดตอไดที่  
         2.1  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคลโทรศัพท 0 2331 7573-4  

         2.2  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินีโทรศัพท 0 2251 5849, 0 2251 5268  

         2.3  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาสโทรศัพท 0 2292 0194 

 และ 0 2289 3478  

         2.4  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัดโทรศัพท 0 2423 2026  

         2.5  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร จัตุจักร 2 (มีนบุรี)โทรศัพท 0 2540 4375-6  

         2.6  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกนอย 

โทรศัพท 0 2412 4611-2  

         2.7  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1โทรศัพท 0 2272 4741, 0 2272 4742  

         2.8  ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคําแหงโทรศัพท 0 2369 2823-4 

 

 3.  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดทุกแหง  
 4.  สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทรศัพท 0 2942 8831 

 

ตัวอยาง สถานทีฝ่กอาชีพของเอกชน  ซึ่งมีคาใชจายในการฝกอาชีพแตละอาชีพแตกตางกันออกไป  เชน 

 

 1. วิชาชีพของศูนยอาชีพและธุรกิจมติชน  สอบถามรายละเอียดที่ โทร.0 2589 2222, 0 2589 0492,         

0 2954 4999 ตอ 2100, 2101, 2102, 2103 

 2.  คมชัดลึกฝกอาชีพ หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก “โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น” เปดอบรม
หลักสูตรเด็ดเคล็ดลับของสารพันอาหาร งานฝมือ และอีกหลายงานวิชาชีพ ติดตอ ศูนยลูกคาเนชัน่ กรุป  
1854  ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  โทร. 0 2338 3356-57  แฟกซ. 0 2338 3942 

 3.  สถานประกอบการ  เชน  สถาบันเสริมความงาม   สถาบันสอนอาหาร  เปนตน 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nfe.go.th/0415/
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ใบงานที่ 3 
1.ใหผูเรียนสํารวจภูมิปญญาทองถิ ่นในชุมชนของตนเองแลวบันทึกตามแบบฟอรมที ่กําหนดให                      

อยางนอย  5 อยาง 

 

ท่ี ชื่อภูมิปญญาทองถิ่น ท่ีอยู ภูมิปญญาเร่ือง ประโยชน 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
 

 

   

5 
 

 

   

 

2. ใหผูเรียนสํารวจสถานที่ฝกอาชีพในชุมชนของตนเองหรือชุมชนใกลเคียงแลวบันทึกตามแบบฟอรมที่
กาํหนดให อยางนอย 5 แหง 

 

ท่ี ชื่อสถานท่ีฝกอาชีพ อาชีพท่ีฝก ประโยชน 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 
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เร่ืองที่  4 
การวางแผนในการฝกทกัษะอาชีพ 

 

 

จากการสํารวจแหลงเรียนรู และสถานที่ฝกทักษะอาชีพแลว การวางแผนในการฝกทักษะอาชีพ 
จัดเปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียนควรจะพิจารณา โดยการกําหนดสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 

 

4.1. ความรูและทักษะท่ีตองฝกอาชีพ 

 

 ผูเรียนจะตองคํานึงถึงตัวเองกอนวามีความชอบ นิสัย ความถนัด สภาพทางสังคม เปนตน ที่จะ
ทําใหตัวเองประสบผลสําเร็จในอาชีพน้ันๆ แยกการวางแผนการฝกอาชีพดังน้ี 

 

1.  ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ การศึกษาหาความรูในอาชีพตาง ๆ จะทําใหไดรูวาตนเองมีความ
สนใจในอาชีพอะไร มีใจรักงานดานใด มีความถนัดดานใด ผูเรียนจะไดฝกปฏิบัติงานนัน้ ๆ ซึ่งจะทําให
เกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะการปฏิบัติในอาชีพนั้นได 

 2.  สรางลักษณะนิสัยในการทํางาน คือมีความกระตือรือรน ขยันขันแข็ง มีความอดทนในการ
ทํางาน และทํางานรวมกับผูอ่ืนได เมื่อผูเรียนทราบวาคนทีป่ระกอบอาชีพตองมีนิสัยเหลานี ้ผูเรียนจะได
ฝกตนเองในขณะที่ยังเรียนอยู จะทําใหนิสัยเหลาน้ีติดตัวผูเรียนตลอดไป 

 3.  การฝกปฏิบัติงานตาง ๆ หรือทดลองทํางาน ชวยใหผูเรียนสามารถนําสิง่ทีผู่เรียนปฏิบัติ และ
ฝกฝนไปประกอบอาชีพในอนาคตได และผูเรียนควรที่จะฝกงานหลาย ๆ งาน เพื่อจะไดรูวาเราชอบ และ
สนใจงานดานไหน และเปนการเตรียมตัวทีจ่ะประกอบอาชพีดวย 

 4.  การฝกวางแผนการทํางาน เปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานทุกอยาง มีการกลาวกันโดยทั่วไป
วา “การวางแผนการทํางานทีดี่เหมือนกับทํางานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง” แสดงใหเห็นวาความสําคัญของ
การวางแผนงานมีคาตอการทํางานถึงรอยละหาสิบของงานทัง้หมดจึงเปนสิ่งจําเปนมาก การฝกในเรือ่ง
การวางแผนทําไดกับงาน    ทุกอยาง การเรียนควรมีแผนในการเรียนแตละวัน แตละสัปดาห แตละเดือน 
แตละป การทํากิจกรรม   ตาง ๆ ก็ตองมีการวางแผน ถาฝกทําอยูเปนประจํา เมือ่เราประกอบอาชีพก็จะ
นําไปใชไดดี เพราะเราทําจนเกิดเปนนิสัยแลว 

 

4.2. วิธีการฝก 

 

 ผูเรียนเมือ่รูจักตัวเองแลว จะเขารับการฝกในอาชีพตางๆตามความตองการของตัวเอง สวนมาก
ในการฝกอาชีพจะเนนการปฏิบัติ ดังนั้นจะตองกลับมาฝกปฏิบัติที่บานเพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญ 
เพิ่มความมั่นใจ อาจจะมีการเสริมเพิม่เติมในสิง่ทีข่าดไปหรือตลาดมีความตองการ จะไดเปนองคความรู
ของตัวเองได 
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4.3. แหลงฝก 

 

 ไดกลาวในเร่ืองที่ 2 แลว ใหผูเรียนสํารวจแหลงฝกอาชีพที่ใกลบานเพื่อการเดินทางไปกลับได
จะไดลดคาใชจายในเร่ืองการเดินทางที่พักและอาหาร หรือถาไกลควรมีการสอบถามเร่ืองที่พัก คาใชจาย
ตางๆ เพื่อจะไดไมตองเสียคาใชจายสูง หรือหาแหลงฝกอาชีของสวนราชการที่มีการฝกใหฟรี และเมื่อ
ฝกจบหลักสูตรแลวยังมีงานรองรับดวย 

 

4.4. วัน เวลา ในการฝก 

 

 ผูเรียนควรสํารวจหาขอมูลแหลงฝกอาชีพเพื่อจะไดตัวเลือกที่ดีที่สุด เชน วิชาอาชีพเดียวกัน ก็หา
ระยะการฝกวาแตกตางกันอยางไร บางแหงอาจใชเวลานานแตมีการนําผูเรียนไปฝกในสถาน
ประกอบการโดยตรง  ผูเรียนสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพือ่ประโยชนของผูเรียนเอง 

 เมื่อผูเรียนกําหนดสิ่งตางๆ ดังกลาวแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาวางแผนการฝกทักษะอาชีพ เพื่อใช
เปนแผนการฝกตอไป 
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ใบงานที ่4  
 ใหผูเรียนวางแผนการฝกทักษะอาชีพที่ตนสนใจ ต้ังแตการตัดสินใจเลือกอาชีพ แหลงฝกอาชีพ 

วิธีการฝกอาชีพ และระยะเวลาในการฝกอาชีพ 

 …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่  5 
การฝกทักษะอาชีพ 

 

 

การจดบันทึก 

 

ความสําเร็จในการฝกอาชีพสวนหนึ่งคือ  การมีขอมูลที่ดีไวชวยในการตัดสินใจ  เพราะขอมูลที่
บันทึกไวจะบอกใหทราบวากิจการดําเนินไปไดอยางเหมาะสมเพียงใด  หากเกิดปญหาก็ยอมหาทาง
แกไขไดทันทวงที  และเราสามารถใชขอมลูเพือ่การวางแผนในอนาคตไดอีกดวย 

 การจดบันทึกขอมูลทําไดหลายรูปแบบตามลักษณะความแตกตางของการฝกอาชีพ  ซึง่แตละคน
อาจคิดรูปแบบการบันทึกขอมูลอื่น ๆ ตางกันออกไป    ขอสําคัญตองเปนแบบทีล่งรายการไดงายไม
ซับซอนตรวจสอบงาย  
 

ประโยชนของการจดบนัทึกกิจกรรมการฝกอาชีพ 

 

1. เพื่อปองกันการลืม 

2. เปนขอมูลในการตัดสินใจ 

3. เก็บไวเปนหลักฐาน 

4. ไดทราบขอบกพรองและหาทางแกไขไดทันทวงที 
5. เปนขอมูลในการเปรียบเทียบการดําเนินงานแตละคร้ัง 

6. เปนการควบคุมติดตามการดําเนินงาน 

7. เปนขอมูลในการวางแผนงานในคร้ังตอไป 

 

ลักษณะและหลักการบันทึกกิจกรรมและรายการตาง ๆ 

 

 ในการฝกอาชีพแตละอาชีพอาจมีลักษณะกิจกรรมที่แตกตางกันไป  การบันทึกกิจกรรมจึงตอง
แตกตางกันไปดวย  เชน  การบันทึกการทํางาน  การบันทึกกิจการฟารม  การบันทึกรานคาสหกรณ              
เปนตน  ดังนั้นการบันทึกจึงตองบันทึกตามความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมดวย 

 

หลักการบันทึกกิจกรรมและรายการตาง ๆ 

 

1. บันทึกอยางสม่ําเสมอและทันตอเหตุการณ 

2. จดบันทึกอยางมีระบบ 

3. ขอความถูกตอง  ชัดเจน  เขาใจงายและเปนประโยชนตอการฝกอาชีพ 
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การบันทึกขอมูลการฝกอาชีพ 

  การบันทึกการฝกอาชีพ  เปนกิจกรรมที่สําคัญที่ผูประกอบอาชีพทุกคนควรปฏิบัติเปน
ประจําเพราะการบันทึกทําใหทราบวาไดทําอะไรบาง มีอะไรบาง  มีการติดตอนัดหมายกับใคร เมื่อไร  
การบันทึกทําใหผูฝกอาชีพมีขอมูลที ่สะดวกแกการติดตามผลงาน  หรืออาจจะใชวางแผนตอไปใน
อนาคตได 

 

ขอแนะนําในการบันทึกรายการ 

 

1. การเขียนตัวหนังสือจะตองอานงาย  สะอาดเรียบรอย 

2. การบันทึกรายการตองเรียงตามลําดับกอน-หลังของเหตุการณที่เกิดขึ้น 

3. การบันทึกที่เปนตัวเลขทีม่ีตัง้แต  3  หลักขึ้นไปใหใชเครือ่งหมายจุลภาค ( , )  โดยนับจาก
จุดทศนิยมไปทางซายมือทุก  3  ตัว 

 

การบันทึกขอมูลแบงออกเปน  2  ลักษณะ 

 

1. การบันทึกขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเงิน 

2. การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับเงิน 

 

1.  การบันทึกขอมูลท่ีไมเกี่ยวของกับเงิน 
  

การบันทึกขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเงินเปนขอมูลที่พบในชีวิตประจําวัน  วิธีบันทึกสวนมากจะ
บันทึกเพื่อปองกันการลืมหรือเตือนความจํา  สิ่งที่ใชในการจดบันทึกอาจทําขึ้นเองตามความตองการหรือ
ความจําเปน  เชน  การจดบันทึกนัดหมายตาง ๆ 

ตัวอยางการบันทึกการประกอบอาชีพ 
วัน เดือน ป รายการ หมายเหตุ 

3  มิถุนายน  … 

13  มิถุนายน  … 

 

    30  มิถุนายน  … 

ซื้ออาหารปลาดุกใหญ 

เกษตรกรบานลํานํ้าเกลี้ยงเยีย่มชมการเลี้ยง
ปลาดุก 

จับปลาดุกขายรานพลอยโภชนา 

2 กระสอบ 

 

 

จํานวน   200   ตัว 

 

2.  การบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเงิน 

 การจดบันทึกขอมูลทีเ่กี่ยวกับการเงินสวนมากจะใชวิธีทําทะเบียนหรือบันทึกบัญชี  การบันทึก
บัญชีของผูฝกอาชีพ มักใชหลักเกณฑในการลงบัญชี  รายได  รายจาย  เฉพาะการรับจายเงินสดจริง
เทาน้ัน 
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รูปแบบท่ี  1  ใชหนาเดียวมีทั้ง  รายรับ-รายจาย  อยูดวยกัน  ลงรายการเร่ือย ๆ ในแตละวัน 

   

 
วัน เดือน ป 

 
รายการ 

รายรับ รายจาย คงเหลอื  
หมายเหตุ บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

1  ก.พ.  … 

 

 

 

2  ก.พ.  … 

 

1.  รับเงินขายไก 

2. จายคาไฟฟา 

3. จายคาอาหาร 

 

1.  ขายไขไก 

2. จายคารถ 

3. จายคาอาหารไก 

8,000 

 

 

 

1,200 

- 

 

 

 

- 

 

524 

365 

 

 

80 

560 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

7,111 

 

 

 

560 

 

 

 

-  

 

 

 

- 

 

 
รูปแบบท่ี  2  แยกทําบัญชีรายรับ และรายจายไวดานละหนาของสมุด 

 

รายรับ รายจาย 

ว.ด.ป. รายการ จํานวนเงิน หมาย 
เหตุ ว.ด.ป. รายการ 

 
จํานวนเงิน หมาย 

เหตุ บาท สต. บาท สต. 
1 ก.พ. 

… 

 

 

 

2 ก.พ. 

… 

1.  รับเงินขายไก 

     รวมรายรับ 

     รวมรายจาย 

     ยอดคงเหลือ 

1.  ขายไขไก 

     รวมรายรับ 

     รวมรายจาย 

     ยอดคงเหลือ  

8,000 

8,000 

889 

7,111 

1,200 

1,200 

640 

560 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  1. จายคาไฟฟา 

2. จายคาอาหาร 

รวมรายจาย 

 

1. จายคารถ 

2. จายคาอาหาร   
    ไก 

รวมรายจาย 

 

524 

365 

889 

 

80 

560 

 

640 

- 
- 
- 
 
- 
- 
 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 



 27 

รูปแบบท่ี  3  แยกบัญชีรายรับ  1  เลม  บัญชีรายจาย  1   เลม   รวมเปน  2  เลม 

 

บัญชีรายรับ  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ..... 
 

 
เลขท่ี 

 
รายการ 

 
วัน เดือน ป 

จาํนวนเงิน  
หมายเหต ุบาท สต. 

1 

2 

รับเงินขายไก 

ขายไขไก 

1  ก.พ.  51 

2  ก.พ.  51 

8,000 

1,200 

- 

- 

 

 
บัญชีรายจาย  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.... 

 
 

เลขท่ี 
 

รายการ 
 

วัน เดือน ป 
จาํนวนเงิน  

หมายเหต ุบาท สต. 
1 

2 

3 

4 

จายคาไฟฟา 

จายคาอาหาร 

จายคารถ 

จายคาอาหารไก 

1  ก.พ.  51 

1  ก.พ.  51 

2  ก.พ.  51 

2  ก.พ.  51 

524 

365 

80 

560 

- 

- 

- 

- 

 

 

ปญหาและการแกปญหา 
 

 ในการฝกอาชีพจะตองมีปญหาเกิดขึน้ทุกระยะ จะมากนอยแตกตางกัน ดังนั้นผูเรียนจะตอง
ปรึกษากับครู อาจารย ผูรู ภูมิปญญา เพื่อชวยแกปญหา ในบางคร้ังพอแม ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง คนใกลชิด
ก็สามารถชวยแกปญหาตางๆได เมื่อเกิดปญหาอยาเก็บไวหรือแกไปในทางที่ผิดจะทําใหการฝกอาชีพ
ของผูเรียนไมประสบผลสําเร็จ 

 

ขอเสนอแนะ 
  

 ผูเรียนบางคนมีความสามารถในการจําและมีการบันทึกแบบไมมีรูปแบบที่ตัวเองมีความเขาใจ 
บางคร้ังก็จดบันทึกแบบสมุดบันทึกรายวัน ทําใหไมสามารถแยกเปนสวนได ควรแยกเปนบัญชี 
รายรับ-รายจาย บัญชีทรัพยสิน-หนี้สิน และอืน่ๆ เพื่อสะดวกในการคนหา หรือคนอื่นสามารถอานเขาใจ
นําไปปฏิบัติได 
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ใบงานที ่5 
 

1.   ใหผูเรียนบันทึกการประกอบอาชีพลงในแบบที่กําหนดให 

 

บันทึกการประกอบอาชีพ.............................................................. 
 

