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คํานํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญา 

และความเช่ือพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและ

สั่งสมความรู และประสบการณอยางตอเนื่อง 

 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน

นโยบายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพ

ที่สามารถสรางรายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ 

จุดหมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนอง

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรก

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และการเตรียมพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน   

ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือท่ีให

ผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจ 

มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรู

และสื่ออื่น 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละ

สาขาวิชา และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจาก

สื่อตาง ๆ มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัด

และกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา  สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว 

ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียนชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของใน

ทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
 หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาชองทางการพัฒนาอาชีพ รหัส อช21001 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ผูเรียนควร

ปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ

ขอบขายเนื้อหา 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด     

หากยังไมเขาใจควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษา  

เรื่องตอไป  

 3. หนังสือเรียนเลมนี้มี  3 บท คือ  

 บทที่ 1 การงานอาชีพ 

 บทที่ 2 ชองทางการพัฒนาอาชีพ 

 บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกพฒันาอาชีพ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

โครงสรางรายวิชาชองทางการพัฒนาอาชีพ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (อช21001) 
สาระสําคัญ 

 เปนองคความรูเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบดวยการสํารวจวิเคราะห

อาชีพในชุมชน ประเทศ และภูมิภาค 5  ทวีป  ไดแก ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา  

ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เพื่อนําไปสูการพัฒนา ระบุสิ่งที่ตองการพัฒนาอาชีพ เหตุผลความ

จําเปนที่ตองการพัฒนาอาชีพดานตาง ๆ แสวงหาความรูและเทคนิคการพัฒนาอาชีพวิเคราะห 

ความรู และเทคนิคที่ไดมา เพื่อนําไปสูการพัฒนาอาชีพ การตัดสินใจเลือกวิธีการเพื่อพัฒนาอาชีพ

และการตรวจสอบความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ ใหผูเรียนสามารถเลือกแนวทางการพัฒนา

อาชีพที่เหมาะสมตอตนเองและชุมชนได 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิเคราะหลักษณะงาน ขอบขายอาชีพในชุมชน สังคม 

ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

ที่จะนําไปสูการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคลองกับชุมชน สังคม 

 2. อธิบายเหตุผล ปจจยัความจาํเปนในการพัฒนาอาชพีที่เหมาะสมกับศกัยภาพของตนเองได 

 3. จัดระบบความสําคัญในการตดัสินใจพัฒนาอาชีพได 

 4. ปฏิบัติการวิเคราะหเพื่อการพัฒนาอาชีพได 

ขอบขายเนื้อหา 

 บทที่ 1 การงานอาชีพ 

 บทที่ 2 ชองทางการพัฒนาอาชีพ 

 บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ 

สื่อการเรียนรู 

1. กิจกรรม 

2. หนังสือเรียน 
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บทที่ 1 

การงานอาชีพ 
สาระสําคัญ 

 อาชีพในปจจุบันมีอยูหลากหลายในสังคม มีทั้งสรางขึ้นใหมจากทรัพยากรที่มีอยู หรือ

พัฒนาขยายขอบขายจากอาชีพหนึ่งเปนอาชีพหนึ่ง หากผูเรียนมีโลกทัศนทางอาชีพจะทําใหมี

ความรู ความเขาใจ อธิบายความสําคัญ และความจําเปน ลักษณะขอบขายกระบวนการผลิตงาน

อาชีพ การจัดการในงานอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม จะทําให

เห็นชองทางในการพัฒนาอาชีพ 

ตัวชี้วัด 

 1. อธิบายความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ 

 2. อธิบายลักษณะขอบขายกระบวนการผลิตงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และ 

ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา      

เพื่อนํามาวิเคราะหในการพัฒนาอาชีพ 

 3. อธิบายการจัดการในงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เพื่อนํามาวิเคราะหในการพัฒนาอาชีพ 

 4. อธิบายคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาอาชีพ 

 5. อธิบายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการพัฒนาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 

และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1  ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ 

 เรื่องที่ 2  การพัฒนากระบวนการผลิตอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 

ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 เรื่องที่ 3  กลุมอาชีพใหม 

เรื่องที่ 4  การประกอบอาชีพในภูมิภาค 5 ทวีป 

เรื่องที่ 5  การพัฒนากระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 

ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 เรื่องที่ 6  คุณธรรม จริยธรรม 

 เรื่องที่ 7  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 

ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
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เรื่องที่ 1 ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ 

ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพ วิเคราะหลักษณะขอบขายการงานอาชีพ 

กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการของอาชีพตาง ๆ  ในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 

ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เพื่อการพัฒนาอาชีพ

จากการงานอาชีพตาง ๆ  

ความสําคัญในการพฒันาอาชีพ 

การพัฒนาอาชีพเปนสิ่งที่สําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีพในปจจุบัน เพราะอาชีพเปนการสราง

รายไดเพื่อเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและการบริการ ซึ่งสนองตอบตอ

ความตองการของผูบริโภค และที่สําคัญคือ การพัฒนาอาชีพมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ

ประเทศชาติ ความสําคัญจึงเปนฟนเฟองในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน สงผลถึงความ

เจริญกาวหนาของประเทศชาติ 

ความจําเปนในการพฒันาอาชีพ 

ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ที่เหมาะสมกับตนเอง วิเคราะห     

ความเปนไปไดตาง ๆ ไดแก การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนสง การบรรจุหีบหอ 

การแปรรูป และผลกระทบตอชุมชน และสิ่งแวดลอม ความรูความสามารถของตนเองตอสิ่งที่

ตองการพัฒนา การลําดับความสําคัญของการพัฒนาที่มีความเปนไปได เพื่อนําขอมูลที่วิเคราะหไว

นําไปปรึกษาผูรู การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง โดยวิเคราะหความพรอมของ

ตนเอง ความตองการของตลาด เทคนิคความรู ทักษะในอาชีพ และความรับผิดชอบตอสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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เรื่องที่ 2  การพัฒนากระบวนการผลิตอาชีพในชุมชน  สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก  

    ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 เปนการวิเคราะหลักษณะ ขอบขาย กระบวนการผลิตทางอาชีพจากงานตาง ๆ ในวิถีชีวิต 

ไดแก งานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ 

1. งานบาน 

 งานบาน เปนการวิเคราะหเกี่ยวกบังานบานและชีวิตความเปนอยูในบาน ผาและเครื่องแตงกาย 

อาหารและโภชนาการ โดยเนนการแกปญหาในการทํางาน มีความรับผิดชอบ สะอาด มีระเบียบ 

ประหยัด อดออม อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการสรางงานอาชีพที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของตนเองและสอดคลองกับชุมชน สังคม 

1.1 บานและชีวิตความเปนอยูในบาน 

 ความสัมพันธของสมาชิกในบาน บานเปนปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิต บานเปนที่อาศัย

ใหความปลอดภัย ความรัก ความอบอุน รวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ เปนศูนยรวมของสมาชิกทุกคน

ในครอบครัวและมีความสัมพันธตอกัน 

ความหมายของครอบครัว 

 ครอบครัวเปนหนวยหนึ่งของสังคม ประกอบดวยสมาชิกตั้งแต 2 คนขึ้นไปอยูรวมกัน   

บานเดียวกันชวยกันดูแลรักษาและออกคาใชจายของบานรวมกัน และยังเปนรากฐานหรือสถาบัน   

ที่สําคัญของสังคมในการใหการศึกษา อบรมเลี้ยงดูและสรางประสบการณดานตาง ๆ แกสมาชิก    

ที่อาศัยอยูรวมกัน 

ลักษณะของครอบครัว มีดังนี้ 

 1. ครอบครัวที่ประกอบดวยกลุมคนที่มีความผูกพันกันทางกฎหมาย คือ การสมรส และ

การรับบุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรม 

 2. ครอบครัวที่ประกอบดวยกลุมคนที่มีความผูกพันกันทางสายเลือด ไดแก พอ แม ลูก ปู ยา 

ตา ยาย พี่ นอง หลาน 

 3. ครอบครัวที่ประกอบดวยกลุมคนที่มีการใชจายรวมกัน จากเงินงบประมาณเดียวกัน

อาจเกี่ยวพันกันทางสายเลือด หรือไมเกี่ยวพันกัน เชน พอ แม ลูก พี่นอง นายจาง ลูกจาง เพื่อน 

ความสําคัญของครอบครัว 

 ครอบครัวตองมีหัวหนาครอบครัว โดยปกติจะเปนบิดา แตบางครอบครัวอาจเปนมารดา

หรือญาติผูใหญ หัวหนาครอบครัวเปนบุคคลสําคัญในการสรางความสัมพันธและบรรยากาศให

สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความอบอุน ความเขาใจอันดีตอกัน สมาชิกจะไดรับแบบอยางที่ดี

จากครอบครัว ทําใหมีจิตสํานึกในบทบาทภาระหนาที่ของตนเองที่มีตอครอบครัวและสังคม 
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 ดังนั้น ครอบครัวจึงเปนสถาบันที่สําคัญตอการปลูกฝงคณุลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดแก

สมาชิกของครอบครัว ไดแก ความเปนผูมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยตรงตอเวลา รูจัก

การเสียสละ ซึ่งเปนรากฐานสําคัญใหสมาชิกของครอบครัวกาวไปสูสถาบันอื่น ๆ ของสังคมได

อยางมีคุณภาพ 

การสรางความสัมพันธในครอบครัว 

 บรรยากาศของครอบครัวที่มีสมาชิกอารมณดีมีความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทําได 

ดังนี้ 

 1. ใหสมาชิกมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน หรือปญหาของครอบครัว 

 2. ฝกใหรูจักการเปนผูฟงและผูพูดที่ดี 

 3. ยอมรับนับถือในความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 4. มอบหมายงานใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถ 

 5. รูจักหลีกเลี่ยงการขัดแยง พยายามทําความเขาใจและรูจักการใหอภัยซึ่งกันและกัน 

 6. มีกิจกรรมหรืองานที่ทํารวมกัน ชวยใหเกิดความสามัคคี การปรับตัวเขาหากัน 

 7. มีสัมมาคารวะ ประพฤติตนเหมาะสมกับวัย และกาลเทศะ 

 8. ใหความเคารพนับถือตอผูอาวุโส 

 9. ใหความชวยเหลือ เอ้ืออาทร และมีน้ําใจอันดีตอกัน 

 10. รูจักเสียสละตามสมควรแกโอกาส 

หนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว 

 สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสวนรวมในการทํางานบาน ไมควรมอบภาระใหกับผูใดผูหนึ่ง 

งานตาง ๆ  จะสําเร็จไดดวยดีตองอาศัยความรวมมือรวมใจของสมาชิกทุกคน ซึ่งหลักในการแบงงาน

และความรับผิดชอบควรพิจารณา ดังนี้ 

 1. วิเคราะหและวางแผนรวมกันวามีงานอะไรบางท่ีจะตองจัดทําในครอบครัว 

 2. มอบหมายงานใหสมาชิกทําตามความสามารถ ความถนัด และเหมาะสมกับวัย 

 3. กําหนดหนาที่รับผิดชอบงานของแตละคนใหชัดเจนวาใครมีหนาที่อะไรและมีงานใด

ที่สมาชิกควรทํารวมกัน 

ลักษณะงานในบาน 

 ลักษณะงานในบานมีหลายประการ สมาชิกในครอบครัวควรมีสวนรวม ลักษณะงานในบาน

แบงออกได 2 ประเภท คือ  

 1. งานสวนตัว เปนงานที่สมาชิกตองปฏิบัติสําหรับตนเอง เชน ดานสุขภาพอนามัยตัวเอง 

คือ การทําความสะอาดรางกาย  การทําความสะอาดเครื่องใชสวนตัว  รับประทานอาหารที่มี 
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ประโยชนตอรางกาย พักผอนใหเพียงพอ ดานการวางแผนมีการวางแผนในการใชเวลาแตละวันให

เปนประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 2. งานสวนรวม เปนงานที่ไดรับมอบหมายจากสมาชิกในครอบครัว  หรือเปนงานที่แบงเบา

ภาระของบิดามารดา ผูปกครอง และสมาชิกในบาน เชน การประกอบอาหาร งานซักรีดเส้ือผา และ

ทําความสะอาดเครื่องนุงหม 

การจัดและการดูแลรักษาบาน 

 การใช การเก็บ การบํารุงรักษา การเลือก ซอมแซม ดัดแปลง เครื่องมือเครื่องใชในบานให

ถูกวิธีและเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ในบาน จะชวยใหสะดวกตอการนํามาใชและยืดอายุการเก็บ

รักษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดและการดูแลรักษาบาน แบงไดดังนี้ 

 1. อุปกรณการทําความสะอาดบาน เชน ไมกวาดประเภทตาง ๆ หลังจากใชแลวควรเก็บใน

บริเวณที่ลับตาหรือขางตูที่สูง เพื่อหยิบใชไดสะดวกในการใชงานครั้งตอไป สารที่ชวยในการทํา

ความสะอาด เชน ผงซักฟอก น้ํายาขัดพื้น ควรเก็บใสภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด 

 2. อุปกรณเครื่องใชไฟฟา เชน เตารีด โทรทัศน เตาไฟฟา ฯลฯ ควรจัดวางในที่อากาศถายเท

หรือหมุนเวียนไดสะดวก ไมควรมีน้ําขัง และหลังจากใชงานแลวตองถอนปล๊ักออกใหเรียบรอย 

1.2 ผาและเครื่องแตงกาย 

 การเลือกใชผาและเครื่องแตงกายผาและความสําคัญของเสื้อผา ผาเปนเครื่องนุงหมที่ให

ประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ผาเปนเครื่องนุงหมที่ใหความอบอุนแกรางกาย ปองกัน

อันตรายจากการปฏิบัติงานตาง ๆ และเพื่อใหเกิดความสวยงาม นอกจากนั้นผายังใชในการตกแตง

บานเรือน กอนที่จะนําผามาใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต ควรศึกษาและเลือกใชใหถูกตอง

ตามความเหมาะสม 

การเลือกใชเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ถูกตอง จะตองคํานึงถึง 

 1. การสํารวจและรูจักตนเอง การพิจารณารูปราง ลักษณะของผูสวมใส เชน ความสูง เตี้ย 

ความอวน ผอม สีผิว สีตา สีผม จุดเดนและจุดบกพรองของรูปรางหนาตา 

 2. ในการเลือกแบบเส้ือ แบบเส้ือท่ีดีควรเปนแบบท่ีงาย ๆ แตนาสนใจ มีจุดเดนเพียงจุดเดียว

ไมควรมีการตกแตงรุงรังมากเกินไป และเลือกใหเหมาะสมกับบุคลิกของผูสวมใส 

 3. งบประมาณเรื่องเส้ือผา ควรซื้อมาใชแลวคุมคาเงินที่เสียไปและใชไดนาน 

การทําความสะอาด ดูแลและรักษาผาและเครื่องแตงกาย 

 เส้ือผานอกจากจะตองเลือกเส้ือใหเหมาะสม ใหถูกตองกับบุคลิกภาพ โอกาส สถานที่แลว 

ผูสวมใสควรศึกษาการรักษาความสะอาดอยางถูกวิธีเพื่อยืดอายุการใชงาน ความทนทาน รวมทั้ง

รูจักการซอมแซมเส้ือผาใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชประโยชนไดทันที การทําความสะอาดเสื้อผา

ควรคํานึงถึงชนิดของผาเสียกอนวาควรใชน้ํายา ผงซักฟอกหรือสบูชนิดใด ผาที่ซักนั้นทนตอการขยี้ 
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หรือไม และอุณหภูมิมากนอยเพียงใด รวมทั้งความคงทนของสีผา ควรอานปายที่ติดกับตัวเสื้อให

ละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสื้อผาที่นํามาใช เพราะผาแตละชนิดการดูแลรักษาแตกตางกนั ดังนัน้ 

ควรไดศึกษาเพื่อจะไดมีเส้ือผาที่ใหมและใชงานไดนาน ๆ 

การซักผา มีจุดมุงหมาย คือ การทําความสะอาด ลบรอยเปอนออกใหหมด การซักผาทําได 

2 วิธี คือ 

 1. ซักดวยน้ํา เรียกวา ซักเปยก 

 2. ซักดวยสารละลายโดยผาตองไมถูกน้ําเรียกวา ซักแหง 

 

การซักผาที่ถูกตองจะชวยทําใหผาทนทานและสวยงามอยูเสมอ มีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ตรวจดูรอยชํารุดของเส้ือผากอนลงมือซัก ถามีรอยชํารุดควรซอมแซมกอน 

 2. รูดซิปและปลดเขม็ขดัออกจากหวง เพราะจะทําใหฟนซิปหรือเข็มขัดเสียในระหวางที่ซัก 

 3. ลวงดูกนกระเปา หากมีส่ิงของหรือสิ่งแปลกปลอมควรเอาออกใหหมด เพราะบางครั้งสิ่งเหลานี้

จะทําใหเส้ือผาเปอน ถาซักดวยเครื่องจะทําใหเครื่องซักผาเสียเร็ว 

 4. กําจัดรอยเปอนและจุดดางดําใหหมดกอนลงมือซัก 

 5. แยกประเภทของผากอนที่จะนําไปซัก เพราะผาบางชนิดอาจสีตก 

 6. กอนนําผาลงไปซักกับผงซักฟอกหรือน้ําสบู ควรซักน้ําเปลากอน 1 ครั้ง เพื่อขจัดสิ่ง

สกปรก เชน ฝุนละออง หรือคราบสิ่งสกปรกอื่น ๆ เพราะผาบางชนิดสกปรก สามารถดูดซึมซับได

รวดเร็วจะทําใหผานั้นเกาเร็ว สีไมสดใส 

การรีดผา ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. เสียบปล๊ักเตารีดแลวเปดสวิตชปรับอุณหภูมิความรอนใหเหมาะสมกับเนื้อผาที่กําลังรีด 

หรืออานจากปายที่ติดเส้ือวาควรใชอุณหภูมิเทาไหรในการรีด การรีดควรกลับตะเข็บดานในทดลอง

รีดดูกอน เพื่อปองกันผาเสียหาย 

 2. การรีดเตารีดไอน้ํา ควรใชน้ํากลั่นเติมกอนเสียบปลั๊กไฟเปดสวิตช ไมควรใชน้ําประปาเติม

เพราะถาใชน้ําเติมไปนาน ๆ ทําใหน้ําที่ตกตะกอนจับตัวทําใหอุดตันที่ทอไอน้ําได ดังนั้น หลังจาก

เลิกใชทุกครั้งควรถายน้ําออกใหหมด 

 3. อยาพรมน้ําเปยกมากจนเกินไป ควรพรมน้ําทิ้งไวประมาณ 5-10 นาที แลวคอยรีด เพราะ

ถาผาเปยกมากเกินไปจะทําใหเสียเวลาการรีดผา และจะเสียคาไฟฟามากขึ้นกวาปกติ 

 4. ควรรีดผาหลาย  ๆ ตัวในครั้งเดียวกัน ถาผาเนื้อบาง ๆ ควรรีดหลังสุด เพราะผาบางไมไดใช

อุณหภูมิสูง เหมาะที่จะรีดหลังจากถอดสวิตชแลว เพ่ือเปนการประหยัดกระแสไฟฟาและเงินอีกดวย 

 5. ระวังอยาใหเตารีดหลนหรือตก ขณะที่กําลังจะหยุดรีดชั่วขณะหนึ่งควรปดสวิตช หรือ 

ถอดปลั๊กเตารีดเพื่อปองกันการเกิดไฟไหม 
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 6. ขณะที่รีดผาควรใหสายเตารีดเรียบไมมวนงอ เพราะจะทําใหสายเสียดสีกัน ทําใหฉนวน

หุมสายไฟไมทนทานจะทําใหเกิดอันตรายได 

 7. เม่ือรีดผาเสร็จทุกครั้งตองปดสวิตช ถอดปล๊ักและเก็บพับสายใหเรียบรอยทุกครั้ง 

 8. เตารีดหลังจากใชแลว หากมีสิ่งสกปรกติดอยู ควรใชผาชุบน้ําหรือเบนซินหมาด ๆ  เช็ดออก

ทุกครั้ง 

การซอมแซมเสื้อผา 

 เส้ือผาที่ชํารุดอาจเนื่องมาจากการซักรีด หรือถูกสิ่งอื่นเกาะเกี่ยว ทําใหเสื้อผามีรอยตําหนิ

หรือเสียหาย เสื้อผาที่ใสอยูบางตัวยังใหม ตองการกลับมาใชประโยชนอีก จึงจําเปนตองศึกษา

วิธีการซอมแซมใหเหมาะสมและถูกวิธี การซอมแซมเสื้อผา นอกจากจะนํากลับมาใชไดอีก          

ยังสามารถดัดแปลงเส้ือผาใหไดแบบใหมแปลกตา ทําใหเกิดความสวยงามยิ่งขึ้นและนาสวมใส 

 กอนที่จะนําเสื้อผามาซอมแซม ควรพิจารณากอนวาควรซอมแซมวิธีใดจึงจะเหมาะสม

โดยพิจารณาจากรอยชํารุดกอนและวิธีการซอมแซมสามารถนํากลับไปใชไดอีกนานหรือไม 

การซอมแซมก็ไมยุงยาก 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนหาภาพการแตงกายของบุคคลตาง ๆ คนละ 3 ชุด ใหเหมาะสมกับวัย กาลเทศะ