วัน เดือน ป รายการ หมายเหตุ 
.............................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................... 
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2.  ใหผูเรียนบันทึกการประกอบอาชีพใน  1  เดือน  ลงในตารางที่กําหนดให 

 

รายรับ รายจาย 
ว.ด.ป. รายการ จํานวนเงิน หมาย 

เหต ุ
ว.ด.ป. รายการ 

 
จํานวนเงิน หมาย 

เหตุ บาท สต. บาท สต. 
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บทที ่ 2 
การทําแผนธุรกิจเพ่ือการเขาสูอาชีพ 

 

สาระสําคัญ 

 

  ในการทําแผนธุรกิจเพือ่การเขาสูอาชีพ ผูดําเนินการจะตองมีความเขาใจความหมาย 
ความสําคัญของการจัดการในการเขาสูอาชีพ วิเคราะหขอมูลชุมชน โดยระดมความคิดเห็นของคนใน
ชุมชน เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ รายได คานิยมของชุมชน เปาหมาย และกลยุทธตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ตัวชี้วัด 

 

1. วิเคราะหชมุชนโดยการระดมความคดิเห็นของคนในชมุชน และกาํหนดวิสยัทศัน 
พันธกิจ รายได คานิยมของชุมชน เปาหมาย และกลยุทธ ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

2. วางแผนปฏิบัติการ 

   

ขอบขายเน้ือหา 

 

  เร่ืองที่  1     การวิเคราะหชุมชน 

- จุดแขง็ 

- จุดออน 

- โอกาส 

- อุปสรรค 

  เร่ืองที่  2     การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธในการกําหนดแผน 

                   ธุรกิจของชุมชน  

เร่ืองที่  3     การวางแผนปฏิบัติการ 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 

1. ใบความรู 

2. ใบงาน 
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เร่ืองที่  1 
การวเิคราะหชุมชน 

 

   การดําเนินงานอาชีพใหประสบความสําเร็จ ถึงแมวาผูที่จะดําเนินการประกอบอาชีพ ไดมีการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ดวยการวิเคราะหความเปนไปได รวมทั้งไดมีการศึกษาขอมูลองคประกอบ
ที่เกี่ยวของมาแลวก็ตาม 

   ในการเขาสูอาชีพ ไมวาจะเปนอาชีพอะไร จําเปนที่จะตองศึกษาวา งานอาชีพดังกลาวมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิ
ประเทศ   ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย 

 ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นและสามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานอาชีพไดอยาง
เหมาะสม  จึงควรไดมีการวิเคราะหชุมชนเกี่ยวกับสภาพบริบทของพื้นที่กับงานอาชีพที่ตัดสินใจ        
  การดําเนินการวิเคราะหชุมชน  โดยทั่วไปนิยมใชเทคนิค SWOT ในการประเมิน เพราะ  
เปนเทคนิคสําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบวา  มีผลดีหรือผลเสียอยางไรตอสิ่งที่จะ
กระทํา  มีรายละเอียด ดังน้ี 

 S (Strength)  จุดแข็ง  หมายถึง ความสามารถ หรือสถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิง
บวก ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือกอใหเกิด
ประโยชนตอการทํางาน สงผลใหงานที่ทําเกิดความเขมแข็ง 

 W (Weakness) จุดออน หมายถึง สถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงลบ ซึ่งไมสามารถ
นํามาใชเปนประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือไมกอใหเกิดประโยชนตองาน 
อาจสงผลใหงานที่ทําเกิดคงวามลมเหลวได  

 O (Oportunity) โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที ่
เอ้ือประโยชนในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินงาน 

 T (Treat) อุปสรรค  หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่ขัดขวางหรือไม
สนับสนุนตอการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอการ
ดําเนินงาน 

 ในการดําเนินการวิเคราะหชุมชนตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ 
ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย กับงาน
อาชีพที่ตัดสินใจเลือก  ดวยเทคนิค SWOT เพื่อการเขาสูอาชีพ มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

    1. กาํหนดประเด็นสภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความสัมพันธตองานอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 
เพื่อการนํามาวิเคราะห เชน 
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      1.1 กลุมอาชีพเกษตรกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิประเทศ  และทรัพยากรมนุษย 

     1.2 กลุมอาชีพอุตสาหกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก 
ทรัพยากรธรรมชาติ   ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

     1.3 กลุมอาชีพพาณิชยกรรม  ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง 

    1.4 กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค  ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  

ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ   ทรัพยากรมนุษย 

     1.5 กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  ประเด็นสภาพบริบทที่ควร
นํามาวิเคราะห ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ   ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย 

     2. กําหนดรายละเอียดยอยที่จะทําการวิเคราะหในแตละประเด็นของสภาพบริบทแตละ
ดานกับงานอาชีพที่ตัดสินใจเลือก เชน 

  

ประเด็นของสภาพบริบท รายละเอียดของประเด็น 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ  1.1 ความเหมาะสมและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และ/หรือ ชุมชนขางเคียงที่ 
      เอ้ือตองานอาชีพ 

1.3 ปริมาณและคาใชจายในการซื้อทรัพยากร 

1.4 ปริมาณนํ้า / แหลงน้ํา ที่ตองใชในงานอาชีพ 

1.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

2. ลักษณะภูมิอากาศ   2.1 ลักษณะภูมิอากาศ 

2.2 สภาพภูมิอากาศกับการสนับสนุนงานอาชีพ 

2.3 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับสภาพพื้นที ่
2.4 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับทรัพยากรธรรมชาติ 

2.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ภูมิประเทศ    3.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

3.2 สภาพภูมิประเทศกับการเกื้อหนุนงานอาชีพ 

3.3 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับงานอาชีพ 

3.4 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับทรัพยากรธรรมชาติ 

3.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
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ประเด็นของสภาพบริบท รายละเอียดของประเด็น 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิต  

4.1 งานอาชีพสอดคลองกับศิลปะของชุมชน 

4.2 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชุมชน  

4.3 งานอาชีพมีความสัมพันธกับประเพณีของชุมชน  

4.4 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

4.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

5. ทรัพยากรมนุษย 5.1 ความรู ในการประกอบอาชีพของตนเอง 

5.2 ผูรูในชุมชน ที่มีความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 

5.3 แรงงานในชุมชนที่จําเปนตองใชในงานอาชีพ 

5.4 การบริหารงานบุคคล / แรงงาน 

5.5 ความสัมพันธของคนในชุมชนกับผูประกอบการ 

5.6 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 

    3. เมื่อสามารถกําหนดรายละเอียดยอยไดในแตละประเด็นของสภาพบริบทแลว ในการ
วิเคราะห ใหดําเนินการวิเคราะหในแตละดานของการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT ตามตารางวิเคราะห
ดังน้ี  

อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ................................................. 
สถานการณภายในชุมชน 

จุดแขง็ จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   
3. ภูมิประเทศ    
4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   
3. ภูมิประเทศ    
4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   
3. ภูมิประเทศ    
4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   
3. ภูมิประเทศ    
4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 
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  4. ดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามความเปนจริง ตามหัวขอของรายละเอียดยอยใน
แตละประเด็นของสภาพบริบทชุมชนวา มีความสัมพันธกับงานอาชีพที่ตัดสินใจเลือกอยางไร  ทั้งนี้ ใน
การวิเคราะหระบุขอมูล ผูดําเนินการไดแกผูที่ตัดสินใจเลือกอาชีพ เปนผูดําเนินการเอง โดยตองวิเคราะห
ระบุขอมูลดวยความเปนจริง 

     ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายในชุมชน เปนการวิเคราะหระบุ
ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดยอยในแตละประเด็น แยกขอมูลภายในชุมชนที่เปนเชิงบวกหรือเปนสวน
สนับสนุน เกื้อหนุนใหงานอาชีพประสบความสําเร็จ ในดานจุดแข็ง และระบุขอมูลในชุมชนที่เปนเชิง
ลบ หรือเปนขอมูลที่อาจจะเปนปญหาไดกับงานอาชีพ ในดานจุดออน   
   ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายนอกชุมชน เปนการวิเคราะหระบุ
ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดยอยในแตละประเด็น แยกขอมูลภายนอกชุมชนที่เปนเชิงบวก หรือเปนสวน
สนับสนุน เอ้ือประโยชนในการทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

ในดานโอกาส  และระบุขอมูลภายนอกชุมชนที่เปนเชิงลบ หรืออาจจะเปนสิ่งที่ขัดขวางหรือไม
สนับสนุนตอการทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนปญหาตอการดําเนินงานอาชีพ ในดาน
อุปสรรค 

 

ตัวอยางการวิเคราะหระบุขอมูล 

อาชีพ การทํานํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น 
สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ  ในพื้นท่ีตําบลเกาะกูด มี
มะพราวเปนจํานวนมาก   สวนใหญจําหนายเปน
มะพราวลูก ยังไมมีการนํามาแปรรูปผลผลิต
ประเภทอ่ืน 

2. ลักษณะภูมิอากาศ  ตําบลเกาะกูด มีลักษณะ
ภูมิอากาศ ท่ีเหมาะสมตอการทองเท่ียว มี
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศนิยม
เดินทางมาเท่ียวเปนจํานวนมาก  จึงเก้ือหนุนในการ
ดําเนินงานอาชีพ 

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูด มีภูมิประเทศเปนเกาะ
ท่ีมีธรรมชาติสวยงาม มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศเดินทางมาเท่ียวเปนจํานวน
มาก  จึงเก้ือหนุนในการดําเนินงานอาชีพ 

 

1.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ ไมมีขอมูลเปนจุดออน 
2. ลักษณะภูมิอากาศ  อาจมีปญหาไดในชวงฤดู
มรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิตไป
จําหนายอาจจะไมออกเรือ 

3. ภูมิประเทศ  ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 

กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสง
และการจําหนายผลผลิตได 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต   ไม
มขีอมลูเปนจุดออน 

5.ทรัพยากรมนุษย  ไมมีขอมูลเปนจุดออน 
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อาชีพ การทํานํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น 
สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  นํ้ามัน
มะพราว มีการผลิตและใชมาต้ังแตอดีต แตสวน
ใหญเปนการทํานํ้ามันมะพราวกล่ันรอน จึงทําให
ขาดความนิยม การทํานํ้ามันกล่ันเย็น จึงเปนการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสม 

5. ทรพัยากรมนุษย   ในพื้นท่ีตําบลเกาะกูด มีครู 
กศน. ท่ีมีความรูในการทํานํ้ามันมะพราว 

กล่ันเย็น และไมตองใชแรงงาน เพราะสามารถ
ดําเนินการไดดวยสมาชิกภายในครอบครวั  

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ  นอกจากตําบลเกาะกูด
แลว ท่ีตําบลเกาะหมาก ซึ่งเปนตําบลในอําเภอเกาะ
กูด มีมะพราวจํานวนมาก สามารถติดตอมะพราวมา
ผลิตได หากเกิดปญหาขาดแคลนมะพราวท่ีตําบล
เกาะกูด 

2. ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ มีความ
เหมาะสมตอการทองเท่ียว มีนักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาเท่ียวเปน
จํานวนมาก  จึงเก้ือหนุนในการดําเนินงานอาชีพ 

3. ภูมิประเทศ   ภูมิประเทศของเกาะกูดเปนเกาะท่ี
มีธรรมชาติสวยงาม มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวตางประเทศเดินทางมาเท่ียวเปนจํานวนมาก  จึง
เก้ือหนุนในการดําเนินงานอาชีพ 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  นํ้ามัน
มะพราวกล่ันเย็น เปนผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีนิยมของ
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 
5.ทรพัยากรมนุษย  ไมมีขอมูลเปนโอกาส 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีขอมูลเปนอุปสรรค 

2. ลักษณะภูมิอากาศ  อาจมีปญหาไดในชวงฤดู
มรสุม เพราะเรือโดยสารท่ีจะฝากผลผลิตไป
จําหนายอาจจะไมออกเรือ 

3. ภูมิประเทศ   ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 

กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสงและ
การจําหนายผลผลิตได 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ไมมี
ขอมูลเปนอุปสรรค 

5.ทรพัยากรมนุษย  มีผูผลิตในทองถ่ินอ่ืน ท่ี
ดําเนินการผลิต อาจสงผลตอการจําหนายได 
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 5. เมื่อดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละประเด็น
ของสภาพบริบทชุมชนแลว  ผูวิเคราะหขอมูลตองวิเคราะหสรุปขอมูลทั้งหมด เพื่อใหมองเห็น
สภาพการณทั้งหมด พรอมที่จะนําไปกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการอาชีพตอไป  โดยควร
สรุปเปนขอเพื่อความชัดเจน 

  

ตัวอยางการวิเคราะหสรุปขอมูล 

   จากผลการวิเคราะหระบุขอมูล สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้ 
    1. จากขอมูลสภาพการณภายใน สรุปไดวา อาชีพการทําน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น ใน
พื้นที่ตําบลเกาะกูด มีทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใชไดแก มะพราว  ในการทําน้ํามันมะพราว 

กลั่นเย็นประกอบกับตําบลเกาะกูด เปนเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม มีลักษณะภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอ
การทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก  จึง
เกื้อหนุนในการดําเนินงานอาชีพ และเปนผลิตภัณฑที่มีการใชมาแตอดีต โดยในการผลิตน้ัน มีผูรูที่
สามารถใหคําปรึกษา และสามารถดําเนินการไดดวยสมาชิกภายในครอบครัว 

      ทั้งน้ี หากมีการดําเนินการผลิตนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็นเปนอาชีพ ตองคํานึง
ระยะทางของตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 กิโลเมตรทางทะเล  และสภาพภูมิอากาศในชวงฤดูมรสุม 
เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิตไปจําหนายอาจจะไมออกเรือ  
    2. จากขอมูลสภาพการณภายนอก สรุปไดวา อาชีพการทํานํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น  

หากประสบปญหาวัตถุดิบ คือ มะพราว สามารถที่จะประสานขอซื้อจากตําบลเกาะหมากได เพราะ มี
ระยะทางไมหางไกล และเปนพื้นที่ที่มีมะพราวจํานวนมากเชนเดียวกัน   จากการมาทองเที่ยวที่ตําบล
เกาะกูด เพื่อชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม ของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

สามารถเกื้อหนุนในการดําเนินงานอาชีพไดเปนอยางดี และน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น เปนผลิตภัณฑที่เปน
ที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 

    3. ภาพรวมการวิเคราะหสภาพการณสรุปไดวา  
     1. มีความเหมาะสมและเปนไปได ในการดําเนินงานอาชีพการทําน้ํามันมะพราว
กลั่นเย็น เพราะมีและสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติมะพราว ที่มีและสามารถใชไดจํานวนมาก ในพื้นที่
ตําบลเกาะกูด  
     2. การดําเนินงานอาชีพการทําน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น สามารถดําเนินการผลติ และ
จําหนายเบื้องตนใหแกนกัทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่เดินทางมาทองเทีย่วทีต่าํบลเกาะกดูได 

   3. ดําเนินการอาชีพ  ใชการบริหารจัดการอาชีพในลักษณะครอบครัว 

  6. เมื่อสามารถวิเคราะหกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการอาชีพไดแลว 
เพื่อใหเกิดเปาหมายสูงสุดและเสนทางการดําเนินงานอาชีพ ผูประกอบการควรจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน เพื่อใหการบริหารจัดการงานอาชีพเปนไปอยางมีระบบและเปาหมายที่ชัดเจน 
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ใบงานท่ี  6 
 

     ใหผูเรียนวิเคราะหชุมชน ตามสภาพบริบทของพื้นท่ี ไดแก ทรัพยากรธรรมชาต ิลักษณะ
ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย กับงานอาชีพท่ี
ตัดสินใจเลือก  ดวยเทคนิค SWOT เพื่อการเขาสูอาชีพ 
 

    

อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ................................................. 
สถานการณภายในชุมชน 

จุดแขง็ จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   
3. ภูมิประเทศ    
4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   
3. ภูมิประเทศ    
4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   
3. ภูมิประเทศ    
4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   
3. ภูมิประเทศ    
4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 
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เร่ืองที่  2 
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ 

ในการกําหนดแผนธุรกิจชุมชน 
 

  การดํารงชีวิตของคนเรา จะมีเหตุการณมากมายหลายอยางเขามาเกี่ยวของกับชีวิตของ  

แตละคน องคกร ชุมชน มีทั้งเปนคุณ และเปนโทษ ทําใหการดําเนินชีวิตผิดพลาด ทําใหเกิดความไม
เชือ่มั ่นในตัวเอง องคกร ชุมชน สงผลใหหยอนสมรรถภาพในการทํางาน หรือการบริหารงานนั้น          
จึงตองมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ ในการกําหนดแผนธุรกิจชุมชน 
 

ความหมายของวิสัยทัศน 

 

  หมายถึง การมองภาพอนาคตของผูนํา และสมาชิกในองคกร ชุมชน และกําหนดความ
ตองการรวมสุดทาย พรอมเชือ่มโยงกับภารกิจ คานิยม และความเชือ่เขาดวยกัน แลวมุงสูจุดหมาย
ปลายทางทีช่ัดเจน ทาทาย มีพลัง และความเปนไปได โดยเปนความตองการของชุมชน และทุกคนใน
ชุมชนเห็นพองตองกันแลว 

ตัวอยาง 

 “หมูบานทับทิมสยาม 05 เปนชุมชนเกษตรอินทรีย เพื่ออยูดีมีสุข ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายในป...........” 

เมื ่อไดวิสัยทัศนของชุมชนแลว ทุกครัวเรือนจะตองกําหนดวิสัยทัศนของครอบครัว เพื่อให
สอดคลองกับวิสัยทัศนชุมชน 

ตัวอยาง 

 “ครอบครัวนายสมนึก  มีมุกร เปนครอบครัวผลิตหนอไมฝรั่งเกษตรอินทรียเพือ่การ
สงออก ภายในป...............” 

 

ความหมายของพันธกิจ 

 

  หมายถึง ความประสงค หรือความมุงหมายพืน้ฐานขององคกร ชุมชน ทีจ่ะตองทํา
เพื่อใหเกิดผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว อาจกลาวไดวาเปนขอบเขตในการดําเนินงานขององคกร หรือ
ชุมชนก็ได พันธกิจทีดี่จะสามารถแยกความแตกตาง และคุณคาขององคกร ชุมชนแตละแหงไดอยาง
ชัดเจน ดังนั้นพันธกิจจะบงบอกวาธุรกิจขององคกร ชุมชนคืออะไร อะไรคือสิง่ทีอ่งคกร ชุมชนตองการ
จะเปน และบางคร้ังอาจแสดงสิ่งที่องคกร ชุมชนกําลังใหบริการแกลูกคาอยูทั้งผลิตภัณฑ และบริการ ซี่ง
มักจะคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี  
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อะไร -  เพื่อระบุถึงหนาที่ของชุมชนวาจะดําเนินการอะไรบาง เชนการทําธุรกิจ  
  การสนองความตองการของลูกคาดวยตัวสินคาและบริการประเภทใด 

ใคร -  จะใหบริการแกผูบริโภคในกลุมใด และกลุมเปาหมายที่สําคัญเปนใคร 

ทําไม -  จะทาํใหชมุชนยนืหยดัอยไูด 

อยางไร -  จะมีกรรมวิธีในการปฏิบัติอยางไร มีวิธีการขายสินคาและบริการดวยวิธีการใด ใช
เทคโนโลยีการผลิตและใหบริการแบบไหน 

ตัวอยาง 

พันธกิจของชุมชนบานทับทิมสยาม 05 

1. ชุมชนบานทับทิมสยาม 05 รวมกับภาคีพัฒนา สรางผูนําชุมชนหรือภูมปิญญาใหเปน           
    ผูชํานาญการเร่ืองเกษตรอินทรีย 

2. จัดเวทีประชาคมทุกวันที่ 5 เวลา 18.00น.ของทกุเดือน 

3. ประสานงานขอความชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชน 

 

ความหมายของเปาหมาย 

 

  หมายถึง สิ่งที่เราตองการจะใหเปนอยางนัน้ตามขอบงชี้ความสําเร็จตามพันธกิจ จะตอง
มีผลออกมาในเชิงปริมาณ คือเปนรูปธรรม สามารถคิดคํานวณ หรือคิดหาเปอรเซ็นตได 

 ตัวอยาง 

  “ชุมชนบานทับทิมสยาม 05 ผลิตหนอไมฝรั่งเกษตรอินทรียเพื่อการสงออกใหไดพืน้ที่
ปลกูจํานวน 100 ไร ภายในป...........” 