และฐานะทางเศรษฐกิจพรอมทั้งแสดงความคิดเห็น 

1.3 อาหารและโภชนาการ 

 การเลือกบริโภคอาหารเครื่องดื่มและมารยาทในการรับประทานอาหาร อาหารเปนหนึ่งใน

ปจจัย 4 ที่สําคัญตอการดํารงชีวิต รางกายจะเจริญเติบโตแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดีตองไดรับอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอกับความตองการของรางกายในแตละวัยซึ่งมี       

ความแตกตางกัน 

 อาหาร หมายถึง สิ่งที่กินเขาสูรางกายแลวไมมีโทษตอรางกาย แตนําไปใชประโยชนได 

โดยสรางความเจริญเติบโต ซอมแซมสวนที่สึกหรอ ชวยใหรางกายดําเนินชีวิตตามปกติและ

ปราศจากโรค 

 สารอาหาร หมายถึง สวนประกอบที่เปนสารเคมีที่มีอยูในอาหารและรางกาย สามารถ

นําไปใชประโยชนได ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร ไขมัน 

 อาหารสมสวน หมายถึง อาหารที่มีสารอาหารครบทั้งปริมาณและคุณภาพตามความตองการ

ของรางกาย 
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การเลือกบริโภคอาหารใหถูกหลักอนามัย 

 การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารใหถูกหลักอนามัย จะชวยปองกัน       

การแพรกระจายของเช้ือโรคที่มีในอาหารได 

หลักการเลือกบริโภคอาหารใหถูกหลักอนามัย 

 1. ควรบริโภคอาหารสุก เนื่องจากอาหารสุกเปนอาหารท่ีผานการฆาเช้ือดวยความรอน จึงมี

ความปลอดภัยมากกวาอาหารดิบ 

 2. ควรใชชอนกลางประจําสําหรับตักกับขาวในการรับประทานอาหาร เพื่อเปนการปองกัน      

การแพรกระจายของโรคที่ติดตอได 

 3. ควรลางมือกอนรับประทานอาหารดวยน้ําสบูทุกครั้ง โดยเฉพาะผูนิยมบริโภคขาวเหนยีว

และอาหารอื่น ๆ ดวยมือ 

 4. รูจักเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 

 5. อาหารตองมีคุณคาสูงและราคาไมแพงนัก การเลือกซื้ออาหารควรพิจารณาถึงคุณคาของ

สารอาหารตามหลักโภชนาการ 

 6. อาหารตองมีคุณภาพ สังคมในปจจุบันมีการเลือกซื้ออาหารมารับประทานกันมากขึ้น 

ผูบริโภคควรเลือกอาหารสดใหม ไมบูดเนา หรือสงกลิ่นเหม็น ไมควรเก็บอาหารที่ซื้อไวนานเกิน

เพราะจะทําใหอาหารไมมีคุณภาพ 

 7. ทําความสะอาดและเก็บภาชนะอุปกรณเครื่องใชอยางถูกตอง หลังทําความสะอาดผึ่งใหแหง

และควรเก็บเขาที่ใหเรียบรอย เพื่อปองกันฝุนละอองและไมอับชื้น 

การปฏิบัติหลังรับประทานอาหาร 

 1. เม่ือรับประทานอาหารอิ่มแลวควรรวบชอนและสอมไวในจาน 

 2. ชวยกันเก็บภาชนะตาง ๆ เก็บกวาดเช็ดถูใหเรียบรอย (รับประทานอาหารที่บาน) 

 3. ควรลุกจากโตะอาหารพรอม  ๆ กัน ถาจําเปนตองลุกกอนควรกลาวขออนุญาตแลวเก็บเกาอี้

ไวในสภาพเดิม 

การเลือกบริโภคอาหารใหเหมาะสมตามวัย 

 อาหารสําหรับผูใหญ (อายุ 40 ปขึ้นไป) วัยนี้รางกายมีการเสริมสรางเซลลตาง ๆ เพื่อรักษา

สมรรถภาพการทํางานในรางกายใหคงที่ จึงควรไดรับอาหารครบทั้ง 5 หมูและไดสัดสวนที่เหมาะสม 

ดังนี้ 

 โปรตีน 

 นม 1 แกวตอวัน 

 ไข 1 ฟองตอวัน หรือสัปดาหละ 3-4 ฟอง 

 เนื้อสัตว 100 กรัมตอวัน  
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 เครื่องในสัตว 1 ครั้งตอสัปดาห 

 ถั่วเมล็ดแหง 50 กรัม 

 แปงหรือน้ําตาล (ใน 1 วัน) 

 ขาวสวยหรืออาหารจากแปง 3 จาน (250-300 กรัม) 

 เผือก มัน 1 หัวเล็ก น้ําตาล 2 ชอนโตะ 

 น้ํามันหมู 2 ½-3 ถวยตวง 

 ผัก/ ผลไม (ใน 1 วัน) 

 ผักใบเขียวสุก ½ ถวยตวง 

 ผักใบเขียวสด 1 ถวยตวง 

 ผักประเภทหัว ดอก ผล ½ ถวยตวง 

 ผลไม 1 ผลเล็ก (สม 1 ผล) 

 น้ําผลไม ½ ถวยตวง 

 อาหารสําหรับผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) วัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเส่ือมลงของเซลล

อวัยวะตาง ๆไดแก เซลลของสมอง ไต หัวใจ กระดูกออน กลามเนื้อลาย เปนตน และไมสามารถ

สรางขึ้นใหมได จึงควรไดรับสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอเชนเดียวกับวัยผูใหญ 

การเก็บและการถนอมอาหาร 

 วิธีการเก็บอาหารประเภทตาง ๆ  

 1. การเก็บอาหารสด กอนเก็บไวในตูเย็นหรือตูแช ตองลางสิ่งปกปรกที่ติดมากับอาหาร

ออกใหหมดขณะที่แชเย็น และจะชวยยืดอายุการเก็บอาหารสดได 

 2. การเก็บอาหารแหง ตองปองกันความชื้นที่จะเกิดกับอาหาร เชน การเก็บเมล็ดพืชควรทําให

แหงกอนนําไปเก็บในภาชนะมีฝาปดและไมอับชื้น สวนพืชที่เปนหัวควรแขวนไวในที่โปรง สะอาด    

มีลมโกรกไดดี ควรนําไปผึ่งแดดออน ๆ เปนประจํา 

 3. การเก็บอาหารกระปอง ควรเก็บไวในที่ที่มีอากาศเย็น โปรงและไมอับชื้น เพราะจะได

ปองกันเชื้อโรคที่หลงเหลืออยูในกระปอง 

 4. การเก็บอาหารปรุงสําเร็จ อาหารที่เหลือจากการบริโภค ควรเก็บในตูเย็นไมเกิน 2 วัน กอนนํามา

รับประทานควรอุนใหรอนจัด เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดอาการทองเสีย 

การถนอมอาหาร คือ วิธีการตาง ๆ ที่ทําใหอาหารเก็บไดนานกวาปกติ โดยไมบูดเสีย 

 หลักในการถนอมอาหาร หลักในการถนอมอาหารสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

 1. การแชอาหารในอุณหภูมิต่ํา วิธีนี้ชวยใหอาหารเสียชาลง เพราะแบคทีเรียและเชื้อราซ่ึงเปน

ตนเหตุใหญมีการเจริญเติบโตไดชา การเก็บอาหารไมใหเสียโดยใชอุณหภูมิต่ํานี้จะเก็บไวไดนานเทาไร

ขึ้นอยูกับอุณหภูมิในการเก็บ  วิธีเก็บอาหารในตูเย็น จะเก็บอาหารไดในระยะสั้นประมาณ 1 สัปดาห 
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แตถาตองการเก็บอาหารในระยะยาวเปนเดือนหรือเปนป จะตองใชอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง คือ     

แชใหอาหารแข็ง อาหารที่แชแข็งนี้ถานํามาไวในอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะเริ่มเสียไดอีก เชนเดียวกับ     

อาหารสดทั่วไป 

 2. การตากแหง แบคทีเรียและเชื้อราในอาหารจะเจริญเติบโต ทําใหอาหารเสียได ตองอาศัย

ความชื้นพอสมควร การตากแหงทําใหความชื้นในอาหารต่ําจนเชื้อจุลินทรียไมสามารถเจริญเติบโตได 

อาหารก็ไมเสียนิยมใชกันมากกับเนื้อสัตว ผักและผลไม เพราะทําไดงายและประหยัด การตากแหง 

อาจจะใชวิธีตากแดด อบ ปง ยาง หรือรมควันก็ได สําหรับวิธีหลังนี้ ควันไฟยังมีสารบางอยางชวยถนอม

อาหารไมใหเสียอีกดวย 

 3. การใชความรอน วิธีนี้อาศัยความรอนเพื่อทําลายจุลินทรียที่จะทําใหอาหารเสียและทําลาย

เอนไซมทําใหปฏิกิริยาดําเนินไปไมได การทําลายจุลินทรียดวยความรอนนี้อาจทําไดหลาย ๆ ขั้น เชน  

  3.1 การทําลายเชื้อจุลินทรียบางตัว ใชกับอาหารบางชนิดที่ตองการรักษาใหคงรูปเดิมไว 

เชน นมสด ใชวิธีพาสเจอรไรส ซึ่งใชความรอนต่ําไมถึงจุดเดือด เพียงแตทําลายเชื้อจุลินทรียที่จะเปน

อันตรายแกผูบริโภคเทานัน้ ฉะนั้น นมสดที่ผานความรอนไมถึงจุดเดือดจะยังมีเชื้อจุลินทรียอยูตองเก็บ

ไวในที่อุณหภูมิต่ําเพื่อไมใหเสีย 

  3.2 การทําลายเชื้อจุลินทรียทั้งหมด วิธีนี้ใชความรอนสูงในระยะยาว ใชวิธีสเตอริไลซ 

เพื่อฆาเชื้อจุลินทรียในอาหารใหหมด และเก็บอาหารท่ีไมมีเชื้อจุลินทรียแลวในภาชนะที่มิดชิด เชน 

บรรจุกระปอง หรือบรรจุขวด อาหารที่ถนอมดวยวิธีนี้เก็บไวไดนานมาก เพราะไมมีสิ่งที่จะทําให

อาหารเสียเหลืออยู แตวิธีการนี้ยุงยากไมเหมาะที่จะทําในครอบครัว เพราะตนทุนสูงเหมาะในการทํา

เปนอุตสาหกรรมเทานั้น 

 4. วิธีอ่ืน ๆ ไดแก การดอง การกวน การแชอ่ิม ฯลฯ ใชมากกับผักและผลไม ในประเทศเรา

วิธีเหลานี้ชวยถนอมอาหารไวไดมาก โดยทําสิ่งแวดลอมใหมีสภาพไมเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต

ของเช้ือจุลินทรีย 

คุณคาทางโภชนาการของอาหารที่ถนอมแลว 

 วิธีการถนอมอาหารทุก ๆ วิธี ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในตัวอาหารเองมากบางนอยบาง

แลวแตวิธีการ สําหรับคุณคาทางโภชนาการนั้นก็มีการเปล่ียนแปลงเชนเดียวกัน มากนอยขึ้นอยูกับ

ประเภทของอาหารและวิธีการที่ทําถนอมไวโดยตากแหง เชน เนื้อเค็ม ปลาแหง ปลากรอบ ฯลฯ 

ดองหรือหมักใสเกลือ เชน ปลารา หอยดอง ฯลฯ เหลานี้ โปรตีนในเนื้อสัตวยังใชประโยชนได     

แตการบริโภคอาหารเหลานี้จะตองระวังในดานความสะอาด ควรจะทําใหสุกดีเสียกอน 

 ผักและผลไม สารอาหารที่สําคัญ คือ วิตามิน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิตามินซีสลายตัวไดงาย

โดยความรอน การสัมผัสกับอากาศ ฯลฯ ฉะนั้น ผักและผลไมที่ถนอมวิตามินจะนอยลง เมื่อถูก

ความรอนและสัมผัสกับอากาศ สวนเกลือแรในผักและผลไมไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง 
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กิจกรรม 

 ใหผูเรียนจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3 มื้อ ใน 1 วัน สําหรับบุคคล

ดังตอไปนี้  

(เลือก 1 หัวขอ) 

 - เด็กวัยเรียน 

 - ผูใหญ 

 - ผูสูงอายุ 

 

มื้ออาหาร ชื่ออาหาร/เครื่องดื่ม สวนผสม/วิธีปรุง คุณคาทางโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

   

 

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในครอบครัว ไดแก การใชไฟฟา น้ําประปาอยาง

ประหยัด ดังนี้ 

 การใชไฟฟา 

 1. การเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟา ควรเลือกซื้อชนิดประหยัดไฟ เชน หลอดตะเกียบ หรือ

เครื่องใชไฟฟาที่ระบุฉลากประหยัดไฟ 

 2. เครื่องใชไฟฟาที่กินไฟมาก เชน หมอหุงขาว กาตมน้ํา กระทะ เครื่องซักผา เตารีด หรือ

เครื่องใชไฟฟาเสียบปล๊ักทุกชนิด เมื่อใชเสร็จแลวตองถอดปล๊ักออกทันที 

 3. การใชเตารีดไฟฟารีดผา ควรเตรียมเสื้อผาที่จะรีด และเตรียมเครื่องใชอื่น ๆ ใหพรอมกอน 

เมื่อจะรีดจึงเสียบปล๊ัก ควรรีดครั้งละมาก ๆ ประหยัดไฟฟามากกวารีดทีละนอยและบอยครั้ง 

 4. เครื่องใชไฟฟาที่มีสวิตซปด เปด เชน หลอดไฟ พัดลม เม่ือเลิกใชควรปดสวิตชทันที 

 5. เครื่องปรับอากาศตองใชเทาที่จาํเปน เมื่อจะออกจากหองหรือหยุดใชงาน ควรปดเครื่องกอน

ประมาณครึ่งชั่วโมง 

 6. ควรตรวจปล๊ัก สวิตชเครื่องใชไฟฟาในบานทุกชนิดใหเรียบรอย และอยูในสภาพดีเสมอ

เพื่อประหยัดไฟฟา และปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่จะเกิดจากไฟฟา 
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การใชน้ําประปา 

 1. เม่ือเปดกอกน้ําประปาและใชน้ําในปริมาณพอเพียงแลว ปดกอกน้ําทันที อยาปลอยให

น้ําไหล จนลนภาชนะ 

 2. หมั่นตรวจดูกอกน้ํา ทอน้ําภายในบานและบริเวณบาน ถามีรอยรั่วแตกตองรีบซอมทันที 

 3. บานที่มีหองสุขาแบบชักโครก ควรเลือกซื้อชักโครกแบบประหยัดน้ําและถาใชขวดพลาสติก

กรอกน้ําใหเต็ม แชไวในถังชักโครกจะชวยประหยัดน้ําได 

 4. น้ําที่ใชแลว เชน น้ําซาวขาว น้ําลางผัก ผลไม น้ําลางจาน น้ําที่ซักผา ถาเปนน้ําสุดทาย จะไม

คอยสกปรกสามารถนําไปรดตนไมได 

 5. กอนออกไปนอกบาน หรือกอนนอนควรตรวจดูกอกน้ําในบานตองปดใหเรียบรอย 

การเก็บขยะภายในบานและการแยกขยะ 

 ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอม คือ ขยะ ซึ่งตองกําจัดอยางรวดเร็ว ขยะนอกจากทําลาย

สิ่งแวดลอมแลว ยังเปนจุดรวมของสัตวที่เปนพาหนะนําโรค เชน หนู แมลงสาบ ดังนั้น การเก็บขยะ

และแยกขยะที่ถูกวิธี ชวยใหสะดวกตอการนาํไปยอยสลายหรือนําไปใชใหเกิดประโยชน อีกทั้งชวย

รักษาสภาพแวดลอมที่ด ี

กิจกรรม 

 1. ทานมีหลักในการมอบหมายหนาที่ใหกับสมาชิกในครอบครัวอยางไรบาง 

 2. ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน และมีความชอบท่ีตางกัน ดังนี้ 

 พอชอบปลูกตนไม แมชอบทําอาหาร ลูกสาวคนที่ 1 ชอบอานหนังสือ ลูกชายคนที่ 2 ชอบ

เลนเกม และลูกชายคนสุดทองชอบเลนกีฬา 

 ทานมีวิธีการแบงหนาที่การทํางานบานใหกับคนในครอบครัวนี้ไดอยางไร 

 

2. งานเกษตร 

 งานเกษตร เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว ตามกระบวนการผลิต

และการจัดการผลผลิตมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝงความรับผิดชอบ การอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการสรางงานอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนและ

สอดคลองกับชุมชน สังคม 

2.1 การปลูกพืช 

 การปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี 

 ผักเปนพืชที่ เรานํามาประกอบเปนอาหารในชีวิตประจําวัน มีคุณคาทางอาหารที่เปน

ประโยชนตอรางกาย การปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมีเปนการปลูกผักโดยไมใชสารเคมี เชน 
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ปุยเคมี และสารปองกันกําจัดศัตรูพืช แตใชปุยคอก ปุยหมักชีวภาพ น้ําสกัดชีวภาพ และสารสมุนไพร

ปองกันกําจัดแมลงมาใชในการปลูก ทําใหปลอดภัยกับผูผลิตและผูบริโภค 

ความหมายของพืชผักสวนครัว 

 พืชผักสวนครัว หมายถึง พืชผักที่ปลูกในพื้นที่วางในบริเวณบานหรือหนวยงาน อาจปลูก

ลงแปลงหรือในภาชนะตาง ๆ เพื่อใชบริโภคในครอบครัว หากมีจํานวนมากเหลือจากการบริโภค

ก็สามารถนําไปจําหนายได 

การแบงประเภทของพืชผักสวนครัว 

 1. ผักกินใบกินตน เชน คะนา ผักบุง กะหลํ่าปลี ผักกาดขาว 

 2. ผักกินฝกกินผล เชน พริก มะเขือ ถ่ัวฝกยาว ถั่วแขก ถ่ัวพู 

 3. ผักกินหัวกินราก เชน ผักกาดหัว กระชาย ขมิ้น 

 4. ผักกินยอด เชน ตําลึง ชะอม 

 5. ผักกินดอก เชน กะหลํ่าดอก ดอกแค ขจร 

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ มีวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 

 1. เปนเมล็ดที่แกเต็มที่ เก็บจากผลหรือฝกที่แกหรือสุกจัด มีอาหารสะสมในเมล็ดมาก 

 2. เปนเมล็ดที่สมบูรณ ไมมีรอยแตก หักราว หรือลีบ 

 3. เปนเมล็ดที่เก็บมาใหม ๆ ไมเก็บไวนานจนเกินไป 

 4. เปนเมล็ดที่สะอาดปราศจากโรคและแมลง 

เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกผัก 

 เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกผัก เปนสิ่งที่ชวยใหทํางานไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ไดงานที่มีคุณภาพ ประหยัดเวลา แรงงาน และสงผลใหไดผลผลิตมากยิ่งขึ้น เชน เครื่องพรวนดิน 

อุปกรณรดน้ํา และเครื่องพนยา เปนตน 

หลักการปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี 

 1. ไมใชสารเคมีใด ๆ ในการปลูกผัก เชน ยาปองกันและกําจัดเชื้อรา ยาฆาแมลง ปุยเคมี 

และยากําจัดวัชพืช 

 2. ใชวิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

 3. ใชปุยที่ไดจากธรรมชาติ เชน ปุยคอก ปุยหมัก อินทรียวัตถุตาง ๆ บํารุงดินโดยใช

จุลินทรียเขามาชวย 

 4. ใชปุยหมักชีวภาพ น้ําสกัดชีวภาพ น้ําหมักสะเดา หรือสารสมุนไพรอยางสม่ําเสมอ

ทุก 7-10 วัน ถามีแมลงศัตรูพืชมารบกวน พนสารสมุนไพรกําจัดแมลงใหบอยขึ้นเปนทุก 2-3 วัน

หรือทุกวัน  
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 5. ไมปลอยใหที่ดินวางเปลา ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียน 

 6. ใชพันธุพืชตานทานโรค 

 7. เตรียมดินปลูกใหอุดมสมบูรณ จะทําใหพืชผักสมบูรณแข็งแรงตานทานโรค ใหผลผลิต

ที่ดีและมีคุณภาพ 

 8. ปลูกผักผสมผสาน โดยปลูกสลับหรอืคละกนัในแปลงเดียว ปองกันการทําลายของหนอน

และแมลง 

 9. ปลูกพืชใหเหมาะสมกับฤดูกาล 

การเตรียมดินปลูกผัก 

 เลือกสถานที่ในการปลูกผักสวนครัว ควรเปนสถานที่ที่ไมมีน้ําทวมขัง ไดรับแสงแดดอยางนอย

วันละ 6 ชั่วโมง ไมมีสัตวเล้ียงมารบกวน ใชจอบหรือมีดดายหญา บริเวณที่จะปลูกแปลงควรมีขนาด

กวาง 1-1.5 เมตร ยาว 4 เมตร ขุดดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดิน ยอยดินเก็บวัชพืช ใสปุยคอก 

ปุยหมัก จํานวน 1 ปบ ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร และปุยหมักชีวภาพ 1 กิโลกรัม คลุกเคลาใหเขากัน 

คลุมดวยฟาง รดน้ําสกัดชีวภาพ 1 ลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร ใหชุม หมักทิ้งไว 2-3 วัน 