 

ความหมายของกลยุทธ 

 

  หมายถึง ตัวที่ถูกกําหนดขึน้มาเพือ่เปนกรอบของการจัดการใหดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย ที่จะชวยชี้นําถึงกระบวนการในการวางแผนปฏิบัติการตอไป 

 ตัวอยาง 

  1. กลยุทธธุรกิจ 

   1.1 เปนสินคาเด่ียว ที่เปนตัวทํารายไดดีที่สุด 

   1.2 ขยายผลการผลิตไปสูชุมชนอ่ืน 

  2. กลยุทธการตลาดและผลิตภัณฑ 

   2.1 มีการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 

   2.2 สินคามีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียสากล 

   2.3 คนควาเพื่อไดนวัตกรรม เทคโนโลยีชวยในการผลิต 
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3. กลยุทธหนาที่ของชุมชน 

   3.1 สภาวะแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก 

   3.2 ทุนและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู 
 

1.  สภาพการประกอบอาชีพในชุมชน 

 

  ในแตละชุมชน หรือทองถิน่มีสภาพแวดลอมแตกตางกันออกไป สภาพความเปนอยู
ของประชากรในแตละชุมชนก็แตกตางกันออกไปดวย ฉะนั้นการเลือกประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเลือกประกอบอาชีพอิสระ หากเรามีความรูความเขาใจสภาพของชุมชน และการประกอบอาชีพ       
ทีดํ่าเนินการอยูในชุมชนนัน้ ๆ ก็จะทําใหเรามีขอมูลเบือ้งตนสําหรับนํามาพิจารณาเพือ่ใหเห็นชองทาง  
ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจะชวยใหเราสามารถตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

2.  สภาพความตองการของชุมชน 

   

ความตองการของชุมชนเปนปจจัยสําคัญอยางหนึง่ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
เพราะวาเราจะไดรูวาชุมชนตองการอะไรบาง เราจะไดพิจารณาเพือ่ใหตอบสนองความตองการนั้น       
จึงจําเปนตองมีการสํารวจความตองการของชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูล
ไดหลายวิธี เชน การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม หรือการสังเกตการใชจายของคนในชุมชนวาใน
แตละวันมีความตองการอุปโภค บริโภคสิ่งใด ผูเรียนจะตองออกแบบสรางเครือ่งมือ หรือแบบสอบถาม
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล นํามาสรุปสภาพความตองการโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
 

3.  สภาพความพรอมในการประกอบอาชีพ 

 

  เมื่อผูเรียนไดสํารวจความตองการของชุมชนแลว ก็พอจะมองเห็นแนวทางในการเลือก
อาชีพบางแลววาควรจะประกอบอาชีพใดในชุมชน แตกอนทีจ่ะตัดสินใจเลือกอาชีพควรจะไดพิจารณา
ถึงความพรอมในการประกอบอาชีพกอนวาเรามีความพรอม และเหมาะกับตัวเราเอง  จึงจะทําใหการ
ประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ 

  เมื ่อไดสภาพการประกอบอาชีพแลว ก็สามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย    
และกลยุทธได 
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ใบงานที ่ 7 
 

  ใหผูเรียนกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และกลยุทธ ในการกําหนดแผนธุรกิจ
ของชุมชน 1 อาชีพที่ตัวเองชอบ และถนัด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่  3 
การวางแผนปฏิบัติการ 

 

  เมื่อผูเรียนไดกําหนดแผนธุรกิจของชุมชนแลว ก็พอมองเห็นแนวทางในการเลือกอาชีพ 
ควรที่จะประกอบอาชีพใดในชุมชน แตกอนจะตัดสินใจเลือกควรจะตองพิจารณาถึงความพรอมในการ 

ประกอบอาชีพกอนวา เรามีความพรอมทีจ่ะประกอบอาชีพมากนอยเทาใด ดังนัน้การประกอบอาชีพให
ประสบผลสําเร็จจําเปนตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ 

การจัดทําแผนการปฏิบัติการ 

 

  มีขั้นตอนของการจัดทําแผนการปฏิบัติการ 5 ขัน้ตอน ดังน้ี 

  1.  การวางแผน   การวางแผนเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินการ โดยกําหนดวัตถุประสงค 
และวิธีดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

 ความสําคัญของการวางแผน 

 

1. เปนการคาดการณสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 

2. เปนการกาํหนดวิธกีารดําเนินงานตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

3. ทําใหบุคคลรูหนาที่ และความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

4. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี และเปนระบบในองคกร   
 

หลักสําคัญในการวางแผน 
 

1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน 

  1.1 การวิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุน การทํากิจกรรมใดสิง่ทีต่องการคือ
ผลตอบแทนที่ไดกําไร ดังน้ันการประกอบธุรกิจจึงเปนกิจกรรมที่ตองการกําไร คือ 

1. กําไรที่เปนตัวเงิน 

2. กําไรที่เปนผลพลอยไดตอสังคม 

1.2 การพิจารณาเกีย่วกับสถานที่ประกอบการ ศึกษาสถานทีป่ระกอบการอยูใกลแหลง
ชุมชน วัตถุดิบ แรงงาน ตลอดถึงการขนสง ที่จะสงผลใหประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

1.3 ชวงระยะเวลาการผลิต มีความจําเปนอยางยิ่ง มีการวิเคราะหชวงระยะความตองการ
ของผูบริโภค  ตลอดจนใชชวงที ่วิกฤตใหเปนโอกาส เชน น้ ํามันราคาสูงจะตองปรับเปลีย่นมาใช       

แกสแทน เปนตน 

1.4 ความตองการของผูบริโภค   จะตองสํารวจความตองการของผูบริโภคมีความ
ตองการสินคาแบบใด ปริมาณมากนอยเพียงไร 
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2. การกําหนดเปาหมาย  จะตองมีการกําหนดเปาหมาย 2 ลักษณะคือ 

2.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  จะตองมีการกําหนดปริมาณสินคาทีจ่ะผลิตเขาสูตลาดวามี
อะไร จํานวนเทาไร ในแตละชวงเวลา 

2.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  มีปจจัยที่พิจารณาคือ  
- ลักษณะผลผลิตเขาสูตลาด 

- ขนาดผลผลิตและอ่ืนๆ 
 

 ตัวอยาง ตารางแสดงเปาหมายการผลิต 

ผลผลิต ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต 

ก.ผักกินผล 

   - มะเขอืเทศ 

   - มะเขือยาว 

   - บวบหอม 

 

50 ก.ก./วัน 

20 ก.ก./วัน 

30 ก.ก./วัน 

1.ไดรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

2. - มะเขอืเทศ      15 ลูก/ก.ก.   

    - มะเขือยาว        10 ลูก/ก.ก. 

   - บวบหอม          8 ลูก/ก.ก. 

 

 

3. การกําหนดกิจกรรมดําเนินการ เมื ่อกําหนดเปาหมายการผลิตแลว จะตองมีการ
กําหนดกิจกรรมดําเนินงานใหสามารถมีผลผลิตไดตามเปาหมาย ไดแก 

3.1 การกําหนดสินคาที่ผลิต ตามลักษณะของสินคา ซึ่งจะตองผลิตจํานวนเทาใดตอวัน  

3.2 การจัดระบบแรงงาน วัตถดุบิ จํานวนเทาไรในแตละชวง 

3.3 การจัดอุปกรณใหครบและพรอมที่จะผลิตไดตลอดเวลา 

3.4 อ่ืนๆ  

 

4. การตรวจสอบแผน การตรวจสอบแผนทาํไดโดยพิจารณาความเปนไปไดดังนี้ 
4.1 การลงทุน เงินทุนที่จะใชตามแผนมีเพียงพอหรือไม 

4.2 แรงงานที่จะใชตามขั้นตอนการดําเนินงานเพียงพอหรือไม 

4.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน จะทําไดทันตามเวลาและปริมาณงานหรือไม 

4.4 วัสดุอุปกรณ เพียงพอพรอมใชงานหรือไม 

4.5 เมื่อดําเนินงานแลวไมขาดทุน 

 

5. การปฏิบัติตามแผน เมื่อพิจารณาตรวจสอบแผนแลววาสามารถดําเนินการได ลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ตามแผนโดยมีหลักการดังน้ี 

5.1 ดําเนินงานตามแผน 

5.2 ทําการติดตามผลการดําเนินงานอยางละเอียดทุกขั้นตอน ศึกษาสภาพปญหา หาทาง
แกไขจากประสบการณและผูรูตางๆ 
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5.3 ติดตามผลวากิจกรรมใดทีไ่มประสบผลสําเร็จ ตองหากิจกรรมอืน่หรือผลผลิตอื่น
แทนเพื่อจะไดผลผลิตตามแผนที่กําหนดไว 

   

 

ตัวอยางการวางแผนปฏิบัติการ 

 

แผน  ผลิตหนอไมฝร่ังอินทรีย 

วัตถุประสงค ผลิตหนอไมฝร่ังอินทรียเพื่อการสงออก 

เปาหมาย ปลกูหนอไมฝร่ังอินทรียจํานวน 100 ไร  

ผลิตปุยหมักชีวภาพวันละ 1 ตัน 

แผนงาน 1 ผลิตหนอไมฝร่ังอินทรียเพื่อการสงออก 

แผนงาน 2 ผลิตปุยหมักชีวภาพวันละ 1 ตัน 
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ใบงานที่ 8 
 

  ใหผูเรียนจัดทําการวางแผนปฏิบัติการอาชีพที่เหมาะสม ตามตัวอยางที่เรียนมา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่ 3 
การจัดการการผลติหรือการบริการ 

 

สาระสําคัญ 

  ความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ และบริการใหไดตาม
มาตรฐานของสินคา ตลอดมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต เพือ่ใหไดผลิตภัณฑที่มี
ขนาดปริมาณตามความตองการ การลดตนทุนการผลิตการบริการ และจัดทําแผนการผลิต/บริการที่ดี        
เปนองคประกอบสําคัญของการจัดการการผลิต/บริการ 

  

ตัวชี้วัด 

 

1. จัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 

2. อธิบายวิธีการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต 

3. อธิบายขั้นตอนการลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ 

4. จัดทําแผนการจัดการผลิตหรือการบริการ 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 

  เร่ืองที่  1  การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 

  เร่ืองที่  2  การใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต 

  เร่ืองที่  3  การลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ 

  เร่ืองที่  4  การจัดทําแผนการจัดการการผลิตหรือการบริการ 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 

1. ใบความรู 

2. แหลงเรียนรู 

3. ใบงาน 
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เร่ืองที่  1 
การจัดการเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ 

 

  ในการประกอบอาชีพ เปนเร่ืองการตัดสินใจเร่ิมตนคิด และนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งผูริเร่ิม
อาชีพจะตองจัดการเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาทุกขัน้ตอนใหเปนไปตามมาตรฐาน ขอกําหนด และมี    
ขอควรปฏิบัติดังน้ี  

1.  การสรางความคิดในการทําผลิตภัณฑ 

เปนการคนหาความคิดของตนเองในการทําอาชีพ วาจะเปนไปไดหรือไม และมองเห็น 

ชองทางที่จะขายผลิตภัณฑของตนเองที่กําหนดไวได ซึ่งจะตองมีเทคนิคการคนหาอาชีพ คือ 

  1.1  ตองดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ กลาวคือเมื่อทําผลิตภัณฑขึ้นมาแลว ตองมีปริมาณ
ความตองการของลูกคาเกิดขึ้น 

  1.2  ตองกําหนดความตองการและปญหา กลาวคือ ตองรูวาผลิตภัณฑที่จะทําสามารถ
แกปญหาอะไรใหกับผูบริโภคไดบาง ทั้งในดานการบริการ ความสะดวกสบาย และความสนใจในสินคา 
 

2.  เลือกผลิตภัณฑ หรืออาชีพ 

เปนการพิจารณาเลือกความคิด และทําสินคาที่ตนเองคิดวาเหมาะสม และสามารถสราง 

กําไรในการดําเนินงานได ซึ่งตองพิจารณาความรูความสามารถของตนเอง โอกาสในการสรางตลาด
สินคาของตนเอง และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมในการทําผลิตภัณฑ 
 

3.  การทดสอบผลิตภัณฑ 

เปนการพัฒนาแนวความคิดของตนเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตนเองสรางขึ้น และพยายาม 

สรางภาพลักษณที่ดีในผลิตภัณฑของตนเอง เชน กําหนดชือ่สินคา และตราสินคาทีเ่หมาะสม และ
สอดคลองกับผลิตภัณฑ และจะตองมีคําถามในการทดสอบผลิตภัณฑเสมอ ดังน้ี 

3.1  ผลิตภัณฑที่สรางขึ้นนาเชื่อถือหรือไม 

3.2  ผลิตภัณฑเปนที่ตองการ หรือแกปญหา หรือตอบสนองความพอใจของผูบริโภค 

        หรือไม 

3.3  ผูใดหรือเปาหมายใดที่จะเปนคนใชผลิตภัณฑของเราบาง 

3.4  ราคาที่กําหนดไวเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือไม 
 

4.  มาตรฐานของผลิตภัณฑ 

  มาตรฐาน คือ เกณฑในการพิจารณาผลิตภัณฑ หรือสินคา เพื ่อใหการรับรองวา
ผลิตภัณฑ หรือสินคาน้ันมีคุณภาพตามที่แจงไวในฉลาก โดยมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใชกันอยูทั่วไป 

  4.1  มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 สวนใหญจะใชกับสินคาหรือผลิตภัณฑทีต่องการ
รับรองคณุภาพ 
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  4.2  มาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอม ISO 14000 เปนการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการกําจัดน้าํเสีย และไมทําลายสิง่แวดลอมก็จะได
การรับรองมาตรฐานนี้ 
  4.3  มาตรฐานขอกําหนดทัว่ไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบ    
และหองปฏิบัติการทดสอบ มอก 1300 – 2537 เปนมาตรฐานที่สรางความเชื่อมั่น กลาวคือ หลังจากมีการ
ทดสอบในหองปฏิบัติการ หรือการสอบนั้นแลวจะทําใหเปนทีย่อมรับในผลการทดสอบ หรือสอบเทียบ 
และผลการทดสอบระหวางประเทศ ซึ่งจะชวยแกปญหาทางวิกฤตการณในขอตกลงดานการกีดกัน    
ทางการคาได  
 

5.  ความสําคัญ และประโยชนของเคร่ืองหมายมาตรฐาน 

  5.1  ความสําคัญของเคร่ืองหมายมาตรฐาน 

          เครือ่งหมายมาตรฐานทั ่วไปจะพบในสินคา หรือผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ 
ผลิตภัณฑที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน แสดงวาเปนผลิตภัณฑที่ใหความมั่นใจ คือ 

1. มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

2. ปลอดภัยในการบริโภค 

3. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

4. ผูซื้อไดรับความเปนธรรม 

5.2  ประโยชนของเคร่ืองหมายมาตรฐาน 

        เคร่ืองหมายมาตรฐานจะชวยอํานวยประโยชนแกบุคคลหลาย ๆ ฝาย ทั้งผูผลิต  
และผูบริโภค โดยการกําหนดมาตรฐานที่จะสงผลตอภาพลักษณ และเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวมคือ 

1. ปลอดภัยในการใชงาน และการบริโภคสินคา 

2. สะดวก ประหยดัเงนิ และเวลาในการเลอืกซือ้ และเลือกใชสินคา เพราะ 

ผลิตภัณฑมาตรฐาน เปนสินคาที่สามารถใชทดแทนกัน และมีมาตรฐานใกลเคียงกัน 

          3.  ไดรับความยุติธรรมในการซื้อสินคา หรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา และสามารถเลือกซื้อไดตามความตองการ 

          4.  สามารถซือ้สินคาที ่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใชประโยชนไดอยาง
ถูกตอง 

          5.  สามารถทดแทนชิ้นสวนอุปกรณที่ชํารุดไดสะดวก และรวดเร็ว ไมจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนอุปกรณใหมทั้งชุด เนื่องจากอุปกรณบางชนิดสามารถใชทดแทนกันได 

          6.  ซือ้สวนประกอบ และอะไหลทีต่องการปรับเปลี่ยนไดงาย เนือ่งจากอุปกรณมี
ใหเลือกใช และมีขายอยูทั่วไป 



 49 

  การประกอบกิจการจะตองเรียนรูเกี่ยวกับเครือ่งหมายมาตรฐาน เพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชนของกิจการ นอกจากนี้ยังตองมีคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจจึงจะเปนผูประกอบการทีดี่ ทําให
เกิดความมั่นคง และเจริญกาวหนาในอาชีพตอไป 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  เคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ มอก. 