การปลูกผักสวนครัว มีวิธีการปลูก ดังนี้ 

 1. เพาะกลาแลวยายปลูก อาจเพาะในแปลงหรือในภาชนะจะชวยประหยัดคาเมล็ดพันธุ 

เชน กะหลํ่าปลี กะหล่ําดอก มะเขือเทศ พริก ฯลฯ  

 2. หวานเมล็ดในแปลงปลูก เปนผักที่ เมล็ดมีราคาไมแพง ปลูกงาย เชน คะนา ผักบุง 

กวางตุง ผักกาดขาว ฯลฯ 

 3. ปลูกแบบหยอดหลุม เปนการปลูกผักที่มีเมล็ดใหญ เชน ถั่วพู ถ่ัวฟกยาว ฟกทอง ฯลฯ 

การบํารุงรักษาผักสวนครัว มีวิธีการ ดังนี้ 

 1. การรดน้ํา ควรรดน้ําอยางสม่ําเสมอเชาและเย็น ใหชุมชื้นพอเหมาะอยางใหน้ําขังแฉะ 

 2. ใสปุย ใชปุยที่ไดจากธรรมชาติ เชน ปุยคอก ปุยหมัก น้ําสกัดชีวภาพ หรือปุยหมักชีวภาพ 

 3. การปองกันกําจัดศัตรูพืช ใชวิธีผสมผสานและใชสารสมุนไพรกําจัดแมลงไมใชสารเคมี 

การเก็บเกี่ยวผักสวนครัว 

 การเก็บเกี่ยวและระยะเวลาในการเกบ็เกีย่วของพืชผักแตละครั้งจะแตกตางกันออกไปตามชนิด

ของผัก เชน แตงกวา อายุ 30-45 วัน หลังปลูก ผลออนสีเขียวออนปนขาวไดขนาด ผักบุง อายุ 25 วัน 

ตนออนสูง ประมาณ 30 เซนติเมตรขึ้นไป  
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 ขอควรรู 

 ผักกินตนบางชนิดเมื่อโตเต็มที่แลว เหลือโคนตนที่มีใบติดไว 2-3 ใบ รดน้ํา ใหปุย ดูแล

รักษาตอไป จะมีตาขางหรือแขนงผักเกิดขึ้นมา สามารถเก็บมารับประทานไดอีก เชน คะนา 

กะหล่ําปลี ผักบุง 

 การเก็บผักที่ตองถอนออกมาทั้งตน ควรรดน้ําใหดินชื้นจะทําใหถอนไดงาย จัดเรียงเปนกอง

นําสวนรากไปลางน้ําเอาดินออก  นํามาจัดเรียงใหโคนตนเสมอกัน  ดึงในบริเวณโคนตนและ

ใบที่เนาเสียออก 

การแปรรูปพืชผักสวนครัว 

 ผักสวนครัวถามีปริมาณมากใชบริโภคในครัวเรือนไมหมดก็สามารถนําไปจําหนายหรือ

แปรรูปดวยวิธีการตาง ๆ เชน การตากแหง เชน พริก หอม กระเทียม 

การทําปุยหมักชีวภาพ 

 ปุยหมักชีวภาพ ไดจากการหมักอินทรียวัตถุกบัน้ําสกัดชีวภาพ เปนการเพิ่มจุลินทรียไปชวย

ยอยสลายอินทรียวัตถุทําใหดินมีความอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น 

วิธีใชปุยหมักชีวภาพกับผักสวนครัว 

 1. ใสปุยลงไปในแปลงปลูกขณะเตรียมดินอัตราสวน 1 กิโลกรัมตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

 2. พืชผักที่มีอายุเกือบ 2 เดือน เชน ถั่วฝกยาว แตง พริก มะเขือ ใชปุยชีวภาพรองกนหลุม

กอนปลูก 1 กํามือ 

 3. หลังจากปลูกผักแลวใสปุยหมักชีวภาพทุก 7-10 วัน และรดดวยน้ําสกัดชีวภาพ 1 ชอนโตะ 

ตอน้ํา 5-10 ลิตร ทุก 5-7 วัน 

 4. ดินที่ใชปุยหมักชีวภาพควรเปนดินที่มีสวนผสมของปุยหมัก ปุยคอก หรืออินทรียวัตถุ

เพื่อเปนอาหารของจุลินทรียตอไป 

 5. บริเวณแปลงปลูกผักควรมีวัสดุคลุมแปลง เพ่ือรักษาอุณหภูมิและความชื้นใหเหมาะสม

กับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 

 6. เพ่ือเปนการประหยัดปุยหมักชีวภาพ กอนนําไปใชควรนําไปคลุกเคลากับปุยหมัก หรือ

ปุยคอกในอัตราสวนปุยชีวภาพ 1 สวน ตอปุยหมักหรือปุยคอก 10 สวน 

การจัดจําหนาย 

 การตลาด ตองศึกษาความไดเปรียบเสียเปรียบของปจจัยตนทุน อายุของสินคา โควตา และ

สิทธิบัตรที่ไดครอบครอง หรือแปรรูปกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศ หากเกิน

ความพอดีสามารถวางแผนการตลาดสูตลาดตางประเทศได 
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กิจกรรม 

 ใหผูเรียนวางแผนการปลูกผักลงในตารางดานลาง 

ขั้นตอน วิธีการปฏบิัต ิ

 

1. การเตรียมการกอนปลูก 

2. การเตรียมอุปกรณ 

3. การเตรียมดิน 

4. วิธีปลูก 

5. การดูแลรักษา 

6. การเก็บเกี่ยว 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรม 

 จงตอบคําถามตอไปนี้ 

 1. ผักสวนครัวคืออะไร 

 2. การปลูกพืชสวนครัวปลอดสารเคมีมีประโยชนอยางไร 

 3. วัสดุอุปกรณในการทําปุยหมักชีวภาพมีอะไรบาง 

 4. อินทรียวัตถุในทองถ่ินของผูเรียน ที่สามารถนํามาทําปุยหมักชีวภาพมีอะไรบาง 

 5. วิธีการปองกันและกําจัดแมลงสําหรับการปลูกผักปลอดสารเคมีมีวิธีการอยางไรบาง 

2.2 การเลี้ยงสัตว 

 การเลี้ยงสัตวมีจุดประสงคที่สําคัญ คือ เพื่อเปนอาหารของประชากรภายในครอบครัว 

หมูบานในประเทศ และเพื่อประชากรโลก ซึ่งอาหารที่ไดจากสัตว ไดแก อาหารประเภทเนื้อ นม 

และไข อาหารประเภทเนื้อไดจาก โค กระบือ สุกร สัตวปก สัตวน้ํา จระเข อาหารประเภทนมได

จากโคนม แพะนม และควายนม เปนตน อาหารประเภทไขไดจากไขไก ไขเปด ฯลฯ นอกจากนี้ 

การเลี้ยงสัตวยังใหประโยชนในดานเครื่องนุงหม ยารักษาโรค เครื่องประดับและกอใหเกิดรายได

จากผลประกอบการจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว 

สภาพปญหาของการเลี้ยงสัตว 

 ปญหาของการเลี้ยงสัตวในประเทศไทยมีมากที่กําลังรอการแกไข ซ่ึงเราสามารถแบงสภาพ

ปญหาออกเปนหัวขอใหญ ๆ ได 5 ปญหา คือ 
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 1. ปญหาเรื่องคน ปญหาของคนในภาคเกษตร คือ ผลิตไดแตขายไมออก คนยังขาดความรู

เรื่องการตลาด ขาดการชวยเหลือจากภาครัฐอยางจริงจัง ขาดความชวยเหลือเพื่อตั้งกลุมซึ่งจะทํา

อยางไรใหคนเกิดความเอ้ือเฟออาทรตอเพื่อนรวมอาชีพ 

 2. ปญหาเรื่องเงินทุน หมายถึง เงินทุน เกษตรกรสวนใหญคิดได ทําไดและทําไดดีแตขาด

เงินทุนในการดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงท่ีตอเนื่อง ทําใหขาดรายไดหมุนเวียนในฟารม 

 3. ปญหาเรื่องปจจัยการเลีย้ง  เริ่มจากที่ดิน โรงเรียน อุปกรณการเลี้ยง ธรรมชาติในทองถ่ิน 

เปนปญหาที่ผูเลี้ยงสัตว และหนวยงานภาครัฐตองรวมมือกันแกไข 

 4. ปญหาเรื่องการจัดการฟารม เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงสัตว

ในเรื่องความสมดุลของการลงทุนกับผลตอบแทนที่คุมคาที่สุด รวมถึงการใชแรงงาน เงินทุน และ

ปจจัยการเล้ียงไมเหมาะสมกอใหเกิดปญหาในดานการจัดการฟารมในเวลาตอมา 

 5. ปญหาเรื่องกิจกรรมดานการตลาด เกษตรกรในประเทศไทยปจจุบัน ประสบปญหานี้

เปนหลัก หลักการเลี้ยงสัตวที่ดีควรคํานึงถึงปจจัยนี้เปนปจจัยแรกในการที่จะตัดสินใจลงทุนใน   

การเลี้ยงสัตว 

ชนิดและประเภทของสัตวที่ควรเลี้ยง 

 สัตวเล้ียงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ แบงออกตามชนิดและประเภทได ดังนี้ 

 1. สัตวใหญ ไดแก 

 โค หรือวัว แบงออกเปน 3 ประเภท คือ โคนม เล้ียงเพื่อตองการน้ํานมเปนหลัก โคเนื้อเลี้ยง

เพื่อตองการเนื้อเปนหลัก โคกึ่งเนื้อกึ่งนมเลี้ยงไวเพื่อตองการทั้งเนื้อและนม 

 กระบือหรือควาย แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ กระบือปลัก เลี้ยงเพื่อใชงานและใหเนื้อ 

กระบือแมน้ํา (กระบือนม) เล้ียงไวเพื่อตองการน้ํานม 

 2. สัตวเล็ก ไดแก 

   - สุกร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ สุกรเนื้อ ไดแก สุกรที่นําเขาจากตางประเทศ

เมื่อปรับปรุงพันธุแลวจะใหเนือ้เปนหลัก สุกรน้ํา ไดแก สุกรพื้นเมืองในประเทศ สุกรประเภทนี้เล้ียง

งายใหเนื้อนอยมีมันมาก 

  - แพะ แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ แพะนมเลี้ยงไวเพื่อใหนมเปนหลัก แพะเนื้อ

ใหเนื้อเปนหลัก เลี้ยงงายโตเร็ว 

  - แกะ เลี้ยงเพื่อใหขนเปนหลักมากกวาเนื้อ 

 3. สัตวปก ไดแก 

  - ไก แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ไกเนื้อ ไกไข ไกสวยงาม 

  - เปด ไดแก เปดเนื้อ เปดไข 
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 4. สัตวน้ํา ไดแก 

  - ปลาทะเล 

  - ปลาน้ําจืด 

  - ปลาสวยงาม 

  - ปลาน้ํากรอย 

  - สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 

การเลือกสถานที่เลี้ยงสัตว 

 เมื่อตองการเลี้ยงสัตว สิ่งที่ตองคํานึงเปนอันดับแรก คือ สถานที่สําหรับเลี้ยง ยอมตองการสถานที่