 

 

ภาพที่  2  ตรารับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษ 
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ภาพที่  3  ตรารับรองผัก ผลไมอนามัย 

 

   

 
ภาพที่  4  ตรารับรองอาหารปลอดภัย 

 

  

 
ภาพที่  5  เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ACT 

 

   

Hygienic Fresh Fruit and Vegetable 

Production Pilot Project 

Department of Agriculture Thailand 
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ภาพที่  6  เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย  Organic Thailand 

 

   

 
ภาพที่  9  เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย  OMIC/JAS 

 

 

   

 
ภาพที่  10  เคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย BCS 
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ใบงานที่ 9 
 

  ใหผูเรียนนําเคร่ืองหมายรับรองสินคามา 1 ชิ้น พรอมอธิบายความหมายดวย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่  2 
การใชนวัตกรรม/เทคโนโลยีในการผลิต 

 

  ในปจจุบันมนุษยเราตองการความสะดวกสบาย  จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองนําเอา          
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชเพือ่ชวยเหลือ หรือประกอบกับงานอาชีพที่มีอยู และอํานวยความสะดวกใน
การดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดจนนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน เพือ่ลดระยะเวลา แรงงาน เพื่อจะได
ผลผลิตจํานวนมากตามความตองการ 

  นวัตกรรม หมายถึง สิ่งประดิษฐทีค่ิดคนขึน้มาใหมเพื่อชวยเหลือ อํานวยความสะดวก 
พัฒนางานใหดีขึ้นทั้งคุณภาพ และปริมาณ ตรงตามความตองการของตัวเอง และผูรับบริการ เชน การทํา
เคร่ืองมืออัดปุยน้ําใหแกตนพืชในดิน ทําใหประหยัดการใชปุย ตนพืชสามารถใชไดเต็มที ่ไมมีการ     
สูญหายจากการชะลาง และระเหยหายไป เปนตน 

  เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรู ทักษะ และทรัพยากรมาสรางวิธีการ หรือสิง่ของ
เครื ่องใช หรือการนําวิธีการโดยผานกระบวนการเพื ่อแกปญหา สนองความตองการ หรือเพิ ่ม
ความสามารถในการทํางาน เชน อดีตใชแรงงานผสมปุยหมัก ปจจุบันใชเคร่ืองผสมและอัดเม็ด เปนตน 

  ระดับของเทคโนโลยีในประเทศไทย จัดแบงออกได 3 ระดับ คือ 

  1.  เทคโนโลยีระดับต่าํ  เปนเทคโนโลยีสําหรับใชงานอยางงาย ๆ เปนความคิด          
ภูมิปญญาทองถิ ่นที่ใชกันมาด้ังเดิม ไดมีการพัฒนาจากการใชมือขุดคุย มาเปนใชไม หรือเหล็ก             
จนปจจุบันเปนจอบ เสียม เคียวเกี่ยวขาว ใชขวาน กบไสไม การพายเรือใชไมพาย เปนตน 

  2.  เทคโนโลยีระดับกลาง  เปนเทคโนโลยีทีอ่าศัยความรูทางวิทยาศาสตร ไมสลับ 
ซับซอน มีการใชเคร่ืองมือทุนแรงอยางงาย เชน รอก คานดีด รถจักรยาน กังหันลม ระหัดวิดนํ้า เปนตน 

  3.  เทคโนโลยีระดับสูง  เปนเทคโนโลยีที่ตองอาศัยความรูและวิทยาการระดับสูง เชน 
เคร่ืองพรวนดิน รถแทรกเตอร คอมพิวเตอร เปนตน 

หลักการเลือกนวัตกรรม/เทคโนโลยีในการผลิต 

  แนวทางในการตัดสินใจเลือกใชนวัตกรรม / เทคโนโลยีที ่เหมาะสม เพือ่นํามา
ประยุกตใชในการผลิต โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

1. เลือกขนาดที่พอเหมาะกับงาน 

2. ใชงาน ราคาถูก และมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใชวัสดุพื้นบาน หรือวัสดุทองถิ่น 

4. ใหผลคุมคา 

5. มีความสะดวกในการใชงาน 

6. ไมเปนอันตรายตอผูใช และธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
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กระบวนการทางนวตักรรม/เทคโนโลยีในการผลิต 

  เปนกระบวนการทีม่ีขัน้ตอนการแกปญหา หรือสนองความตองการของมนุษย ใหระบุ
ปญหา รวบรวมขอมูลที่ตองการผลิต หรือสรางสิง่ของตาง ๆ ประกอบดวย 

1. ระบุปญหาความตองการ 

2. รวบรวมขอมูล หรือความรูเพื่อแสวงหาวิธีการการแกปญหา 

3. เลือกวิธีการในการแกปญหา 

4. วางแผนกาํหนดวิธกีารเพือ่แกปญหา 

5. ปฏิบัติงาน หรือสรางสิ่งของเคร่ืองใช 

6. ทดสอบนําผลงานมาใชประโยชน 

7. ปรับปรุงพัฒนาผลิตผลงานที่สมบูรณ 

ประโยชนและผลกระทบของนวตักรรม/เทคโนโลยีในการผลิต 

1. ประโยชนของนวตักรรม/เทคโนโลยีในการผลิต 

ในปจจุบันโลกของนวัตกรรม/เทคโนโลยี ไดมีการนําเอานวัตกรรม/เทคโนโลยีเขา 

มาใชในชีวิตประจําวันอยางแพรหลาย เชน การดัดแปลงทางพันธุกรรม หรือการแปลงพันธุของสิ่งมีชีวิต 
โดยกรรมวิธีพันธุวิศวกรรม (ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ) ทําไดโดยใชวิธีการตัดตอยีนส และนํายีนส
แปลกปลอมถายทอดเขาไปในสิ่งมีชีวิต โดยใชสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 

1. ปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของอาหารใหสูงขึ้น 

2. ใหพืชมีความทนทานตอโรค และแมลงศัตรูพืช 

3. ใหพืชมีความทนทานตอความแหงแลง และอุณหภูมิสูง หรือตํ่า 

4. ยืดระยะเวลาการสุกของพืชผัก และผลไม 

5. ทําใหสัตวผลิตโปรตีนที่มีคุณคาสูงขึ้น 

6. ปศุสัตวที่ใหเน้ือมีโปรตีน หรือยาปะปนอยู 
7. การใหวัคซีนแกมนุษยในรูปของผักผลไมที่กินได 

2. ผลกระทบของนวตักรรม/เทคโนโลยีในการผลิต 

เปนที่รูกันดีวาในปจจุบันน้ีนวัตกรรม/เทคโนโลยีในการผลิต เขามามีบทบาทตอ 

การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยในทุก ๆ ดาน จนแทบจะเปนสวนหนึง่ของชีวิตของมนุษยไปเลย     
ก็วาได และทุกวันนวัตกรรม/เทคโนโลยีก็ไดถูกพัฒนาใหเจริญกาวหนายิง่ขึน้อยางไมหยุดยัง้ นวัตกรรม/

เทคโนโลยีเอื้ออํานวยความสะดวกใหแกมนุษยในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนการสื่อสาร การคมนาคม  
ทําใหติดตอถึงกันขามทวีปไดโดยใชเวลาไมถึงนาที นอกจากนี้ยังมีดานการศึกษา ดานการแพทย ฯลฯ 
แตในขณะเดียวกนั นวัตกรรม/เทคโนโลยีก็มีโทษมหันตถามนุษยนําไปใชในสิ่งทีผ่ิด เชน การโจรกรรม
ขอมูล การสรางขีปนาวุธ และระเบิดนิวเคลียร เปนตน สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดโทษอยางรายแรง ทําใหเกิด
การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก 
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ใบงานที่ 10 
 

  ใหผูเรียนนํานวัตกรรม เทคโนโลยีชวยการผลิตในอาชีพทองถิน่ทานขึน้มา 1 ชิน้ พรอม
คําอธิบาย  
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…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่  3 
การลดตนทนุการผลิตหรือการบริการ 

 

  การผลิตมีความจําเปนตองลดตนทุนในการผลิต และการบริการก็เชนเดียวกัน เพื่อจะได
ราคาสินคาและบริการที่เหมาะสม เปนที่พึงพอใจของผูบริโภค ตลอดจนมียอดของการจําหนายเหมาะสม 
ซึ่งการลดตนทุนจะไมตองทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑดอยลง ในการลดตนทุนการผลิต/บริการ 
ผูประกอบการมีความจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางในการประกอบธุรกิจตางๆ ทัง้คาแรงงาน ตนทุน
วัตถุดิบที่สัง่มาจากตางประเทศ คาน้ํามันเชือ้เพลิงและคูแขงขันมากขึน้ ปจจัยในการลดตนทุนการผลิต
หรือการบริการ มีหลายประการ เชน 

1. เจาของธุรกิจจะตองมีนโยบายและโครงการเพื่อลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ
อยางจริงจัง ชัดเจนและตอเน่ือง 

2. สรางจิตสํานึกพนักงานใหมีจิตสํานึกที่ดีตอโครงการลดตนทุนการผลิตหรือการ
บริการ 

3. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการ 

3.1 ประสิทธิภาพการผลิต คือดัชนีชี้วัด ใชเปรียบเทียบการผลิตในแตละเดือน  
      ที่ผานมา 

3.2 คุณภาพสินคาและบริการ จะตองปลูกฝงใหพนักงานมีการควบคุมคุณภาพ 

      ใหได  
3.3 การสงมอบสินคา/บริการ จะตองมอบสินคาตรงตามเวลา ตามที่ลูกคา  
      ตองการโดยไมมีปญหา 

3.4 ตนทุนการผลิต ในสินคาประเภทเดียวกันแตตนทุนไมเทากัน การลด 

      ตนทุนมิใชสิ่งที่ทําใหคุณภาพของสินคาลดลงเสมอไป 

3.5 ความปลอดภัย เปนเรื่องพนักงานโดยตรง ซึง่ควรกระทําอยางเครงครัดมีสวนที่
ใหตนทุนการผลิตลดนอยลงรวมทั้งสรางคุณภาพชีวิตใหกับพนักงานได 

3.6 ขวัญกําลังใจ เปนวิธีที่ดีที่สุด คือเพิ่มคาจางและเพิ่มสวัสดิการใหกับพนักงาน      
      จะทําใหพนักงานทํางานอยางเต็มที่ 
3.7 สิ่งแวดลอมที่ดี เปนการสรางคุณภาพชีวิตใหกับเจาหนาที่ บางธุรกิจจะเกี่ยวกับ  
      มาตรฐานและการจัดการกบัสิง่แวดลอมไดดีถอืวาเปนความรับผิดชอบตอสังคม 

3.8 จรรยาบรรณ เมื่อมีการผลิต/บริการที่พลาดจะตองมีการยอมรับผิดและ 

      ปรับเปลี่ยนใหกับผูรับบริการ 
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การลดตนทุนการผลิตหรือการบริการจะตองใชวงจร  PDCA (Deming Cycle) ควบคุมใหมีการ
ดําเนินไปอยางตอเนือ่ง เมือ่เกิดปญหาในสวนใดหรือขัน้ตอนใดใหมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหมี
การตรวจสอบทุกขั้นตอน จะทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต หรือการบริการไดอยางถูกตอง 

 

 

การลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ ใชวงจร PDCA (Deming Cycle) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P (Planning) กจิกรรม/โครงการ 

การลดตนทุนการผลติหรือการบริการ 

D (Doing) การปฏิบัติงาน หรือการ
ดําเนินงาน 

A (Action) การปรับปรุงแกไข 

และต้ังมาตรฐานในการดําเนินงาน 

C (Check) การตรวจสอบ 

กจิกรรม/โครงการ 
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ใบงานที่ 11 
 

  ใหผูเรียนบรรยายการลดตนทุนการผลิตสินคาที่ตัวเองชอบ และจะทําเปนอาชีพ 

มาพอเขาใจ 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่  4 
การจดัทาํแผนการจดัการการผลิตหรือการบริการ 

 

1. ปจจัยการจัดทําแผนการจัดการการผลิตหรือการบริการ ไดแก 

 1.1  การเลือกทําเลทีตั่ง้ของโรงงาน เพื่อใหการผลิตดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ การหา
สถานทีตั่ง้โครงการทีเ่หมาะสมจึงมีความจําเปนอยางยิง่ หากเลือกทําเลทีไ่มเหมาะสมในการประกอบ
กิจกรรมจะทําใหองคกรประสบปญหาตาง ๆ ได เชน การขาดแคลนแรงงาน คาใชจายในการขนสง    
ขาดแคลนทรัพยากรที่จําเปนในการผลิต เปนตน ดังนั้นในการเลือกทําเลทีตั่้งของสถานที่ประกอบการ
ควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

1.2  แหลงวัตถุดิบ  การเลือกทําเลทีตั่้งสถานประกอบการควรคํานึงถึงแหลงวัตถุดิบที่ใชใน
ธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ เพื่อความสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ราคาถูก 
และประหยดัคาขนสง 

1.3  แรงงาน  คือ การใชแรงงานคนในการผลิตสินคา หรือบริการ ซึง่มี 2 ประเภท คือ แรงงานที่
มีทักษะความชํานาญ และแรงงานทั่วไป ถาผูประกอบการตองการแรงงานที่มีทักษะความชํานาญ ควรต้ัง
สถานประกอบการอยูในเมืองใหญ หรือบริเวณใกลเคียง แตถาเปนแรงงานทั่วไปสามารถจัดตั้งสถาน
ประกอบการในตางจังหวัดเพราะแรงงานหาไดงาย 

1.4  คาขนสง  ในการเลือกทําเลที่ต้ังสถานประกอบการ ตองคํานึงถึงคาขนสงในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  -  คาขนสงวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบไปยังสถานประกอบการ 

  -   คาขนสงสินคาเพื่อจัดเก็บ 

  -   คาขนสงไปสูผูบริโภค 

1.5  สิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน นํ้า ไฟฟา ถนน           
การสื่อสาร  สถานพยาบาล  สถานีตํารวจ เปนตน 

1.6. กลุมลูกคา ชองทางการจําหนายสินคาโดยทั่ว ๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงานผลิตสินคา           พอคาขายปลีก พอคาขายสง ลูกคา 

พอคาขายตรง 
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1.7  กฎหมายและระเบียบขอบังคับ  การเลือกทําเลที่ต้ังตองศึกษากฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อไมใหเกิดการขัดแยง     
  

2.  เงินทุน   
  หมายถึง เงินทีอ่งคกรจัดหามาเพือ่ใชลงทุน และดําเนินการประกอบกิจการเพือ่หวังผล
กําไรจากการลงทุน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ตั้งแตเริ่มลงทุนประกอบกิจการ และใชจาย
ระหวางดําเนินกิจการ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และความเจริญเติบโตของธุรกิจ 

ประเภทของเงินทุน  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

-  เงินทุนคงที่  คือ เงินที่องคกรจัดหามาเพื่อใชในการจัดหาสินทรัพยถาวร  ซึ่ง
หมายถึง สินทรัพยที่มีอายุการใชงานเกิน 1 ปขึ้นไป เชน คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกทําเลที่ตัง้สถาน
ประกอบการ ไดแก ราคาทีดิ่น คาแรงงาน คาขนสง คาวัสดุอุปกรณ เครือ่งจักร คาโรงงาน คาธรรมเนียม
และภาษี ที่จะตองชําระใหองคกรของรัฐเปนตน 

         -  เงินทุนหมุนเวียน เปนเงินทุนที่องคกรจัดหาเพื่อใชในการดําเนินการจัดหา
สินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งหมายถึง สินทรัพยที่มีอายุการใชงานต่ํากวา 1 ป เงิน วัตถุดิบในการผลิต วัสดุ
สิ้นเปลือง คาแรงงาน คาขนสง คาโฆษณา คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน 
   

ตัวอยาง   การทําแผนการจัดการการผลิตหรือการบริการ 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เดือนท่ีดําเนินการ 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. 

1.  จัดหาแหลงเงินทุน 

2.  เตรียมเครื่องจักร 

3.  แหลงวัตถุดิบ 

4.  ดําเนินการผลิต 

5.  บรรจุหีบหอ 

6.  ขนสงรานคา 

7.  ผูบริโภค 

9 

9 
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ใบงานที่ 12 
 

  ใหผูเรียนจัดทําแผนการผลิตหรือการบริการในอาชีพที ่ตัวเองชอบ และพรอมจะ
ประกอบอาชีพมาพอสังเขป 
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บทที ่ 4 

การจัดการการตลาด 

 

สาระสําคัญ 

  การจัดการการตลาด เปนการนําสินคา/บริการ ที่ผูประกอบการผลิตไดไปจําหนายใหแก
ผูบริโภค ผูประกอบการทีดี่ตองมีความรูความเขาใจในการจัดการการตลาดเพือ่นําสินคา/ผลผลิตเขาสู
ตลาดไดตามกําหนด  และมีการจัดทําแผนการจัดการตลาดได เพื่อใหมีสินคาบริการตลอดเวลา 

 

ตัวชี้วัด 

1. จัดการการตลาดเพื่อนําผลผลิตเขาสูตลาด 

2. จัดทําแผนการจัดการการตลาด 

 

ขอบขายเน้ือหา 
เร่ืองที่ 1  การจัดการการตลาด 

- การโฆษณา 

- การประชาสัมพันธ 

- การวิจยัตลาด 

- การสงเสริมการขาย 

- การทําฐานขอมูลลูกคา 

- การกระจายสินคา 

เร่ืองที่ 2 การจัดทาํแผนการจัดการการตลาด 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. ใบความรู 

2. แหลงเรียนรู 

3. ใบงาน 
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เร่ืองที่  1 
การจดัการการตลาด 

 

  การตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่จะทําใหสินคาหรือบริการจากผูผลิต
ไปสูผูบริโภคหรือผูใช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความพึงพอใจของผูบริโภค 
 

ความสําคัญของการตลาด 

  1.  ผูมีความรูดานการตลาด สามารถเขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่ผูผลิตสินคาใชเปน    

กลยุทธทางการตลาด เพื่อใหผูบริโภคเกิดการรับรู ความสนใจ และตัดสินใจซื้อสินคา และบริการ โดย
ปกติแลวองคกรธุรกิจจะมีตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ และตนทุนทางการตลาด นั่นคือ ราคา
สินคาและบริการที ่ผูบริโภคจายไปนั้นจะรวมตนทุนทางการตลาดไวแลว เปนการผลักภาระใหกับ
ผูบริโภค 

  2.  การตลาดทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ ในอดีตการตลาดมีความสําคัญ
ไมมากนักเพราะคนสวนใหญดํารงชีวิตแบบพอยังชีพ และมีการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการโดยตรงไม
ผานสื ่อกลาง คือ เงินตรา และการตลาดในสมัยกอนมักจะเนนทีก่ารผลิตสินคามากกวาการศึกษา      

ความตองการของผูบริโภค เพราะความตองการซื้อมีมากกวาความตองการขาย และจํานวนคูแขงมีนอยราย 

แตในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ มากขึ้น ไดแก สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การสือ่สาร 
ความตองการของผูบริโภค อีกทัง้ยังมีผูประกอบการเปนจํานวนมาก ดังนัน้ ธุรกิจใดสามารถคงอยูใน
ตลาดได ยอมมีการตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.  การตลาดชวยพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนผลมาจากการ
ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดการเอารัดเอาเปรียบระหวางผูผลิต หรือ
พอคา กับผูบริโภค 
 

ชนิดของตลาดในชุมชน 

  1.  ตลาดทองถิ่น   

เปนตลาดทีม่ีสถานที่ตัง้ถาวรมีการจําหนายสินคาในทองถิ่นทุกวัน เปนตลาดที่มี
แนวโนมที่จะใหคาตอบแทนตอผูผลิตสูงกวาตลาดแบบอื่น เนื่องจากผูผลิตสามารถจําหนายผลผลิต
ใหกับผูบริโภคไดโดยตรง ถึงแมวาจะมีคาใชจายในเรือ่งคาขนสง และคาแรงเพิม่ขึน้แตก็จัดวาไมสูงนัก 
เพราะตลาดเหลาน้ีมักไมไดอยูหางไกลกับแหลงผลิต และดวยปริมาณการขายที่นอย แรงงานที่ใชในการ
จัดเตรียมผลผลิตมักเปนแรงงานในครัวเรือน 