อันจําเพาะและเหมาะสมกับตัวของเขาเอง ตามหลักธรรมชาติ ชนิดของสัตว ภูมิอากาศ รวมถึงความเหมาะสม

ของสัตวชนิดนั้น ๆ และยังตองคํานึงถึงเปาหมายของการเลี้ยงวาจะเลี้ยงสัตวเพื่ออะไร เพื่อนันทนาการ 

เพื่อการคาหรืออื่น ๆ เมื่อทราบความตองการเปนเบื้องตนแลว จึงควรพิจารณาสถานที่เลี้ยงสัตว 

ซึ่งจะมีขอพิจารณาสถานที่เล้ียงสัตว ดังนี้ 

 ขนาดและสัดสวนรางกายสัตวที่จะเล้ียง 

 - พื้นที่ตั้งฟารมที่เหมาะสมตามประเภทของสัตวนั้น ๆ  

 - ประเภทของโรงเรือน 

 - ขนาดของโรงเรือนเล้ียงสัตว และการตอเติมในอนาคต 

 - มีแหลงน้ําพอเพียง 

 - การคมนาคมสะดวก 

 - สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับชนิดและประเภทของสัตว 

การคัดเลือกพันธุ 

 ลักษณะพันธุสัตว 

 1. สัตวพันทาง คือ สัตวที่ผสมพันธุโดยธรรมชาติ ไมมีการคัดเลือกสายพันธุทําใหสัตวเล้ียง

ดอยคุณภาพทางดานผลผลิต สีสัน รูปราง และไมสามารถประมาณการผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ

แนนอนได 

 2. สัตวพันธุแท คือ สัตวที่ไดรับการคัดเลือกแลวเมื่อมีการผสมพันธุสัตว ลูกที่ไดจะมี

ลักษณะเหมือนพอแมทั้งรูปราง สีสัน น้ําหนัก เมื่อโตเต็มที่ ทั้งไดรับการยอมรับจากสมาคมผูเล้ียงสัตว

และสามารถประมาณการการใหผลผลิตได 

การปองกันและดูแลรักษาโรคสัตว 

 นักเลี้ยงสัตวที่ดีควรคํานึงถึงการปองกันรักษาสุขภาพของสัตวเปนอันดับตน ซึ่งเปนวิธี

ที่ประหยัดทั้งเงินและคารักษาโรค 
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 โรคสัตว มี 2 สาเหตุใหญ คือ 

 1. โรคที่เกิดจากเชื้อโรค เชน แทงติดตอ วัณโรค ปากและเทาเปอย หวัดไก ฯลฯ 

 2. โรคที่ไมเกิดจากเชื้อโรค เชน โรคกระเพาะและลําไส บาดแผลหรือของมีคมบาด เปนตน 

การถนอมอาหารและการแปรรูป 

 การถนอมอาหารเปนการเก็บรักษาอาหารที่เหลือเพื่อใชบริโภคในมื้อตอไป โดยใหคุณคา

ของอาหารสูญเสียนอยที่สุด การถนอมอาหารวิธีงาย ๆ มีดังนี้ 

 1. การทําใหแหง เนื้อสัตวบกและสัตวน้ํา มีการทําแหงเชนเดียวกัน เมื่อมีเนื้อสดหรือปลา

สดเหลือมาก ใหนําเนื้อหรือปลามาทําใหเปนชิ้นบาง ๆ ตามความพอใจ นํามาคลุกเกลือเพื่อปองกัน

การเนาเสีย วางแผบนตะแกรงหรือกระจาด แลวนําไปผึ่งแดดจนแหงในระหวางตากควรกลับชิ้นเนื้อ 

ใหทุกสวนไดรับความรอนโดยทั่วถึง เมื่อแหงแลวนํามาเก็บโดยการผึ่งกระจาดในที่ไมอับชื้นเพราะ

จะทําใหมีกลิ่นเหม็น เราเรียกวาเนื้อเค็มหรือปลาเค็ม ระยะเวลาการเก็บรักษาจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

ความเค็ม และความแหงของเนื้อถาแหงมากจะเก็บไวไดนานระหวางการเกบ็ควรนําออกผึ่งแดดบาง

เพื่อใหอาหารเก็บไวไดนานขึ้น 

 2. การหมักเกลือ การถนอมผลิตผลการเกษตร อาจจะใชเกลือเปนตัวชวยในการรักษาไมให

เนาเสีย ทางดานเนื้อสัตว จะเนาเสียไดงาย ควรนําเนื้อมาหั่นเปนชิ้นบาง ๆ นําไปหมักกับเกลือ เกลือ

จะเปนตัวรักษาไมใหอาหารเนา โดยการดูดน้ําในเนื้อออกมาแลวสงความเค็มเขาไปแทนที่ การหมัก

เกลือถานําเนื้อไปตากใหแหงจะทําใหเนื้อเก็บไดนาน 

 การถนอมอาหารประเภทเนื้อมีวิธีการทําหลายอยาง ตามลักษณะของเนื้อสัตวแตละชนิด

ผูเรียนควรศึกษาเพิ่มเติมจากตําราถนอมอาหาร ศึกษาในหัวขอที่นาสนใจ บางครั้งอาจจะเปนอาชีพ

เสริมสรางรายไดแกครอบครัวได 

การจัดการผลผลิตและการจัดจําหนาย 

 การจัดการผลผลิตทางดานสัตว ความไดเปรียบหรือเสียเปรียบขึ้นอยูกับราคาในตลาดและ

ตนทุนในการยืดอายุการขายเพื่อรอราคาใหสูงขึ้น เพื่อระบายสินคาออกสูตลาด 

 ตลาดการคาสัตว แบงออกเปน 2 ระบบ 

 ระบบตลาดภายในประเทศ ไดแก พอคาคนกลาง โรงงานแปรรูป ตลาดรวบรวมผลผลิตขนาดใหญ 

กลุมคนเหลานี้จะรวบรวมผลผลิตจากผูเลี้ยงสัตวเพื่อที่จะไดกระจายไปตามแหลงรับซื้อทั่วไป

ภายในประเทศ โดยการขายสัตวเปนหรือแปรรูปไปสูผูบริโภคปลายทาง 

 ตลาดตางประเทศ  เมื่อความตองการภายในประเทศลดนอยลง เนื่องจากเกินความพอดีเราสามารถ

สงออกผลิตภัณฑจากสัตวออกนอกประเทศได ปจจุบันมีการคาและการลงทุนเพื่อการสงออกหลาย

รูปแบบ 
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 ลักษณะการจัดจําหนายสัตวเลี้ยงหรือผลิตภัณฑ 

 - การคาขายลูกสัตว เชน ลูกสุกร ลูกปลา เพื่อนําไปเล้ียง เปนตน 

 - การคาขายสัตวใหญ เพื่อนําไปเปนอาหารหรือวัตถุประสงคอ่ืน 

 - การคาขายสัตวพอพันธุ แมพันธุ เพื่อใชทําพันธุ 

 - การคาขายซากสัตวชําแหละ เปนการบริการในทองถ่ิน 

 - การคาขายผลิตภัณฑจากสัตว เชน นม ไข หนัง เขา ฯลฯ 

 - การทํากิจการโรงงานที่เกี่ยวของกับสัตว เชน โรงงานผลิตภัณฑอาหารสัตว โรงฟอกหนัง 

โรงงานแปรรูปเนื้อ เปนตน 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนคิดวิธีที่จะใชพลังงานจากธรรมชาติ มาประกอบการเลี้ยงสัตวใหมากที่สุดโดย

ไมทําลายส่ิงแวดลอมมาคนละ 1 เรื่อง พรอมอภิปรายในกลุม 

3. งานชาง 

 งานชาง เปนการวิเคราะหเกี่ยวกบัการทํางานตามกระบวนการของงานชาง ซึ่งประกอบดวย 

การบํารุงรักษา การติดตั้งและประกอบ การซอม และการผลิต เพื่อจะนําไปสูการสรางงานอาชีพ

ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนและสอดคลองกับชุมชน สังคม  

3.1 การติดตั้งและการประกอบ 

 เครื่องมือเครื่องใชหลาย ๆ ชนิด กอนนําไปใชงานตองนําชิ้นสวนแตละชิ้นมาประกอบกัน

ใหเปนเครื่องมือเครื่องใชเครื่องนั้น ๆ แมกระทั่งเครื่องใชในบานที่เรียกวา เฟอรนิเจอรแบบถอด

ประกอบ การประกอบตองทําตามลําดับขั้น ดังนี้ 

 1. อานแบบหรือผังที่ติดมากับชุดอุปกรณ โดยทั่วไปเครื่องมือเครื่องใชที่โรงงานผลิตมา

จําหนายมักมีรูปแบบ ผัง การติดตั้ง การประกอบ คุณลักษณะของเครื่อง การใชงาน การรักษา 

ตลอดถึงขอควรระวัง ความปลอดภัยในการใชที่อาจจะเกิดแกผูใช และความปลอดภัยตอเครื่องมือ 

ใหอายุการใชงานนานขึ้น และความปลอดภัยในการเก็บรักษา เปนตน เครื่องมือเครื่องใชบางชิ้น

ตองนําชิ้นสวนมาปรับแตงใหเหมาะสมแลวนําแตละชิ้นมาประกอบกัน แบบหรือผังอาจจะเขียน

คลายของจริง ยอขนาดหรือขนาดเทาของจริง ถาขนาดเทาของจริงใหนําชิ้นสวนเหลานั้นทาบลง  

กับแบบ เพื่อตรวจสอบวาอุปกรณชิ้นนั้นเปนชิ้นเดียวกับแบบ ถาแบบผังมีขนาดเล็กกวาของจริง   

ใหเทียบเคียงกันวารูปรางเหมือนกันหรือไม มีสวนโคง เวา หยัก นูน กี่แหง อยางไร การติดตั้ง    

การประกอบตองใชชิ้นไหนเปนหลัก ชิ้นรองประกอบอยางไร เรียงตามลําดับกอนหลัง อาจมี

หมายเลขกํากับตําแหนงที่ตอเชื่อม อาจจะใชตะปูควง น็อต สกรู หรือลิ่มเสียบขัดกันเทานั้น หรือ

อาจตองใชกาว ใชตะกั่วบัดกรี 
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 2. ตรวจสอบจํานวนชิ้นสวนกับแบบใหถูกตอง กอนประกอบชิ้นสวนใหตรวจนับกอนวา

ชิ้นสวนของเครื่องนั้น ๆ มีจํานวนกี่ชิ้น ถูกตองตรงตามแบบที่แนบมากับเครื่องหรือไม เครื่องมือ

เครื่องใชบางชนิดบางประเภทอาจมีหลายรุน แตละรุนคลายคลึงกัน อาจแตกตางเฉพาะขนาดหรือ

อุปกรณบางชิ้น แบบทุกรุนใชอันเดียวกัน แตจะกําหนดในหมายเหตุเฉพาะแตละรุนไว รุนนั้น ๆ 

ประกอบอุปกรณกี่ชิ้น ชิ้นใดไมมีในรุนนั้น สภาพของชิ้นสวนชํารุดหรือไม หากชํารุดแตกหัก      

ไมควรนํามาประกอบใช 

 3. อานทําความเขาใจขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการประกอบจะกําหนดไวในแบบเปน

ชิ้นสวนหลักและชิ้นสวนชิ้นตอ ๆ ไปตามลําดับ 1 2 3 ชิ้นสวนหลักวางอยางไร หงาย คว่ํา เอียง 

นอน ยืน ชิ้นสวนชิ้นที่ 1 ประกอบทางดานไหน บน ลาง ซาย หรือขวา ชิ้นสวนชิ้นตอ ๆ ไป วางตอ

จากชิ้นไหนอยางไร 

 4. ลงมือประกอบตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด นําชิ้นสวนที่เปนหลักวางในตําแหนงและ

ทิศทางที่เหมาะสม อาจตองใชอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นจับ ยึด หรือตองมีคนชวยจับ นําชิ้นสวน

ลําดับที่ 1 2 3 4 และ 5 ตามลําดับมาประกอบตามลําดับ ตามแบบกําหนด หามนําชิ้นสวนอื่นมา

ประกอบกันกอนโดยปฏิบัตินอกเหนือไปจากแบบอาจจะทําใหประกอบยาก และทําใหชิ้นสวน

เสียหาย 

 5. ประกอบใหครบทุกชิ้นกอนลงมือทดลองใช ประกอบชิ้นสวนใหครบทุกชิ้นกอนทดลองใช 

บางครั้งผูประกอบอยากลองทั้งที่ประกอบชิ้นสวนไดเพียงบางชิ้น อยากจะทดสอบทีละขั้น ๆ ใน

ระหวางประกอบ เนื่องจากชิ้นสวนตองใชยึดโยงซึ่งกันและกันหากประกอบยังไมสมบูรณหาก

ทดลองจะทําใหเกิดการแตกหักชํารุดได ดังนั้น ตองประกอบทุกชิ้นสวนใหครบถวนตามแบบกอน

แลวจึงทําการทดสอบ 

 6. ชิ้นสวนชิ้นใดประกอบยากอยาฝน ใหคอย ๆ พิจารณา การประกอบชิ้นสวนอาจจะ

พิจารณารูปแบบไมชัดเจนหรือแบบผังที่ใหมาไมชัดเจน ในสวนที่ซอนหรือทับกัน หรือบางจุดตอง

ใชภาพขยายยุงยากอานแบบไมเขาใจ หรือมองอยางผิวเผินใชความเคยชินตัดสินใจประกอบ อาจจะ

ขัดกันตองพยายามฝนกดผลักจนประกอบได อาจจะทําใหชิ้นสวนนั้นโคง งอ และหักในที่สุด หาก

รูสึกวาการประกอบชิ้นสวนนั้นไมสะดวกยุงยากใหกลับไปพิจารณาแบบผังใหมอีกครั้ง ชิ้นสวน

ถูกตองตามแบบรุนจริงหรือไม 

กิจกรรม 

 ใหประกอบโตะอาหาร จํานวน 1 ตัว ตามแบบ 

 วัสดุอุปกรณ 

 1. พื้นโตะขนาด 100 x 20 x 10 เซนติเมตร สําเร็จรูป จํานวน 1 ชิ้น 

 2. ขาโตะ ไมแทงสี่เหล่ียมยาว 1.2 เมตร จํานวน 4 ทอน 

 3. น็อตพรอมแหวนรอง จํานวน 4 ชุด 
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 เครื่องมือ 

 กุญแจเลื่อน กุญแจล็อก  และคีมปากแบนขนาดใหญ 

 ขั้นตอนการประกอบ 

 1. เตรียมเครื่องมือและวัสดุใหพรอม 

 2. วางพื้นโตะบนพื้น หรือบนโตะทํางาน หงาย พื้นโตะ (งาน) ขึ้น 

 3. นําขาโตะหมายเลข 1 วางบนพื้นใหสกรูที่ติดกับขาโตะเสียบในชองหมายเลขที่ 1 บนพื้นโตะ 

 4. ใสน็อตเขากับสกรู หมุนน็อตจนแนน 

 5. ปฏิบัติขั้นที่ 3  และ 4 กับขาโตะหมายเลข 2 

 6. ปฏิบัติขั้นที่ 3  และ 4 กับขาโตะหมายเลข 3 

 7. ปฏิบัติขั้นที่ 3  และ 4 กับขาโตะหมายเลข 4 

 8. จับโตะที่ประกอบเสร็จแลววางกับพื้น ใชมือสองขางผลักดู แข็งแรงหรือไม หากโอน

เอนใหปรับหมุนน็อตใหแนนขึ้น 

3.2 การบํารุงรักษา 

 เครื่องมือเครื่องใช เมื่อใชไปนานมักสึกหรอ สภาพชํารุด คลาดเคลื่อนจากสภาพเดิม 

ฝุนละอองเกาะสกปรก ตองดูแลรักษา ปรับแตง ทําความสะอาด ดังนี้ 

 1. การปรับแตงเครื่องมือเครื่องใช เครื่องมือเครื่องใชที่ประกอบขึ้นจากชิ้นสวนหลาย  ๆ ชิ้น 

โดยการใชการเชื่อมยึด น็อต สกรู หรือวิธีอ่ืนใด เมื่อใชงานไปนาน จากการสั่นสะเทือน จากการเคลื่อนยาย

หรืออุบัติเหตุ ตําแหนงเช่ือมตอระหวางช้ินสวนอาจจะเคลื่อนจากที่เดิม ตองรีบแกไขปรับแตงใหอยู

ในสภาพปกติกอนใชงานตอไป หากคิดวาไมเปนไร ชํารุดเล็กนอย ยังใชการไดไมเปนไร หากใช

ตอไปอาจจะเกิดอันตรายกับผูใชและอาจจะเกิดความเสียหายตอเครื่องมือไดดวย 

 2. การทําความสะอาดประจําวัน/ สัปดาห/ เดือน/ ป เครื่องมือเครื่องใชทุกชิ้นกอนนําไปใชงาน

ตองตรวจสภาพใหพรอมกอนและหลังการใชงานแลวกอนเก็บเขาตูหรือที่เก็บใหทําความสะอาด

เสียกอนเปนการทําความสะอาดประจําวัน เครื่องมือเครื่องใชบางชนิดอาจมีเศษวัสด ุขยะจากการทํางาน

เขาไปติดสะสมภายในเครื่อง ไมสามารถทําความสะอาดอยางงาย ๆ ได ควรมีวันหยุดพักเครื่อง    

ทําความสะอาดประจําสัปดาห หรือประจําเดือน หรือประจําป แลวแตชนิดของเครื่องมือนั้น ๆ  

 3. ปรับเปลี่ยนอะไหลตามอายุการใชงาน เครื่องมือเครื่องใชทุกชิ้นใชไปนาน ๆ ชิ้นสวน

โดยเฉพาะที่มีการเคลื่อนไหวจะสึกหรองาย เชน เครื่องมือประเภทเครื่องกลเครื่องไฟฟา เม่ือใชงาน

ระยะหนึ่งจะตองปรับเปล่ียนชิ้นสวนใหมตามที่คูมือของเครื่องนั้น ๆ กําหนด เชน การเปลี่ยนแหวน 

เปล่ียนบูต กระเดื่อง คันกระแทก น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอล่ืน จาระบี เปนตน 

 4. นําไปใหศูนยบริการตรวจสภาพตามกําหนด เครื่องมือเครื่องใชบางชนิด ใชเทคโนโลยี

คอนขางสูง โดยตองใชเครื่องมือเครื่องวัดพิเศษเฉพาะ ผูใชงานไมสามารถซอมบํารุงไดเอง ตองนําไป           
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ใหศูนยบริการชวยตรวจสอบ ปรับแตงใหเทานั้น ซึ่งคูมือที่มากับเครื่องจะระบุไววา ใชงานไปเปน

ระยะเวลานานเทาไร ควรนําไปบริการตรวจสภาพ ผูใชตองปฏิบัติตามคูมือเพื่อยืดอายุการใชงาน

ของเครื่องมือเครื่องใช 

 5. การขัดของบางลักษณะตองใหชางซอมเทานั้น หามซอมเอง เครื่องมือบางชนิด เชน 

เครื่องไฟฟา เครื่องกล ผูใชไมสามารถซอมเองได เพราะบริษัทผูผลิตสงวนไวสําหรับผูผลิต ผูแทน

จําหนายเทานั้น หากผูใชแกไขเองอาจจะทําใหชํารุดเสียหายมากขึ้น 

กิจกรรม 

 ใหนํารถจักรยานยนตไปตรวจสภาพตามที่กําหนดแลวบันทึกการซอมบํารุงมาดวย 

3.3 การซอม 

 เครื่องมือเครื่องใช หากรูสึกวาใชงานไมคลอง ติดขัดไมสะดวกสบาย หรือมีความรูสึกวา

ไมปลอดภัยควรดําเนินการตรวจซอมกอนนําไปใช ดังนี้ 

 1. ศึกษาใหรูจักคุณลักษณะของเครื่องมือเคร่ืองใช  เครื่องมือเครื่องใชทุกชนิดที่วางจําหนาย

ในทองตลาด ในชุดหรือกลองบรรจุจะมีตัวเครือ่งมือเครื่องใช  ยังมีคูมือและใบรับประกันติดมาดวย

ใหอานรายละเอียดคูมือ ซ่ึงจะประกอบดวยคุณลักษณะของเครื่องมือนั้น การใชงาน การบํารุงรักษา 

ขอควรระวัง และอื่น ๆ เฉพาะคุณลักษณะของเครื่อง ประกอบดวย น้ําหนัก ขนาดกวาง ยาว สูง 

วัสดุที่ใชถาเปนเครื่องกลเครื่องไฟฟา จะบอกขนาดกําลัง แรงมา ความสามารถในการทํางาน

ยาวนานเทาใดควรพักหรือใชไดตลอดเวลา เปนตน หากเกิดการชํารุดดวยอาการหนึ่งอาการใด 

มักจะบอกขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจซอมเบ้ืองตนไวในคูมือ ใหลองทําตามขั้นตอนที่ระบุใน

คูมือนั้น 

 2. ตรวจสภาพภายนอก กอนถอดชิ้นสวนใด ใหตรวจสอบภายนอกกอนวาสภาพภายนอก

เปนอยางไร แตกหักหรือไม ยุบ บุบสลาย อาจทําใหกระทบตอชิ้นสวนภายในได แตถาสภาพ

ภายนอกปกติแสดงวาการขัดของเกิดจากสภาพการใชงาน จึงตองถอดชิ้นสวนประกอบภายนอก

ออก แลวคนหาชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายตอไป 

 3. ถอดชิ้นสวนประกอบออกตรวจสอบ ชิ้นสวนภายนอกที่ประกอบเปนตัวเครื่อง อาจ

ประกอบดวยชิ้นสวนหลาย ๆ  ชิ้น ตองนําคูมือ ผังการประกอบเครื่องมาพิจารณาในการถอดชิ้นสวน