       ประโยชนอีกดานหนึ่งของการตลาดทองถิน่คือ ชวยทําใหผูผลิต และผูบริโภคเกิด
ความรูสึกรวมกันเปนชุมชน มีเอกลักษณ และมีความผูกพันรวมกัน เปนการสรางกระบวนการเรียนรู
ของผูผลิต จากการปฏิสัมพันธระหวางผูผลิต และผูบริโภค มีโอกาสที่จะเรียนรูเกี่ยวกับความตองการ
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ของผูบริโภค และความเปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่งชวยใหผูผลิตสามารถปรับเปลีย่นการผลิตของตัวเอง
เพื่อใหสอดคลองกับตลาดไดเร็วขึน้ ทัง้ยังเกื ้อกูลตอการพัฒนาสังคม อนุรักษพลังงาน และชวยฟนฟู
เศรษฐกิจชุมชน โดยทําใหเงินทุนหมุนเวียนอยูในชุมชนมากขึ้น 
 

  2.  ตลาดเชาในทองถิ่น   

     เปนตลาดที่ไมมีทีตั่้งถาวร อาจใชสถานที่สาธารณะ เชน หนาวัด โรงเรียน ที่วางใน
หมูบาน ซึ่งสวนใหญเปนตลาดที่เปดขายในชวงเชาตรู และมักจะเปดขายในชวงระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2 – 3 

ชั่วโมง สมาชิกในชุมชนนําสินคาที่ผลิตไดในครอบครัวมาจําหนาย สินคาสวนใหญมักเปนอาหารสด 
หรืออาหารแปรรูปอยางงาย ตลาดแบบนี้เหมาะกับผลผลิตทางการเกษตรรายยอยเปนผลผลิตที่ผลิตใน
ชุมชน และมีผลผลิตที่มีปริมาณไมมาก เพราะเปนตลาดขนาดเล็ก 

       ขอดีคือ เกษตรกรผูผลิตเสียคาใชจายในการขายผลผลิตต่าํมาก ทําใหเกษตรกรมี
รายรับเต็มจากการขาย ซึง่ไดเงินสดเปนรายไดประจํา จะชวยแบงเบาภาระสําหรับคาใชจายประจําวัน
ของครอบครัวเกษตรกรได แตราคาผลิตผลที่จําหนายมักจะมีราคาคอนขางตํ่า เพราะความสามารถในการ
ซื้อมีอยูนอย 
 

  3.  ตลาดนัดทองถิ่น 

       สวนใหญเปนตลาดคลายกับตลาดเชาในทองถิ่น แตอาจมีขนาดใหญกวา และมักจัด
ในที่มีผูบริโภคอยูหนาแนน เชน โรงพยาบาล สถานที่ราชการตาง ๆ ตลาดนัดนี้จะเปดขายเฉพาะวันที่
กําหนด ระยะเวลาในการเปดอาจเพียงครึ่งวัน หรือเต็มวันขึน้อยูกับปริมาณของผูบริโภค และขอจํากัด
ของสถานที ่
       ในตลาดนัดเชนนี้มักจะตองการกลุมบุคคล หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง ที่ทําหนาที่
ประสานงานกับเจาหนาที่ของพืน้ที ่และประชาสัมพันธใหกับผูบริโภค จะมีสินคาและผลผลิตมากมาย
ใหเลอืก 
 

  4. ตลาดสดเทศบาล 

 เปนตลาดที่เทศบาลจัดตั้งขึ ้นในตัวเม ือง เพื ่อบริการใหพอคา-แมคา และผูมาใช
บริการ มีสินคาอุปโภค บริโภค บางแหงจะจัดสถานที่ใหกับชาวบานนําผลผลิตของตนเองมาวางจําหนาย
ดวย ผูมาใชบริการจะไดรับความสะดวก สามารถซือ้ – ขาย สินคาไดตามความตองการ โดยมีเทศบาล
คอยดูแล ควบคุม ความสะอาด 
 

   



 65 

5. หางสรรพสนิคา 
 เปนตลาดที ่ใหบริการที ่สะดวกสบาย มีสถานที ่จอดรถ บริการรถเข็นสินคา 
รานอาหาร จัดสินคาแยกประเภทสินคามาใหเลือก มีราคาสินคาแนนอน ผูซือ้สามารถเลือกวิเคราะห
สินคาแตละชนิดไดใหตรงกับวัตถุประสงค 

 

การจัดการการตลาด 

  คือ การสรางการรับรูระหวางผูขาย กับผูซื ้อ เพื ่อกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการ
สินคา และตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 

  1.  การโฆษณา  คือ การสื่อสารโดยการใชสื่อตาง ๆ ที่ไมใชตัวบุคคล และมีคาใชจายใน
การโฆษณา เชน วิทยุ โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ เพื่อสรางการรับรู ความสนใจ ความเชื่อมัน่ และการ
ตัดสินใจซื้อ การโฆษณาเปนการใหขอมูลแบบโปรยหวานที่มีผูรับรูทุกเพศ ทุกวัย 

  2.  การประชาสัมพันธ  คือ กิจกรรมตาง ๆ ที่สรางความนาเชื่อถือ และสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดดีกวาการสื่อสารโดยวิธีอ่ืน ๆ เชน การใหของ การบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
และการใหทุนการศึกษา เปนตน 

  3.  การวิจัยการตลาด  เปนสือ่ หรือเครื่องมือสําคัญทีใ่ชสําหรับคนหาขอมูลที่เกีย่วของ
กับลูกคาทั้งในปจจุบัน และอนาคตที่เกิดขึ้นเพื่อที่ตนเอง กลุม หรือองคกร จะสามารถนําไปใชประโยชน
ในการวางแผนดําเนินการ และใชควบคุมการทํางานใหดีขึ้น ซึ่งการวิจัยการตลาดจะเกี่ยวของกัน 

  ดังนัน้ การวิจัยการตลาด หมายถึง การเก็บรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ        
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจทางการตลาด และรวมถึงการสื่อความถึงผลที่ไดจากการวิเคราะหเหลานัน้ไป
ยังฝายจัดการ เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการใหตรงกับความตองการของกลุม
ลูกคาเปาหมาย 
 

ขั้นตอนการจัดทําวิจัยการตลาด ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

1. การกําหนดขอมูลที่ตองคนหา 

2. กาํหนดวิธกีารรวบรวมขอมลู 

3. กาํหนดแบบฟอรมสาํหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. กําหนดระเบียบวิธีการสุมตัวอยาง 

5. กําหนดขั้นตอน วิธีดําเนินการเก็บขอมูลตาง ๆ 

6. วางแผนพัฒนางานสําหรับประมวลขอมูล 

7. วางแผนพัฒนางานสําหรับการวิเคราะหขอมูล 

8. กําหนดการจัดเตรียมรายงาน เพื่อนําเสนอผลการวิจัยตอฝายจัดการ 
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4.  การสงเสริมการขาย  คือ กระบวนการที่เกี ่ยวของกับการสงเสริมการตลาดใน
ภาพรวม เพื่อใหเห็นถึงสวนของตลาดทีแ่ตกตางกัน สําหรับผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง โดยแยกตลาด
เหลานัน้เปนสวนยอย ๆ ในสวนยอยเหลานี้มักจะมีลักษณะเหมือน หรือคลายกันอยางเห็นไดชัด แตก็มี
ความแตกตางกันเล็กนอย ดังน้ี 

       1.  วิธีตลาดแรงงาน  คือ ขายสินคาทีใ่ชวิธีการเดียวจูงใจลูกคาทั้งหมด เชน การนํา
สินคาไปต้ังแผงขายที่หนาโรงงาน ซึ่งพนักงานจะซื้อกอนกลับบาน เปนตน 

       2.  การตลาดที่เนนใหมีผลิตภัณฑที่ตางกัน คือ ผูขายพยายามผลิตสินคาหลายแบบ   
ที่มลีักษณะแตกตางกัน ทั้งรูปราง แบบ คุณภาพ ขนาด 

       3.  การตลาดที่มุงเปาหมาย คือ ผูขายดูความแตกตางของกลุมผูบริโภค แลวพัฒนา
ผลิตภัณฑใหตรงกับตลาด หรือความตองการของผูบริโภคทุกกลุม 

       4.  การตลาดควบคู คือ ผูขายมีสินคาแจก และมีการชิงรางวัลเพื่อจูงใจผูบริโภค 
 

  5.  การทําฐานขอมูลลูกคา  ตามแนวคิดทางการตลาดทีม่ีจุดมุงหมายทีก่ารตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคใหไดรับความพึงพอใจนัน้ ธุรกิจจําเปนตองศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค
ในดานตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค มีลักษณะเปนสวนประกอบภายในจิตใจ และความนึกคิด
ของผูบริโภค อาจแยกออกไดตามรูปแบบดังนี้ 

     1. ชี้ใหเห็นปจจัยอิทธิพลตาง ๆ ทั้งหมดในเชิงรวม 

     2.  ชี้ใหเห็นถึงปจจัยสวนบุคคล และปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม ตามสถานการณ  
และกระบวนการตัดสนิใจซือ้ 

     3.  ชี้ใหเห็นถึงปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรมในการซื้อ 
 

ประโยชนของการทําฐานขอมูลลูกคา 
1. ใชปรับปรุงกลยุทธการตลาด โดยการวิเคราะห และออกแบบกลยุทธไดถูกตองกวา 
2. สามารถมีกลวิธีการเขาพบลูกคากอนหลังดวยวิธีตางกัน 

3. สามารถปรับสวนประสมทางการตลาดที่ถูกตองไดประสิทธิภาพหลายแงมุม 

ยิ่งขึ้น โดยใชกลยุทธเชิงรวมจึงไดผลกวา 

4. สามารถเพิ่มคุณภาพของศิลปะการปฏิบัติตามผลการตลาด โดยเฉพาะการ 

โนมนาว ชักจูงใจ และการสรางอิทธิพลเหนือผูบริโภค 
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  6.  การกระจายสินคา  เปนการจัดการเคลื ่อนยายสินคาที ่พรอมขายไปสูผูบริโภค 
ผูประกอบการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย มักจะประสบปญหาการผลิตเกี่ยวกับจํานวนจัดจําหนาย การตั้ง
ราคาขาย หรือควรผลิตในรูปแบบไหนจึงจะเหมาะสม จึงควรมีขอมูลทางการตลาดประกอบการ
ตัดสินใจ เชน 

       1.  วิเคราะหผลการดําเนินงานของแผนการตลาด ยอดขาย และอัตราสวนในตลาดมี
นอยเพียงใด ชองทางการจัดจําหนายสินคาดีที ่สุดหรือไม การกระจายสินคาสูงสุดหรือไม รวมทั้ง
คาใชจายในการผลิตสินคา 

       2.  วิเคราะหตลาดและพยากรณยอดขาย เพือ่ทราบอาณาเขตการขาย จํานวนลูกคา 
และแนวโนมการเจริญเติบโตของตลาดสินคาแตละชนิด 

       3.  วิเคราะหผลิตภัณฑ เพื่อใหทราบความตองการ ความพอใจ ทัศนคติทีแ่ทจริงของ
ผูบริโภคที่มีตอสินคาใหม รวมทั้งตองทดสอบผลิตภัณฑหีบหอ 

       4.  ขอมูลดานโฆษณา  การโฆษณามีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

       5.  วิเคราะหชองทางการจําหนาย  เพื่อกระจายสินคาจากโรงงานไปสูมือผูบริโภค 
โดยผานพอคาสง ตัวแทน หรือขายเอง รวมทั้งการขนสง การจัดหีบหอ 
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ใบงานที่ 13 
 

  ใหผูเรียนอธิบายตลาดที่มีอยูในชุมชนที่เหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองคิดไวพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่  2 
การจัดทาํแผนการจัดการการตลาด 

 

  หนาทีก่ารตลาด คือ กิจกรรมทางการตลาดทีอ่งคกรจะตองดําเนินการใหเปาหมาย
ทางการตลาดสําเร็จลงไดดวยดี สรุปไดดังน้ี 

  1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอม และการวิจัยตลาด คือ การตรวจสอบผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ และการแขงขันที่มีผลตอการตลาด 

  2.  การวิเคราะหผูบริโภค คือ การประเมินความตองการ กระบวนการซื้อของผูบริโภค
ใหเขาใจ 

  3.  การวางแผนการผลิตและบริการ คือ การพัฒนารักษาผลิตภัณฑ ตรา การหีบหอ 
รวมทั้งการยกเลิกผลิตภัณฑบางอยาง 

  4.  การวางแผนเกี่ยวกับราคา คือ การกําหนดชวงราคา เทคนิคการตั้งราคา และการใช
ราคาเปนตัวรุก หรือต้ังรับ 

  5.  การวางแผนการจัดจําหนาย คือ การกําหนดชองทางการจําหนาย การขนสง การเก็บ
รักษา การแยกแยะ การคาสง การคาปลีก 

  6.  การวางแผนการสงเสริมการจําหนาย คือ การโฆษณา การขายโดยบุคคล และการ
ประชาสัมพันธ 

  7.  การพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคม คือ มีความรับผิดชอบในแงความปลอดภัย 
ความมีศีลธรรม และเนนประโยชนคุณคาของสินคา และบริการ 

  8.  การบริการการตลาด  คือ การวางแผนทางการตลาด การประเมินถึงความเสีย่ง และ
ประโยชนของการตัดสินใจทางการตลาด 
   

การวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

  คือ การปรับตัวขององคกรธุรกิจเมื่อประสบปญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ  
สามารถแยกเปน 4 แนวทาง ไดแก  

1. การเจาะตลาด  คือ พยายามเพิ่มยอดขาย โดยเจาะเขาสูตลาดใหม ๆ มากขึ้น 

2. การพัฒนาตลาด  คือ วิธีการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบันใหขยายตัว 

เขาสูตลาดใหม 

  3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ  คือ การเพิ่มยอดขาย โดยวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม หรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑเกา 

  4.  การขยายชนิดผลิตภัณฑ  คือ การขยายตัวเขาสูธุรกิจดานใหม ๆ เชน ธุรกิจทอผา
ขยายตัวไปสูธุรกิจการผลิตรองเทา เปนตน 
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การวางแผนกลยุทธทางการตลาด เปนการจัดทําแผนกิจกรรมของงานทุกดานที่เขามา 

สนับสนุนแผนงานการตลาดของตนเอง ของกลุม หรือขององคกร ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทุกฝาย
ชวยกันพิจารณาทางเลือก แลวเลือกทางที่เหมาะสมกับเวลาที่จะดําเนินการควบคูกับตนทุน คาใชจายที่
จําเปน เพื่อใหชวยบรรลุเปาหมายตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  1.  สรุปปจจัยภายนอก และภายในทีม่ีผลกระทบดานการตลาดของตนเอง ของกลุม 
หรือขององคกร ตลอดจนพิจารณาจุดออน จุดแข็งตาง ๆ ภายใน วิเคราะหภาวการณแขงขัน โดยการ
ตรวจสอบการตลาด 

  2.  พิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ หรือลมเหลวของการตลาดของ
ตนเอง ของกลุม หรือขององคกร 

  3.  ต้ังขอสมมุติฐานอนาคตของตัวเอง ของกลุม หรือขององคกร 

  4.  กําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด 

  5.  กําหนดกลยุทธใหงานตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงค 

  6.  จัดทําแผนงาน และแผนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธ
ที่วางไว 

  7.  ติดตามผล เพือ่ใหปฏบิตัติามแผน ทบทวน ปรับปรุง ใหสอดคลองกบัความจําเปนตาง ๆ 

 

การจัดทําแผนการจัดการการตลาด 

  เปนการคาดการณเหตุการณตาง ๆ ในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา เพือ่ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตัง้ไว ขั้นตอนการทําแผนการ
จัดการการตลาด มีดังน้ี 

  1.  ศึกษาสภาพแวดลอมขององคกรเกี่ยวกับอนาคต เชน ศึกษาถึงปจจัยภายนอก และ
ภายในขององคกรวามีอะไรบาง ที่ตองการใหสนับสนุน หรือมีผลตอองคกรในอนาคต เชน การทํา      
น้ ําสมุนไพรของกลุมแมบาน จะตองมีการทําแผนการผลิต เครื่องมือ วัตถุดิบ ราคา ผูจัดทําแผน
จําเปนตองติดตามเฝาดูอยูตลอดเวลา และจะตองศึกษาตอไปวาจะมีการพัฒนาอะไรตอไปบาง หรือมี
ปญหาอะไรที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผูทําแผนจะตองนํามาพิจารณาตอไป 

  2.  วัตถุประสงค  ในการกําหนดวัตถุประสงคจะเปนการกําหนดวาจะทําอะไรเพื่อใคร 
ในการกําหนดวัตถุประสงคน้ันจะตองรัดกุม และครอบคลุมสิ่งที่ตองการ 

  3.  การสรางเปาหมาย  หมายถึง จํานวนทีร่ะบุไว และสามารถวัดไดในระยะเวลาสัน้ ๆ 
เชน ภายในป พ.ศ. 2552 จะตองจําหนายนํ้าสมุนไพรได 100,000 ขวด เปนตน 

  4.  การกําหนดแผนการดําเนินงาน  หมายถึง การกําหนดขัน้ตอนในการดําเนินงาน    
ตาง ๆ ซึง่การกําหนดแผนการดําเนินงานนีจ้ะชวยทําใหการดําเนินงานภายในกิจกรรมนัน้ บรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 71 

  5.  แผนปฏิบัติงาน  ในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ นัน้ การมีแผนปฏิบัติงานอยาง
เดียวน้ันยังไมเพียงพอ หากแตตองดําเนินการกิจกรรมนั้น ๆ อยางตอเนือ่งตามแผนทีก่ําหนดไว กิจกรรม
นั้นจึงจะสําเร็จตามเปาหมาย 

  6.  ในการดําเนินการกิจกรรม ในบางครัง้ตองมีการปรับแผนตามขอมูลยอนกลับ       
นัน่หมายถึงการปฏิบัติงานตามแผนแลวผลทีไ่ดไมเปนไปตามแผน จะตองปรับแผน อาจจะเปนระบบ
ของงาน หรือตัวบุคคล หรือวิธีการดําเนินงานที่วางไว 

 

ตัวอยาง   แผนภูมิการจัดทําแผนการจัดการตลาดที่เรียกกันวา แผนภูมิแกนต  (Gantt chart) 
 

ตารางแสดงแผนการดําเนินการของกลุมแมบาน 

กิจกรรม เดือนท่ีดําเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
วางแผนการตลาด 9     9       

ประชาสัมพันธ 9   9   9   9   

ใหความรูฝายขาย  9   9   9   9  

ดําเนินการขาย   9 9 9 9 9 9 9 9 9  

สรุปผลการขาย       9     9 
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ใบงานที่ 14 
 

  ใหผูเรียนวางแผนการขายสินคาของตนเอง แลวเขียนแผนภูมิแกนตพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่ 5 
การขับเคลื่อนสรางธุรกิจเพ่ือเขาสูอาชีพ 

 

สาระสําคัญ 

 

  สิง่สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเขาสูอาชีพ ผูประกอบการจะตองมีความรูเกีย่วกับ
การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ขัน้ตอนการขับเคลื่อนการ
สรางธุรกิจ สรุปปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคลือ่นธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ
ดําเนินการ 

 

ตัวชี้วัด 

 

1. วิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 

2. พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

3. อธิบายขั้นตอนการขับเคลื่อนสรางธุรกิจได 

4. อธิบายปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนธุรกิจ 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 

  เร่ืองที่  1  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 

  เร่ืองที่  2  การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

  เร่ืองที่  3  ขั้นตอนการขับเคลื่อนการสรางธุรกิจ 

  เร่ืองที่  4  ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

 

สื่อการเรียนรู 

 

1. ใบความรู 

2. แหลงเรียนรู 

3. ใบงาน 
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เร่ืองท่ี  1 
การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 

 

   เมื่อดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเปนที่เรียบรอยแลว ผูประกอบการควรจะตองมีการ
วิเคราะหความเปนไปไดของแผนควบคูไปดวย เพือ่ประเมินความเปนไปไดของแผน เพราะแผนที่ดีตอง
อยูบนพื้นฐานความเปนไปไดในการนํามาปฏิบัติใชจริง จึงจะเกิดประโยชนคุมคาในการดําเนินการจัดทํา
แผนดังกลาวผูประกอบธุรกิจจําเปนทีจ่ะตองมีความรูและประสบการณเฉพาะดานเปนอยางดี หรืออาจ
สงใหผูเชีย่วชาญเฉพาะดานในแตละแผนยอย ๆในแผนธุรกิจ เปนผูวิเคราะหใหความเห็นในความ
เปนไปไดของแผนดังกลาว ดังน้ี 

 

1. วิเคราะหความถูกตองนาเชือ่ถือของขอมูลพืน้ฐานทีจ่ะนํามาใชในการกําหนดแผน  
วามีความเที่ยงตรงเพียงใด เพราะถาหากไมเที่ยงตรงมาเสียตั้งแตจุดเริ่มตนแลว สิ่งที่จะถูกกําหนดขึ้น
ตามมาก็จะคลาดเคลื่อน และหางไกลความเปนจริงที่อาจเปนไปไดในแผนทั้งหมด เชน การไดขอมูล
เกี่ยวกับคูแขงขันมาไมถูกตอง ก็ทําใหเราประเมินความสามารถของคูแขงขันผิดไป ผลที่ตามมาคืออาจ
ทําใหเราประมาทคูแขงขัน หรือใชกลยุทธที่ผิดทางไปก็เปนได ดังน้ัน ในการวิเคราะหตองตรวจสอบ
แหลงที่มาของขอมูลใหเปนแหลงที่ถูกตองสําหรับฐานขอมูล และความทันสมัยของขอมูล 

2. วิเคราะหวัตถุประสงค จะทําอะไรเพื่อใคร ในสิ่งที่จะทํามีความยาก – งาย สามารถหา
วัสดุ หรือวัตถุดิบที่จะใชไดตลอดทุกฤดู ทั้งคุณภาพ และปริมาณ เพื่อตอบสนองตอผูบริโภคที่ไดกําหนด
ไว เมือ่วัตถุดิบมีนอย หรือไมพอจํานวนผูบริโภคจําเปนตองลดลงตาม เพือ่การดําเนินธุรกิจจะได
ดําเนินการไดอยางราบร่ืน ลดความเสี่ยงจากปญหาสิ่งแวดลอม เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
และภัยทางธรรมชาติ 

 

  3.  วิเคราะหเปาหมายที่ไดกําหนดไว  ควรมีการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค จะเกิด
ประโยชนหลายประการ คือ 

 

  3.1  ใชปรับปรุงกลยุทธการตลาด โดยการวิเคราะห และออกแบบกลยุทธได 

ถูกตองกวา   
 3.2 สามารถมีกลวิธีการเขาพบลูกคากอนหลังดวยวิธีการตางกัน 

 3.3 สามารถปรับสวนประสมทางการตลาดที่ถูกตองไดประสิทธิภาพหลายแงมุมยิ่งขึ้น 
โดยใชกลยุทธเชิงรวมจึงไดผลกวา 

 3.4 สามารถเพิ่มคุณภาพของศิลปะการปฏิบัติตามผลการตลาด โดยเฉพาะการ 

โนมนาว ชักจูง และการสรางอิทธิพลเหนือผูบริโภค 
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  4.  วิเคราะหถึงผลตอบแทนของแผนปฏิบัติการ  เปนการวิเคราะหวาจะไดผลตอบแทน
คุมกับการลงทุนหรือไมเมื่อสิ้นสุดแผนการปฏิบัติการแลว ตามผลทีค่าดวาจะไดรับวาจะไดกําไรเทาไร 
หรือขาดทุนเทาใด 

 

หลังจากผานการวิเคราะหทั ้ง 3 ขอแลวก็พอประเมินไดวา สมควรที ่จะจัดทําตาม
แผนปฏิบัติการ หรือโครงการนี้หรือไม โดยพิจารณาความพรอมของตนเอง และสภาพแวดลอมอื่น ๆ  นํา
มารวมพิจารณาตัดสินใจดวย แผนปฏิบัติการจะเปนไปไดมากนอยเพียงใดก็ขึ ้นอยูกับผูปฏิบัติและวิธี
ปฏิบัติเปนสําคัญ หากคิดใหดีแลว จะเห็นวาแมแผนทีเ่ขียนขึน้ไวจะดีเพียงใดหากผูนําไปปฏิบัติไมมีความ
เขาใจในแผน ไมเห็นความสําคัญ หรือไมใหความรวมมือดวยแลว ทุกอยางก็อาจลมเหลว สิ่งที่ผูทําแผนคิด
วาเปนไปไดก็อาจเปนไปไมไดในที่สุด ทางที่ดีแลวในขั้นตอนการเขียนแผน ควรจะไดเปดโอกาสใหผูที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูที่มีหนาที่ในการนําแผนไปปฏิบัติ ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนดวยเพื่อใหแผน
น้ัน ๆ เกิดความเปนไปไดมากที่สุดในการนําไปปฏิบัติ 
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ใบงานที่ 15 
 

 ใหผูเรียนนําแผนการปฏิบัติการในบทที่ 2 มาวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองท่ี  2 
การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

 

  การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เปนการนําผลการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติ
การของผูประกอบการมาตอยอด เพือ่พัฒนางานอาชีพในธุรกิจของตนใหดําเนินงานไดดียิง่ขึน้ กลาวคือ 
บางครัง้อาชีพหนึง่อาจมีความสัมพันธกับอีกอาชีพหนึ่งได หรือผลพลอยไดจากอาชีพหนึง่ กอใหเกิด
รายไดในอีกอาชีพหนึ่ง เปนการเชือ่มโยงกันเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจ หรือเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได 3 รูปแบบ ดังน้ี 

 

1. ความสัมพันธระหวางอาชีพ  โดยศึกษาขอมูลอาชีพหน่ึง กับอีกอาชีพหน่ึงที่เกิดขึ้น 

ใหม เพื่อใหอาชีพที่มีอยูเกิดความสัมพันธกัน เชน อาชีพชาวนาเมื่อนวดขาวเสร็จแลวจะมีฟางมากมาย 
ไมมีเวลา และอุปกรณในการอัดฟาง ก็จะเกิดอาชีพพอคาอัดฟางขายใหกับผูเลี้ยงโค กระบือ และฟารม
เห็ดฟาง และจะเกิดอาชีพการทําปุยหมักจากมูลโค และกระบือ กับเศษกองเห็ดที่เพาะเห็ดแลว เมื่อได   
ปุยหมักก็จะมีธุรกิจทําดินปลูกตนไม ซึ่งกําลังเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย      

 

 

 

 

  2.  ผลพลอยไดจากการประกอบอาชีพ  ในการประกอบอาชีพหนึง่หลังจากที่ไดผลผลิต
ออกแลว มักจะมีผลพลอยไดของผลิตภัณฑออกมา เชน โรงเลื่อยไมยางพารา จะมีขีเ้ลื่อยออกมากจะเกิด
อาชีพ พอคาขายขี้เลื่อยไมยางพารา ซึ่งกําลังเปนที่ตองการของผูประกอบการเพาะเห็ดกอน โดยรับจัดสง
ไดทั่วประเทศ จะเกิดอาชีพการเพาะเห็ดกอน เมื่อเห็ดออกหมดแลวกอนเห็ดจะถูกทิ้งไป จะมีคนมารับไป
ทําปุยหมักตออีก 

ขาวสาร 

แปรรูป 

แกลบ 

อัดฟาง เล้ียงสัตว 

รําละเอียด มูลสัตว

 
 

 
 

 
บริโภค 

โรงสี 

เพาะเหด็ 

ปุยหมัก 

ขาวเปลือก ฟาง ชาวนา 

ปลายขาว 
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3.  การประยุกตใชทรัพยากรที่มีอยู  เกิดอาชีพรับซื้อของเกา ก็กําลังเปนที่นิยมที่เปน

อาชีพอิสระที่มีรายไดดี และก็เกิดรานรับซื้อของเกา แลวนําเอาทรัพยากรเหลานี้มาใชใหม โดยใช
เทคโนโลยีเขาชวยก็สามารถไดทรัพยากรกลับมาใชไดอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. ประกอบอาชีพควบคูเกื้อกูลกัน เชน การเลีย้งสุกรบนบอปลา เมื่อใหอาหารสุกรเศษ
อาหารลวงหลนลงน้าํเปนอาหารของปลา ลางคอกสุกรเศษอาหารรวมทัง้สิง่ขับถายของสุกรก็จะเปน
อาหารปลา ดังนั้นไมไดลงทุนดานอาหารในการเลี้ยงปลา แตตองปรึกษาผูรูกอนวาจะเลีย้งปลาอะไรและ
สกุร 1 ตัวตอการเลี้ยงปลากี่ตัว  จึงจะไดผลตอบแทนที่ดีและนํ้าไมเนาเสีย 

 

 

 

โรงเล่ือยไมยางพารา 

ขี้เล่ือย ปุยหมัก 

เพาะเหด็ถุง ดนิเพาะปลูก 

ไมอดั 

รานรับซ้ือของเกา พอคาของเกา ขายเอง 

นาํมาใชใหม 

ทาํโมบาย 

นํามาแปรรูป
 

ขวดชนิดตางๆ 

โรงงานตางๆ รานคาปลีก 
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ใบงานที่ 16 
 

  ใหผูเรียนยกตัวอยางการพัฒนาแผนปฏิบัติการอาชีพในชุมชนโดยการเชือ่มโยงมาอยาง
นอย 2 วิธี พรอมยกตัวอยางประกอบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่  3 
ข้ันตอนการขับเคล่ือนการสรางธุรกิจ 

 

  เมื่อผูเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติการแลว จําเปนที่จะตองนําแผนดังกลาวไปจัดทําขัน้ตอน
การขับเคลื่อนเพื่อสรางธุรกิจใหเกิดขึ้น จากนั้นนําขอบกพรองในการดําเนินงานมาวิเคราะห    เพือ่จะได
ปรับปรุงแกไขใหแผนปฏิบัติการสมบูรณยิ่งขึ้น 

  

ข้ันตอนการขับเคลื่อนการสรางธุรกิจ 

1. การทําผลิตภัณฑหรืออาชีพ 

เปนการคนหาความคิดของตนเองในการทําผลิตภัณฑ วาจะมีความเปนไปได 

หรือไม และมองเห็นชองทางที่จะจําหนายผลิตภัณฑของตนเองตามทีก่ําหนดไวได ซึ่งตองมีการกําหนด
ผลิตภัณฑ ดังน้ี 

        1.1  การจัดซือ้วัตถุดิบในการผลิต  ตองมีการวางแผนการจัดซือ้ จัดหา วัตถุดิบ มี
การตรวจสอบวัตถุดิบทั้งหมด และทุกครั้งทีม่ีการตรวจรับ ตลอดจนวัตถุดิบคงเหลือควรจดบันทึก โดย
มุงไปที่วัตถุในทองถิ่น หรือบริเวณใกลเคียง เพื่อลดคาใชจายในการขนสง 

        1.2  ตองดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เมื ่อทําผลิตภัณฑขึ ้นมาแลว ตองมีปริมาณ
เพียงพอกับความตองการของผูบริโภคไมมากเกินไปจนผลิตภัณฑเหลือ  และหมดอายุตองนําผลิตภัณฑ
กลับเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น 

        1.3  ตองกําหนดความตองการและปญหา ตองรูวาผลิตภัณฑที ่จะทําสามารถ
แกปญหาอะไรใหกับผูบริโภคได ทั้งในดานบริการ ความสะดวกสบาย ความสนใจในสินคา  
 

2. การทดสอบผลิตภัณฑ 

เปนการพฒันาแนวความคิดของตนเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตนเองสรางขึ้น และ 

พยายามสรางภาพลักษณที่ดีในผลิตภัณฑของตนเอง เชน การกําหนดชื่อสินคา และตราสินคาที่เหมาะสม 
และสอดคลองกับผลิตภัณฑ และจะตองมีคําถามในการทดสอบผลิตภัณฑเสมอ เชน 

 2.1 ผลิตภัณฑที่สรางขึ้นนาเชื่อถือหรือไม 

 2.2 ผลิตภัณฑเปนทีต่องการ หรือแกปญหา หรือตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค
หรือไม 

 2.3 ผูใด หรือเปาหมายใดที่จะเปนคนใชผลิตภัณฑ 

 2.4 ราคาที่กําหนดไวเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ยึดหลักความมีคุณธรรม 

 2.5 จัดทําการรับรองสินคาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อจะไดเคร่ืองหมายรับรอง 
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3. การพัฒนาการตลาด 

การพัฒนาการตลาด ตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ไดแก 

 3.1 ราคาของผลิตภัณฑ เหมาะสมกับคุณภาพ และกําลังซื้อของผูบริโภคหรือไม 

 3.2 การบรรจุหีบหอ ตองมีการออกแบบบรรจุภัณฑใหสินคาเปนที่นาสนใจสําหรับ
ผูบริโภค 

  3.3 การขาย  ตองมีการสงเสริมการขายทีเ่ปนรูปธรรม และเขาถึงกลุมเปาหมาย หรือผู
ตองการผลิตภัณฑไดรวดเร็ว 

 3.4 การประชาสัมพันธ  ตองมีการโฆษณา หรือทําการชวนเชื่อใหผูสนใจซื้อสินคาได 

 3.5 ผลกําไร และขาดทุน  ตองมีการประเมินรายได และรายจายในการดําเนินงาน 
 

4. การประเมินและวิเคราะหผลิตภัณฑของตนเอง 

เปนการประเมินความตองการของผูบริโภค และยอดขาย กําหนดผลกําไร และ 

ขาดทุนของการดําเนินงานวาเหมาะสมจะขยายกิจการ หรือลดขนาดกิจการลง โดยทัว่ไปนิยมประเมิน
จากผลกําไร และขาดทุนในการดําเนินงาน พรอมทั้งปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ ตัวของผูประกอบ
อาชีพเองวามีความมุงมั่นที่จะดําเนินอาชีพตอไปหรือไม 
 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ หรืออาชีพใหเจริญกาวหนา 
เปนการตอบคําถามตนเองหลังจากประเมิน และวิเคราะหวาตนเองสามารถ 

ปรับปรุง หรือเปลีย่นแปลงผลิตภัณฑ โดยใชเทคนิค และวิธีการตาง ๆ ทีต่นเองมีความรูความสามารถ 
เชน การบรรจุหีบหอ การปรุงแตง และการประชาสัมพันธ เปนตน ซึง่สิง่ตาง ๆ เหลานีต้องคํานึงถึงการ
ยอมรับของผูบริโภคเปนสําคัญ 
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เร่ืองที่  4 
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

 

ปญหาอุปสรรค 

  ในการปฏิบัติงานมักจะมีปญหาและอุปสรรคเขามาเกี่ยวของ ทําใหธุรกิจไมสามารถ
ดําเนินงานไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว สวนใหญปญหาจะเกิดจากสิ่งที่เราไมสามารถควบคุมได เชน 

1.  ปญหาจากภัยธรรมชาติ 
  1.1  ภัยแลง  เกิดจากการที่ฝนไมตกตามฤดูกาล หรือการขาดที่กักน้ําไวใชในฤดูแลง 
สงผลใหเกษตรกรประกอบอาชีพทางการเกษตรไมไดเนื่องจากการขาดน้ํา 

  1.2  อุทกภัย  (ภัยน้ําทวม)  ในบางครั้งฝนตกมากเกินไปจนเกินความตองการของ
เกษตรกร ทําใหเกิดน้ําทวม ไรนาเสียหาย บางรายถึงขนาดหมดตัว 

  1.3  วาตภัย  (ภัยลม)  อาจจะมาในลักษณะของพายุฤดูรอนที่มีกระแสลมพัดแรงมาก ซึ่ง
กอใหเกิดผลเสียหายแกพืชไร พืชสวน เปนตน 

  1.4  อัคคีภัย  (ภัยไฟไหม)  มักจะเกิดในชวงฤดูรอน จากการที่กิง่ไมเสียดสีกันทําใหเกิด
ไฟปา ซึ่งอาจจะลุกลามเขามาในเขตไรนาของชาวบาน ทําใหเกิดความเสียหาย 

  1.5  ศัตรูพืช  เกือบทุกปพืชไร พืชสวน มักจะถูกทําลายจากตัก๊แตน หนู ฯลฯ ทําให
เกษตรกรเสียหาย และเดือดรอน 

 

2.  ปญหาการตลาด 

  2.1  ปญหาการผลิตสินคาและบริการคุณภาพ ปริมาณ ราคา หีบหอ เปนขอมูลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ จุดเสนอขาย จุดโฆษณา 

  2.2  ปญหาดานตลาดที่ตองการขาย  คือ การกําหนดเปาหมายการขายเปนชวงสัน้ ๆ      
3 เดือน  6 เดือน และปรับปรุงทุก 3 เดือน  6 เดือน  โดยกาํหนดพืน้ที่ 
  2.3  ปญหาดานนโยบาย และการขาย ไดแก ชองทางการจําหนายสินคาออกสูตลาด  
เปนการสรางความเขมแข็ง ความมั่นคงของกิจการ กลุมหรือองคกร 

  2.4  ปญหาโฆษณา  เพื่อสงเสริมการขาย การโฆษณา มีอิทธิพลทําใหผูบริโภคอยากลอง 
จึงควรเลือกขอความที่เหมาะสมกับกลุมบริโภค จะเกิดประโยชนมากที่สุด 

 

3.  ปญหาแหลงเงินทุน 

  การประกอบอาชีพขนาดยอม ลงทุนไมมาก แตแหลงเงินทุนไมสนับสนุน เพราะ
ธนาคารมักใหการสนับสนุนการลงทุนโครงการใหญเปนสวนใหญ 
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4.  ปญหาการขาดการควบคุมการผลิต 

  ปญหาการขาดการควบคุมการผลิตเกิดจากการทําตามกัน ทําใหเกิดผลเสียหายกับ        
ผูลงทุน โดยเฉพาะอาชีพทางการเกษตร นอกจากจะตองอาศัยธรรมชาติแลวยังตองอาศัยตลาดเพื่อรับรอง
ผลผลิตดวย โดยทีไ่มมีหลักประกันวาจะขายไดราคาดีเสมอไป เพราะขึ้นอยูกับความตองการของตลาด
เปนสําคัญ หากไมมีการควบคุมการผลิต เกษตรกรทําตามกันมาก ๆ ผลผลิตก็จะลนตลาด ตัวอยางปญหา
ที่เกิดจากการทําตามอยางกัน 

1. เกษตรกรเห็นวาปน้ีแตงโมขายไดราคาสูง คนปลูกแตงโมในปน้ีไดกําไรมากก็มีการ 

ตามอยางกัน โดยตางก็หันไปปลูกแตงโมกันในปหนา เปลี่ยนจากไรขาวโพด มันสําปะหลัง เปนไร
แตงโม เมื่อเกษตรกรปลูกมาก ผลิตมาก ผลผลิตลนตลาด ราคาแตงโมจึงตกต่าํมาก เกษตรกรขายไดราคา
ถูก เนาเสีย ขาดทุนมากมาย แตราคาขาวโพด และมันสําปะหลังราคาสูงขึ้น ถาเกษตรกรหันไปปลูก
ขาวโพด และมันสําปะหลังอีก ในปถัดไปราคาอาจถูกลงเพราะปริมาณมากเกินไป 

2. หางสรรพสินคาเกิดขึ้นมาแขงขันกันมากเกินความจําเปน ทําใหผูบริโภคไปใช 

บริการที่หางสรรพสินคา เพราะมีเครื่องอํานวยความสะดวก มีสินคาครบทุกอยาง และมีรายการสงเสริม 

การขายดวย 

  3.  ปญหาคนวางงาน  ในปจจุบันมีประชากรเพิ่มขึน้ในขณะที่ทํามาหากินเทาเดิม และ
อาชีพตาง ๆ ก็ไมไดเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเกิดปญหาคนไมมีงานทํามากขึน้ ปริมาณการวางงานของประชากร
มีผลเสียหายตอเศรษฐกิจของชาติโดยตรง เพราะการมีงานทําคือการสรางผลผลิต และการสรางผลผลิต
คือ การทําใหเศรษฐกิจของชาติดีขึ้น เหตุผลของการวางงานอาจมาจาก 

- คนวางงาน  เพราะตลาดแรงงานมีนอย 

- คนวางงาน  เพราะไมมีฝมือ 

- คนวางงาน  ตามฤดูกาล เชน หลังการทํานา  
  สรุปผลกระทบที่เกิดจากการวางงานไดดังนี้  

- เกิดความสูญเปลาทางแรงงาน 

- ทําใหเศรษฐกิจในครอบครัวตกต่ํา และกอใหเกิดความตกต่าํตอเศรษฐกิจ
โดยรวมดวย 

- ทําใหเกิดปญหาสังคม 

- ทําใหสุขภาพจิตเสือ่มโทรม 
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แนวทางแกไข 

 

1.  ปญหาจากภัยธรรมชาติ  ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  เกษตรกรควรนําเอาการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ    
พระเจาอยูหัวมาใช โดยใหแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน ตามโครงสรางในอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 

  สวนแรก รอยละ 30  ใหขุดสระกักเก็บน้ําในฤดูฝนไวเพาะปลูก และใชเสริมการปลูก
พืชในฤดูแลงไดตลอดป ทัง้ยังใชเลี้ยงปลา และปลูกพืชน้ํา พืชริมสระเพือ่บริโภค และเพิม่รายไดใหกับ
ครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย โดยพระราชทานแนวทางการคํานวณวาตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตรตอการ
เพาะปลูก 1 ไร โดยประมาณ และบนสระนํ้าอาจสรางเลาไก เลาหมูไดดวย 

  สวนที่สอง รอยละ 30 ใหทํานาขาว เนือ่งจากคนไทยบริโภคขาวเปนอาหารหลัก โดยมี
เกณฑเฉลีย่เกษตรกรบริโภคขาวคนละ 200 กิโลกรัมขาวเปลือกตอป เกษตรกรมีครอบครัวละ 3 – 4 คน 
ดังนั้นปลูกขาว 5 ไร ผลผลิตประมาณไรละ 30 ถัง ซึ ่งเพียงพอตอการบริโภคตลอดป หลังจากการ       
เก็บเกีย่วขาวแลวยังสามารถปลูกพืชตระกูลถั่วจะไดประโยชนอีก 2 ทาง คือ ไดผลผลิตจากถั่ว และพืช
ตระกูลถัว่จะมีความสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บไวทีป่มราก ทําใหเพิม่ปุยไนโตรเจน   
ในดินดวย 

  สวนที่สาม รอยละ 30  ใหปลูกไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย ไมทําเชือ้เพลิง ไมสรางบาน 
พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อการบริโภค และใชสอยอยางพอเพียง หากเหลือบริโภคก็นําไป
จําหนายเปนรายไดตอไป 

  สวนที ่สี ่ รอยละ 10  เปนที ่อยูอาศัย และอื่น ๆ เชน ถนน คันดิน ลานตากผลผลิต        
กองปุยหมัก โรงเพาะเห็ด พืชผักสวนครัว คอกสุกร เลาไก เปนตน 

  การบริหารจัดการดังกลาวจะสามารถแกปญหาภัยจากธรรมชาติได ทัง้ภัยแลง จะมีแนว
กัน้น้ํารอบพื้นที่  อุทกภัยจะมีแนวกําบังลมจากตนไมปลูกรอบแปลงทํากิน  วาตภัยไมสามารถเขาได
เพราะมีคันดินรองนํ้าปองกัน  สวนศัตรูพืชมีการปลูกพืชหมุนเวียนทําใหวงจรชีวิตเปลี่ยนไป ไมสามารถ
เจริญเติบโตได 
 

2.  ปญหาการตลาด 

  ในการแกปญหาเกี่ยวกับแหลงเงินทุน และการขาดการควบคุม ควรยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ ดังน้ี 

 ความพอเพียง 

1.  ความพอประมาณ 

-  พอดี ไมมากไมนอยจนเกินไปกับศักยภาพของตนเอง กับภูมิสังคม 

-  ไมเบียดเบียนตนเอง และผูอ่ืน 
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        2.  ความมีเหตุผล 

-  ตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียง ตองเปนไปอยางมีเหตุมีผล 

-  ตัดสินใจจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ 

-  ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ 
 

        3.   การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

-  คาดการณความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงดานตาง ๆ ทีค่าดวาจะเกิดขึน้ใน
อนาคตทั้งใกล และไกล 

-  เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 การใชคุณธรรมกํากับความรู 

1. เงื่อนไขคุณธรรม 

-  ซื่อสัตยสุจริต อดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดํารงชีวิต รูรักสามัคคี 
2. เงื่อนไขความรู 

-  ความรูดานวิชาการที่เกี่ยวของ 

-  ความรอบคอบที่จะนําความรูมาพิจารณาเชื่อมโยงกันเพื่อดําเนินชีวิต 

 

“.....คําวา พอก็พอเพียง  เพียงนี้ก็พอ  ดังนัน้คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมือ่มีความ
โลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตอง
พอเพียง หมายความวา พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนีอ้าจจะมี
ของหรูหราก็ได แตวาตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง       
ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง.....” 

 

       พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

       ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรดา 

       4  ธันวาคม  2541 
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ใบงานที่ 17 
 

  ใหผูเรียนคนควาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทีเ่กี่ยวกับปญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไขมา 2 ขอ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่ 6 
โครงการเขาสูอาชีพ 

 

สาระสําคัญ 

 

  ในการเขาสูอาชีพใด ๆ ก็ตาม โครงการเปนเสมือนแนวทาง / ทิศทางทีจ่ะชวยใหการทํา
อาชีพนั้นมีความชัดเจน ดังนัน้ ผูประกอบการจะตองมีความรู ความเขาใจ ความสําคัญของโครงการ
ประกอบอาชีพ โดยมีขัน้ตอนการเขียนโครงการไดถูกตอง พรอมเขียนแผนปฏิบัติการประกอบอาชีพ 
สามารถตรวจสอบโครงการไดถูกตองและเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

 

1. อธิบายความสําคัญของการทําโครงการประกอบอาชีพ 

2. เขียนโครงการ 

3. เขียนแผนปฏิบัติการ 

4. สามารถตรวจสอบโครงการไดถูกตองและเหมาะสม 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 

  เร่ืองที่  1    ความสําคัญของการทาํโครงการประกอบอาชีพ 

เร่ืองที่  2    ขั้นตอนการเขียนโครงการ 

เร่ืองที่  3    การเขียนแผนปฏิบัติการ 

เร่ืองที่  4 การตรวจสอบโครงการ  

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 

1. ใบความรู 

2. ใบงาน 

3. อินเตอรเน็ต 
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เร่ืองที่  1 
ความสําคญัของการทําโครงการประกอบอาชีพ 

 

  โครงการประกอบอาชีพ เปนการทํางานเพื่อนําไปสูอาชีพ และการมีรายได โดยกําหนด
วิธีการทํางาน และระยะเวลาลวงหนา เชน โครงการถนอมอาหารจากผลไม โดยการปลูกผักปลอด
สารพิษ โครงการถนอมอาหารจากพืช โครงการทําชุดรับแขกจากไมยางพารา โครงการทําปุยหมัก      
เปนตน ซึ่งในการศึกษาเร่ืองโครงการประกอบอาชีพ ควรทราบรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1.  ประเภทของโครงการประกอบอาชีพ 

  โครงการประกอบอาชีพมีหลายประเภท สามารถเลือกตามความถนัด ความสนใจของ
แตละบุคคล การทําโครงการจึงควรเรียนรูประเภทโครงการ และลักษณะโครงการใหละเอียด เพื่อใชเปน
ขอมูลในการตัดสินใจเลือกโครงการทีต่รงกับความสนใจของตนเอง โดยสามารถแบงประเภทของ
โครงการ ดังนี้ 
  1.1  ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  เปนโครงการที่ใหคุณคา และเอกลักษณความ
เปนไทย ซึ่งเปนการสืบทอดมรดกไทยใหคงอยูตลอดไป เชน งานประดิษฐตาง ๆ การทําอาหารไทย และ
ขนมไทย ตลอดจนงานศิลปหัตถกรรมตาง ๆ เปนตน 

  1.2  ประเภทรวบรวมเอกสาร หรือแหลงคนควาอ่ืน ๆ อาจเปนสมุดภาพ แฟมสะสมงาน 
และเอกสารการศึกษาเรื่องที่สนใจ โดยมีเนื้อหาสาระเพียงพอ และเหมาะสมกับวุฒิภาวะของบุคคลทั้ง
ดานปริมาณ และคุณภาพ 

  1.3  ประเภททดลอง  เปนการทดลองเพือ่หาคําตอบ หรือหาผลทีจ่ะเกิดขึ้น จากการ
ทดลองทีเ่หมาะสมกับวุฒิภาวะของบุคคล เชน การสกัดสีจากพืช การถนอมอาหารจากพืชผัก และการ
ผสมพันธุปลากัด เปนตน 

  1.4  ประเภทพัฒนาจากงานเดิม  เปนการปรับเปลีย่นรูปแบบวัสดุทีใ่ช สีสัน ขนาด และ
รูปรางใหแตกตางจากของเดิม หรือดีกวาเดิม ทั้งดานความสวยงาม และคุณภาพ เชน กลองใสปากกา
ดินสอ พรมเช็ดเทา กระเปาผา ถุงใสของขวัญ เปนตน 
 

2.  ปจจัยการทําโครงการประกอบอาชีพ 

  การทําโครงการประกอบอาชีพมีปจจัยตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ ดังนี้ 
  2.1  ความถนัดและความสนใจในการเลือกโครงการ เพือ่ปองกันความผิดพลาดทีจ่ะ
เกิดขึ้นระหวางเรียน ทําใหไมสามารถทําโครงการไดสําเร็จตองเปลีย่นโครงการในระหวางภาคเรียน ซึง่
มีผลกระทบตอการพัฒนา และพัฒนาตนเอง 
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  2.2  การรวมกลุมทําโครงการ เลือกทําโครงการในสิ่งที่สนใจ และมีความถนัดตรงกัน 
เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม สรางผูนํา และผูตามที่ดี ตลอดทั้งคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

  2.3  การนําทรัพยากรทองถิน่มาใชทําโครงการ ซึง่ประกอบดวยวัสดุตาง ๆ ทีม่ีตาม
ธรรมชาติ หรือเศษวัสดุที่เหลือใช รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความรูความสามารถดานตาง ๆ นํามาเปน
ที่ปรึกษาในการทําโครงการ 

  2.4  งบประมาณในการทําโครงการ  ควรใชงบประมาณอยางประหยัด และราคาไมแพง
เกินไป ถาสามารถหาวัสดุที่ไมตองใชเงินทุนไดจะชวยลดคาใชจาย ทําใหตนทุนต่าํ และมีโอกาสทีจ่ะได
กําไรมากขึ้น 

  2.5  เวลาในการทําโครงการ  การทําโครงการควรพิจารณาดานเวลาอยางรอบคอบ      
ทั้งในการปฏิบัติโครงการต้ังแตตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดทาย และประเมินวาต้ังแตแรกจนผลงานสําเร็จ
จะตองใชระยะเวลานานเทาใด และอาจเลือกไดมากกวา 1 โครงการตอภาคเรียน ซึง่กําหนดไวในตาราง
แผนปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 
 

ป รายการปฏิบัติ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  

 

 

 

     

 

2.6  สถานที่ทําโครงการ  ควรสํารวจสถานที่เหมาะสม และกําหนดสถานที่ทั้งภายใน  
หรือภายนอกโรงเรียนใหชัดเจน เพื่อปองกันปญหาขาดแคลนสถานที่ทําโครงการ 

  2.7  วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือที่จําเปน  ควรสํารวจวาสิ่งใดที่มีในโรงเรียน และสิ่งใด
ขาดแคลน ควรจัดหามาจากแหลงใดตามความเหมาะสม 
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เร่ืองที่  2 
ข้ันตอนการเขียนโครงการ 

 

การเขียนโครงการ  กอนการปฏิบัติจริงควรมีกิจกรรมดังน้ี 

  1.  การรวมกันศึกษาตัวอยางโครงการประเภทตาง ๆ เพือ่เปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกโครงการใหตรงกับความชอบ และความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ตองพิจารณาทักษะพืน้ฐานใน
การทําโครงการแตละประเภทวามีความยากงายเพียงใด มีความรู ความสามารถ และความถนัดเพียงพอ
หรือไมในการทําโครงการ 

  2.  การรวมกลุมคนที่มีความสนใจตรงกัน  มีความมุงมั่นในการทํางานรวมกัน รักการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบ มีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเอาเปรียบผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมี
ความสนใจในการทําโครงการเร่ืองเดียวกัน และรวมหุนกันทําธุรกิจบริษัทแบบจําลอง 

  3.  การสํารวจความสนใจ และความตองการของทองถิน่  รวมทัง้ทรัพยากรแวดลอม 
และวัตถุดิบทีจ่ะนํามาใชในการทําโครงการวามีจํานวน และปริมาณเพียงพอในการทําโครงการหรือไม 
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาไปสูอาชีพในอนาคต 

  4.  การตัดสินใจ  เปนการนําขอมูลจากการศึกษา และการสํารวจมาพิจารณา และ
ตัดสินใจเลือกโครงการ โดยทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโครงการ 

  5.  การประชุมกลุม  เพือ่เลือกบุคคลเขาสูตําแหนงที่กําหนดไว ตามบทบาทหนาทีข่อง
แตละคน โดยมีตําแหนงสําคัญดังน้ี 

5.1 กรรมการผูจัดการ 

5.2 กรรมการฝายผลิต 

5.3 กรรมการฝายการเงิน 

5.4 กรรมการฝายบัญชี และเลขานุการ 

ในกรณีสมาชิกในกลุมมีจํานวนนอย หรือมากกวา 5 คน อาจปรับปรุงตําแหนง         
และจํานวนคนใหเหมาะสม 

  6.  ผูใหคําปรึกษา  โดยสมาชิกเลือกอาจารย หรือผูชํานาญเปนที่ปรึกษา โดยพิจารณา
จากความรูความสามารถที่เหมาะสมกับโครงการที่กําหนดไว 

  7.  การประสานงาน  สมาชิกภายในกลุมจะตองประสานงานกันเพือ่รับผิดชอบขัน้ตอน
ตาง ๆ ของการทํางาน และขออนุญาตอาจารยมาเปนทีป่รึกษา พรอมกับขอคําแนะนําในการทําโครงการ 
ตลอดจนการเขียนโครงการ บันทึกการปฏิบัติงาน การทําบัญชีรายรับ รายจาย และการคิดตนทุน ผล
กําไร-ขาดทุน เพื่อความถูกตองของโครงการ 
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การเขียนโครงการ 

 

   1.  ชื่อโครงการ   ทําอะไร 

   2.  ชื่อผูดําเนินโครงการ   ใครเปนผูทํา 

   3.  ครูที่ปรึกษาโครงการ  ใครเปนผูคอยชวยเหลือใหคําปรึกษา 

   4.  หลักการเหตุผล   ทําไมจึงเลือกประกอบอาชีพนี้ 
   5.  วัตถุประสงค   ทําแลวจะไดอะไร หรือเกิดประโยชนอยางไร 

   6.  เปาหมาย    ทําแลวมีผลงานอะไร  มากนอยเพียงใด 

   7.  ระยะเวลาดําเนินการ   ทําเมื่อใด 

   8.  สถานที ่   ทําที่ไหน 

   9.  งบประมาณ    ใชทรัพยากรอะไรบาง  จํานวนเทาใด 

10.  ขัน้ตอนการดําเนินงาน  ทําอยางไร  มีขั้นตอนทําอยางไร 

11.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   สิ่งที่คิดวาจะเกิดขึ้น 

 

ตัวอยางการเขียนโครงการ 

 

1.  ชื่อโครงการ   การผลิตดินผสมปลกูพืช 
 

2.  ชื่อผูทําโครงการ    
  นาย / นาง / นางสาว................................................... 
 

3.  ชื่อครูท่ีปรึกษา 
  นาย / นาง / นางสาว................................................... 
 

4.  หลักการและเหตุผล 

  ในปจจุบัน ดินผสมปลูกพืชกําลังเปนที่ตองการของประชาชนทีนิ่ยมชมชอบกับงาน
อดิเรกปลูกตนไม และแมแตผูที่ปลูกตนไมเปนอาชีพ โดยเฉพาะงานปลูกไมดอกไมประดับในภาชนะ 
หรือพืชผักตาง ๆ ทั้งในเมืองหลวง และในทองถิ่น ตางก็หาซือ้ดินผสมปลูกพืชทีบ่รรจุถุงวางจําหนายอยู
ทั่วไป จึงเกิดธุรกิจการซือ้ขายดินผสมปลูกพืชขึ้นอยางกวางขวางตามทองถิ่นตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากใน
ตลาดจําหนายวัสดุเกษตร จะมีผูผลิตสินคาดินผสมจําหนายในนามของดินผสมสีดา ลพบุรี เฟองฟา ฯลฯ 
การผลิตดินผสมปลูกพืช เปนงานที่ทําไดไมยาก และไมคอยสลับซับซอนมากนัก เพียงแตผูผลิตทราบ
สูตรผสม และจัดหาวัสดุในทองถิน่มาผสมเขาดวยกัน ก็จะไดดินผสมไปปลูกพืชเปนอยางดี ดังนั้น      
เมื่อไดจัดทําโครงการผลิตดินผสมปลูกพืชขึ้นแลวก็จะทําใหมีความรู และประสบการณในการศึกษาวิชา
เกษตรกรรม ซึ่งสามารถชวยเหลือครอบครัว ไมตองไปหาซื้อดินผสมปลูกพืช ซึง่สามารถทําไดดีเชนกัน 
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อีกทัง้ยังชวยใหมีการทดลองศึกษาคนควาเกี่ยวกับการปลูกพืช โดยใชดินผสมสูตรตาง ๆ ในการศึกษา
วิชาเกษตรกรรมระดับสูงตอไป 
 

5.  วัตถุประสงค 

  เพื่อศึกษาสูตรดินผสมปลูกพืช  จํานวน  3  สตูร 
 

6.  เปาหมาย 

  ไดสูตรดินผสมปลูกพืช จํานวน  3  สตูร 
 

7.  ระยะเวลาดาํเนินการ 

  1.  เร่ิมโครงการ    วันที่  1  ตุลาคม  2552 

  2.  สิ้นสุดโครงการ วันที่  31  ธันวาคม  2552 

  3.  รวมระยะเวลาดําเนินงาน  3  เดือน 

 

8.  สถานท่ี 

  จัดทําโครงการที่บริเวณเรือนเพาะชําของสถานศึกษา 

9.  งบประมาณ 

  จํานวน............................บาท 
 

10.  ข้ันตอนการดาํเนินงาน 

  1.  ศึกษาขอมูลจากหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับดิน ปุย และการปรับปรุงดินปลูกพืช 

  2.  ขอคําแนะนําวิธีผสมดินจากผูรู 

  3.  จัดทําโครงการเสนอตอครูที่ปรึกษาใหความเห็นชอบ 

  4.  จัดหาวัสดุอุปกรณ ไดแก ปุยคอก ทราย ดิน จากบริเวณบาน  ซื้อปนูขาว หรือ 

ปูนมารล  เมล็ดผักบุง  กระถาง  และปุยยูเรีย 

  5.  การเตรียมดินผสมปลูกพืช 

     5.1  ทุบดินเหนียวใหแตกเปนกอนเล็ก ๆ และผสมตามสูตรทั้ง 3 สูตร ดังน้ี 

สูตรท่ี  1 
  1.  ดินเหนียว  1 สวน 

  2.  ทราย   1 สวน 

  3.  อินทรียวัตถุ  (ขุยมะพราว  ขี้เถาแกลบ  เปลือกถั่ว  ปุยคอก  ปุยหมัก) 

  4.  ปูนขาว หรือปูนมารล รอยละ 0.5 ของปริมาตรสวนผสมทั้ง 3 สวน 
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 สูตรท่ี  2 
  1.  ดินเหนียว  1 สวน 

  2.  ปุยคอกเกา  1 สวน 

  3.  ปุยหมัก  1 สวน 

 สูตรท่ี  3 
  1.  ดินรวน  1 สวน 

  2.  ทราย   ½ สวน 

  3.  ใบไมผุ  1 สวน 

  4.  ปุยคอก  1 สวน 

  สวน หมายถงึ สดัสวนโดยปริมาตร เชน ดินเหนียว 1 บุงกี๋  ผสมปุยคอก 1 บุงกี ๋ และปุย
หมกั 1 บุงกี๋ 

5.2  ปลูกพืชเปรียบเทียบดิน โดยใชดินที่ผสมทั้ง 3 สูตร ใสลงในกระถางสูตรละ  
1 ใบ ใชดินธรรมดาใสกระถางอีก 1 ใบ 

5.3  นําเมล็ดผักบุงไปแชนํ้า ประมาณ 2 ชั่วโมง คัดเมล็ดที่ลอยนํ้าออก 

เพราะเปนเมลด็เสยี 

5.4  ปลูกผักบุงโดยการหวานลงไปในกระถางทั้ง 4 ใบ ๆ ละ 20 เมลด็ 

5.5  ปฏิบัติดูแลรักษา โดย 

-  รดนํ้าเชา  เย็น 

 -   กําจัดวัชพืช 

 -   ใสปุยยูเรีย 2  คร้ังๆละ 1 ชอนแกง 10 วันคร้ัง 

5.6  จดบันทึกการปฏิบัติงาน และขอมูลการเจริญเติบโต สภาพแวดลอม ดินฟา
อากาศ อ่ืนๆ 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.  ไดรับความรู ทักษะ และประสบการณเกี่ยวกับการผสมดินปลูกพืช 

  2.  ไดประสบการณเกี่ยวกับการปลูกพืชเปรียบเทียบดิน ซึ่งจะเปนแนวทางศึกษาคนควา
วิชาเกษตรกรรมในระดับสงูตอไป 

  3.  ไดดินผสมที่มีคุณภาพดี สําหรับนําไปปลูกพืชที่บาน 

  4.  ไดความชื่นชมยินดีจากครู อาจารย และพอแม ผูปกครอง 
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การเขียนรายงานโครงการ 

  การเขียนรายงานโครงการ จัดทําเมือ่ไดปฏิบัติโครงการบรรลุตามจุดมุงหมายเรียนรูจบ
แลว ลักษณะการเขียนจะตองใชภาษาที่เขาใจงาย สัน้ รัดกุม และสรุปไดชัดเจน ตรงไปตรงมา เพื่อให
ผูอานไดเขาใจแนวความคิด การดําเนินงาน ศึกษาคนควา และผลที่ไดรับ หัวขอการเขียนรายงาน
โครงการควรประกอบดวย 

1. ชื่อโครงการ 

2. ชื่อผูทําโครงการ 

3. ชื่อครู อาจารยที่ปรึกษา 

4. ผลการดําเนินงาน  (ระบุจุดมุงหมาย ความสําคัญของโครงการ การดําเนินงาน และ
ผลการดําเนินงาน โดยเขียนสรุปอยางยอ ๆ ใชถอยคําไมมากนัก ) 

5. สรุปและขอเสนอแนะ  (สรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการ และใหขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางทีด่าํเนินงานตอไป) 

6. เอกสารอางอิง 

 

ตัวอยางการเขียนรายงานโครงการ 

 

1.  ชื่อโครงการ      การผลิตดินผสมปลูกพืช 
 

2.  ชื่อผูทําโครงการ    
  นาย / นาง / นางสาว................................................... 
 

3.  ชื่อครูอาจารยท่ีปรึกษา 
  นาย / นาง / นางสาว................................................... 
 

4.  ผลการดําเนินงาน 

  จากการศึกษาโครงการการผลิตดินผสมปลูกพืช โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาสูตรดิน
ผสมปลูกพืช เพื่อใหเกษตรกรไดนําไปใชในการเพาะปลูกพืช และเปนการผลิตดินผสมจําหนายเพือ่เพิ่ม
รายได โดยมีเปาหมายไดสูตรดินผสมปลูกพืชจํานวน 3 สูตร จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา สูตรดินผสม
ปลูกที่เหมาะสมมีสวนผสม ดังน้ี 

  

  ดินผสมสูตรที่ 1  เหมาะสําหรับปลูกพืชผักชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะในภาคกลาง เชน 
ผักบุง  ผักกาด คะนา  มะเขือเทศ  ถั่วฝกยาว  แตงกวา  ฯลฯ 
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  ดินผสมสูตรที ่ 2  เหมาะสําหรับปลูกพืชผักบางชนิด เชน ผักกาดหัว  หอมแบง  
หอมแดง  กระเทียม กระหล่ําปลี  กระหล่ําดอก  ผักสลัด  และไมดอกไมประดับบางชนิด เชน กุหลาบ  
เบญจมาศ  กลาดิโอลัส  ฯลฯ 

  ดินผสมสูตรที ่3  เหมาะสําหรับปลูกไมดอกไมประดับ เชน กุหลาบ  เฟองฟา  ชบา  
โกสน  เยอบีรา  บอนสี 
 

5.  สรุปและขอเสนอแนะ 

  จากสูตรดินผสมปลูกพืชทัง้ 3 สูตร จะตองใชกับการปลูกพืช และไมดอกตามความ
เหมาะสมของพืช และจากผลการดําเนินการโครงการนี ้ทําใหเกษตรกรสามารถผลิตดินผสมปลูกพืชได
ใชเองได และสามารถผลิตเพื่อจําหนายเปนการเพิ่มรายไดของครอบครัว 
 

6.  เอกสารอางอิง 

  1.  กองบรรณาธิการวารสารบานและสวน. สารานุกรมไมประดับในประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร.อมรินทรการพิมพ.2525 

  2 .  ม หา วิท ย า ลั ย เก ษ ตรศ า ส ตร ก า รใ ช แล ะ ป รับ ป รุง ดินป ลู ก ตนไ ม ใ นบ า น 
กรุงเทพมหานคร.  โรงพมิพรงุเรืองธรรม.  2523 
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ใบงานที่ 18 
 

  ใหผูเรียนเขียนโครงการที่ตัวเองชอบ และมีความถนัดมา 1 โครงการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  …………………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองที่ 3 
การเขียนแผนปฏิบัติการ 

 

  การเขียนแผนปฏิบัติการ เปนการนํากิจกรรมตาง ๆ ในโครงการมาเขียน เพื่อนําเขาสู
การปฏิบัติ โดยมีการกําหนดงาน ระยะเวลา และผูปฏิบัติ หรือผูรับผิดชอบไวในตารางดังน้ี 

   

ตัวอยางแผนปฏิบัติการ 

กิจกรรม การปลูกหนอไมฝร่ังเกษตรอินทรีย 2 ไร    

ผูรับผิดชอบ..................................................... 

 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ หมาย

เหตุ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ศึกษาขอมูลตางๆ 

-เกษตรอินทรีย 

-การปลูกหนอไมฝรัง่ 

เขยีนโครงการ 

จัดหาและรวบรวม 
วัสดุ อุปกรณ เงินทุน 
สถานที่ 
เตรยีมดนิ 

ปลูกพืชตระกูลถ่ัว 

เพาะเมล็ด 

ไถกลบพืชตระกูลถ่ัว 

ใสปุยหมัก  1 ตัน/ไร 

เตรยีมแปลงปลูก 

ปลูกหนอไมฝรัง่ 

รดน้ํา 

แตงตน 

ฉีดเช้ือไตรโคเดอรมา 

พรวนดิน ดายหญา 

ใสปุยหมัก 300 กก/ไร 

เก็บหนอไมเขาเกรด 

9  

 
 

9 
 

9 
9 

 

 

 

 

 

9 
9 
9 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
9 
9 
9 
 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

9 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9 

9 

9 

9 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

9 

9 

9 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

9 

9 

9 
 

9 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

9 

9 

9 
 

9 
 

9 

 

 

ซึง่การปฏิบัติงานโครงการตามแผนที่กําหนดไว จะตองระบุใหชัดเจนวา ทําเรื่องอะไร 
มีใครทําบาง และกําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการดวย 
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ใบงานที ่ 19 
ใหผูเรียนจัดทําแผนการปฏิบัติการ 1 เร่ือง ตามแบบฟอรมที่กําหนดให 

 

แผนปฏิบัติการ 

กจิกรรม................................................................. 

ผูรับผิดชอบ................................................ 

 

ที่ กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ หมาย

เหตุ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
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เร่ืองที่  4 
การตรวจสอบโครงการ 

 

การตรวจสอบโครงการ  
 การตรวจสอบโครงการ หมายถึง การตรวจสอบความคืบหนาของโครงการ ตลอดอายุของ
โครงการ คําถามที่สําคัญสําหรับผูทําโครงการไดแก 

- โครงการนี้คืบหนาตามกําหนดเวลาหรือไม 

- โครงการนี้จะเสร็จภายในงบประมาณที่กําหนดหรือไม 

- ผลงานจะเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชตอบคําถามเหลานี้ รายงานจะขึ้นอยูกับการ
สรางองคกรและรายงานทีก่าํหนดไวกอนหนาน้ี 

การตรวจสอบโครงการแบงเปน 2 ประเภท 
1. การตรวจสอบโครงการในระหวางการดําเนินการ เพือ่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขในกรณี

ที่ปจจัยตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

2. การตรวจสอบโครงการหลังการดําเนินงาน  เพื่อปรับปรุงการบริหารโครงการในอนาคต 

ลักษณะการตรวจสอบ 
- โครงการหลัก ใชวิธีการเยี่ยมชม สอบถาม จดบันทึก 

- โครงการขนาดกลาง  มีแผนการเขาตรวจสอบชดัเจน ตรวจสอบเปนระยะ  
- โครงการขนาดใหญ มีแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน รัดกุม และมีความถี่ในการตรวจสอบ

มากขึ้น 

ผูตรวจสอบ 
- คนในธรุกจิ / กิจการ / องคกร ที่ไดรับการแตงต้ัง 

- ผูตรวจสอบภายนอกซึ่งเปนกลุมวิชาชีพที ่ไดรับการฝกฝน การตรวจสอบโครงการมา
โดยเฉพาะ 

คุณสมบัติของผูตรวจสอบ 
1. มคีวามเชี่ยวชาญความรูดานการตรวจสอบ 

2. ไดรับการยอมรับจากกลุมอาชีพ 

3. มีความรูดานเทคนิคการบริการโครงการ : การเงิน บัญชี ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

4. มีความสามารถในการวิเคราะห 

5. ตองมีความสามารถในการเขียนรายงาน 

6. มีความสามารถในการฟง  
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บรรณานกุรม 
 

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ.  ชุดการเรียนวิชาการจัดการและการตลาด 
     หนวยท่ี 1  (บังคับเรียน)  ปจจัยในการประกอบอาชีพ.  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร 

     อาชีพ  พุทธศักราช  2533 

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ.  ชุดการเรียนวิชาการจัดการและการตลาด 
     หนวยท่ี 3  (บังคับเรียน)  ตลาดและการศึกษาความตองการของตลาด.  ตามหลกัสตูร 

     ประกาศนียบัตรอาชีพ  พุทธศักราช  2533 

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ.  ชุดการเรียนวิชาการจัดการและการตลาด 
     หนวยท่ี 5  (บังคับเรียน)  การทําแผนและโครงการประกอบอาชีพ.   ตามหลักสูตร       
     ประกาศนียบัตรอาชีพ  พุทธศักราช  2533 

การศึกษานอกโรงเรียน, กรม, กระทรวงศึกษาธิการ.  ชุดการเรียนวิชาการจัดการและการตลาด 
หนวยท่ี 6  (บังคับเรียน)  การบันทึกการประกอบอาชีพ.  ตามหลักสูตร          
ประกาศนียบัตรอาชีพ  พุทธศักราช  2533 

อราม คุมทรัพย.2543. เกษตรธรรมชาติเชิงธุรกิจ.พืช. โรงพิมพ หจก.กิจเทรดด้ิง.กรุงเทพมหานคร 
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คณะผูจัดทํา 
ท่ีปรึกษา 
1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 
 นายวิเชียร ใจจิตร ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษํารไทยบริเวณชายแดน  
   จังหวัดสระกว   

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 
1. นายพิชิต แสงลอย ผูอํานวยการ กศน. อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. วาที่ ร.ต.อัมพร มากเพชร สถาบัน กศน.ภาคกลาง 

3. นายวิเชยีร ใจจิตร ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

  จังหวัดสระแกว 

4. นางสาวกฤษณา โสภี ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

  จังหวัดสระแกว 

5. นางสาวทิพวรรณ สทิธริงัสรรค ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณ 

  สังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

6. นายสุธี วรประดิษฐ สํานักงาน กศน.จังหวัดตราด 

7. นางอุบล ทศันโกวิท กศน.อําเภอสันทราย สํานักงาน กศน.จังหวัดเชยีงใหม 

8. นายสวุชิา อินหนองฉาง กศน.อําเภอแมริม สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม 

9. นายสกล พรหมภิญโญ กศน.อําเภอบานธิ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 

10. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

11. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

12. นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   

คณะทํางาน 
1.   นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังท่ี  2  (วันท่ี  4 - 10  พฤศจิกายน  2554) 
1.  นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  
2.  นางดุษฎี  ศรีวัฒนาโรทยั 
3.  นายสุธี  วรประดิษฐ 
4.  นางสาวกฤษณา  โสภี 
5.  นายสุภาพ  เมอืงนอย 
6.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน 
 
ผูพิมพตนฉบับ 
1. นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวชาลินี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 
 นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 