ดวย ใหถอดยอนถอยจากลําดับสุดทายไปหาลําดับที่ 1 โดยใชไขควงหรือคีม หรือกุญแจเลื่อน 

แลวแตกรณี บางชนิดอาจใชเปนเขี้ยวหรือเดือยเกาะเกี่ยวกัน อาจใชมือกดสวนหนึ่ง ดันสวนหนึ่ง

แลวปลดออก การถอดบูต สลักบางชิ้นอาจตองใชเครื่องมือประเภทเครื่องดูด 

 4. หากเห็นวาชิ้นสวนใดสึกหรอตองเปลี่ยนใหม ชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับการหมุน การกระแทก 

การเคลื่อนที่ ชิ้นสวนที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวใชไปนานวนัจะเกดิการสึกหรอ เมื่อถอดชิ้นสวนมา

ดูแลวเห็นวาสึกหรอควรเปล่ียนใหม 
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 5. ประกอบใหอยูในสภาพปกติ เมื่อเปลี่ยนอะไหลใหมทุกชิ้นแลวใหตรวจความเรียบรอย 

ใสอะไหลใหมเขาไปในสภาพเดิมหรือไม หากปกติแลวใหประกอบช้ินสวนอื่นใหเปนตัวเครื่องเขา

ปกติตามขั้นตอนการประกอบเครื่อง จากประสบการณที่ถอดหรือดูจากคูมือประกอบ 

6. ทดสอบขั้นตน เมื่อประกอบเครื่องเสร็จแลวใหทดลองเครื่องกอนนําไปใชงานจริง  

ถาเปนเครื่องประเภทไฟฟาใหกดสวิตชแลวสังเกตวามีสิ่งผิดปกติหรือไม กลิ่นเหม็นไหม เครื่องรอน

ผิดปกติ หากผิดปกติเพียงนิดหนอยควรปดสวิตชทันทีแลวตรวจสอบใหม ถาประเภทเครื่องยนตให

ติดเครื่องยนตเดินเปลาระยะหนึ่งกอน 

7. ทดลองใชงานจริงระยะหนึ่ง หลังจากทดลองเครื่องจนใชไดจริงแลว ใหใชดวยความ

ระมัดระวัง คอยสังเกตอาการเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการใชงาน หากมีเสียง อาการสั่น 

รอนจัดผิดปกติ ใหหยุดพักการทํางานไวกอน แลวทําการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบแลว

จึงนําไปใชงานตอไป 

8. นําไปใชงานจริง เมื่อเครื่องที่ซอมแซมใชงานไดตามปกติแลว จึงนําไปใชงานจริง 

กิจกรรม 

 ใหซอมเครื่องใชในบานหนึ่งชิ้น แลวบันทึกขั้นตอนการซอมไวดวย 

4. งานประดิษฐ 

 งานประดิษฐ เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับการทํางานดานการประดิษฐสิ่งของเครื่องใชที่เนน

ความคิดสรางสรรค โดยเนนความประณีต สวยงาม ตามกระบวนการงานประดิษฐและเทคโนโลยี 

และเนนการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปญญา

ทองถ่ินและสากลเพื่อนําไปสูการสรางงานอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและสอดคลอง

กับชุมชน สังคม 

ความหมายของงานประดิษฐ 

 ประดิษฐ แปลวา คิดทําขึ้น งานประดิษฐจึงหมายถึงการนําเอาวัสดุตาง ๆ มาทําเปน

ผลิตภัณฑใหม เพื่อประโยชนใชสอยดานตาง ๆ เชน เปนของเลน ของใช หรือเพื่อความสวยงาม 

ประโยชนของงานประดิษฐ มีดังนี้ 

 1. เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 2. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน 

 3. มีรายไดจากผลงาน 

 4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหม ๆ 

 5. เปนการฝกใหรูจักสังเกตสิ่งรอบ ๆ ตัว และนํามาใชใหเกิดประโยชน 

 



25 

ลักษณะของงานประดิษฐ แบงเปน 2 ประเภท คือ 

 1. งานประดิษฐทั่วไปเปนงานที่บุคคลสรางขึ้นมาจากความคิดของตนเองโดยอาศัย        

การเรียนรูจากสิ่งรอบ ๆ ตัว นํามาดัดแปลงหรือเรียนรูจากตํารา เชน การประดิษฐของใชจากเศษ

วัสดุ การประดิษฐดอกไม 

 2. งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทยเปนงานที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษใน

ครอบครัวหรือในทองถิ่น หรือทําขึ้นเพื่อใชในงาน หรือเทศกาลเฉพาะอยาง เชน มาลัย บายศรี    

งานแกะสลัก 

ประเภทของงานประดิษฐ งานประดิษฐตาง ๆ สามารถเลือกทําไดตามความตองการและ

ประโยชนใชสอย ซ่ึงอาจแบงประเภทของงานประดิษฐตามโอกาสใชสอย ดังนี้ 

 1. ประเภทที่ใชเปนของเลน เปนของเลนที่ผูใหญในครอบครัวทําใหลูกหลานเลน เพื่อ

ความเพลิดเพลิน เชน งานปนดินเปนสัตว ส่ิงของ งานจักสานใบลานเปนโมบาย งานพับกระดาษ 

 2. ประเภทของใช ทําขึ้นเพื่อเปนของใชในชีวิตประจําวัน การสานกระบุง ตะกรา การทํา

เครื่องใชจากดินเผา จากผาและเศษวัสดุ 

 3. ประเภทงานตกแตง ใชตกแตงสถานที่ บานเรือนใหสวยงาม เชน งานแกะสลักไม      

การทํากรอบรูป  ดอกไมประดิษฐ 

 4. ประเภทเครื่องใชในงานพิธี ประดิษฐขึ้นเพื่อใชในงานเทศกาล หรือประเพณีตาง ๆ เชน 

การทํากระทงลอย ทําพานพุม มาลัย บายศรี 

วัสดุและอุปกรณที่ใชในงานประดิษฐ 

 การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการประดิษฐชิ้นงาน ตองเลือกใหเหมาะสมจึงจะไดงานออกมา

มีคุณภาพสวยงาม รวมทั้งตองดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชเหลานี้ใหอยูในสภาพที่ใชงานได

ตลอดเวลา 

 1. วัสดุและอุปกรณในงานประดิษฐ แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

 ประเภทของเลน 

 - วัสดุที่ใช เชน กระดาษ ใบลาน ผา เชือก พลาสติก กระปอง 

 - อุปกรณที่ใช เชน กรรไกร เข็ม ดาย กาว มีด ตะปู คอน แปรงทาสี 

 ประเภทของใช 

 - วัสดุที่ใช เชน กระดาษ ไม โลหะ ดิน ผา 

 - อุปกรณที่ใช เชน เล่ือย สี จักรเย็บผา กรรไกร  

 ประเภทของตกแตง 

 - วัสดุที่ใช เชน เปลือกหอย ผา กระจก กระดาษ ดินเผา 

 - อุปกรณที่ใช เชน เข็มเย็บผา เข็มรอยมาลัย คีม คอน เข็มหมุด 
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 2. การเลือกใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ มีหลักการดังนี้ 

 1. ควรเลือกใชใหถูกประเภทของวัสดุและอุปกรณ 

 2. ควรศึกษาวิธีการใชกอนลงมือใช 

 3. เม่ือใชแลวเก็บไวใหเปนระเบียบเรียบรอย 

 4. ซอมแซมเครื่องมือท่ีชํารุดใหพรอมใชเสมอ 

การประดิษฐชิ้นงาน  

ขั้นตอนในการปน 

 1. กําหนดโครงสราง รูปรางของชิ้นงาน ตามลักษณะสัดสวนของชิ้นงาน การยอสวน ขยายสวน  

 2. ศึกษาลักษณะธรรมชาติของชิ้นงานที่ตองการปน เชน ตัวสัตวตาง ๆ ศึกษารูปทรง

ภายนอก ภายในรายละเอียดตาง ๆ เชน ลําตัว หัว หู หาง ฯลฯ ในการเลียนแบบใหเหมือนจริง หรือเปน

รูปรางที่แตกตางไปจากความเปนจริง รูปรางตลกขบขัน 

 วัสดุอุปกรณที่ใชในการปน 

 1. แปงหรือดินสําหรับปน 

 2. กาวลาเทกซ กาวไฟฟา (กาวปน) 

 3. ลวดขนาดตาง ๆ  

 4. กรรไกร ปากคีม เข็มเย็บผา ไมจิ้มฟน 

 5. ดาย เอ็น เชือก 

 6. ถุงพลาสติก หรือแผนพลาสติกสําหรับรองพับ 

 7. โลชั่น หรือครีมทาผิว 

 8. ภาชนะสําหรับจัดวาง 

 9. สีสําหรับผสมแปง หรือดิน อาจใชสีผสมอาหาร สีโปสเตอร 

 วิธีการผสมแปง 

 1. แปง กาว สารกันรา โลช่ันใสกะละมัง คนสวนผสมใหเขากัน 

 2. โลชั่นทามือ นวดแปงจนเปนกอนนิ่ม นวดบนพื้นโตะจนแปงเนียนนุมไมติดมือ 

 3. เก็บแปงใสถุงพลาสติก แบงผสมสีตามตองการ ในปจจุบันมีแปงและดินสําเร็จขาย 

แตราคาคอนขางแพง 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียน ตอบคําถามตอไปนี้ 

 1. ความแตกตางของชิ้นงานปนในสมัยโบราณกับปจจุบันมีความแตกตางกันอยางไรบาง 

 2. อุปกรณที่ใชในงานประดิษฐมีอะไรบาง มีวิธีการใชอยางไร 

 3. ขอปฏิบัติหลังจากใชอุปกรณทุกครั้ง ควรทําอยางไร 
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 4. การประดิษฐชิ้นงานดวยตนเอง มีขอดีอยางไร 

5. งานธุรกิจ 

 งานธุรกิจ เปนการวิเคราะหงานหรือกิจกรรมที่เปนการนําเอาทรัพยากรตาง ๆ มาใชรวมกัน

หรือเปล่ียนสภาพเพ่ือท่ีจะกอใหเกิดคุณคาที่สูงกวาเดิม โดยที่ผูซึ่งเปนเจาของหรือผูจัดการหวังวา 

สิ่งที่ตนทํานั้นจะยั่งยืนและเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต โดยในงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

จะกลาวถึงงานการตลาด งานการผลิต หรือบริการ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย 

ความรูธุรกิจในชีวิตประจําวัน 

 ปจจุบันชีวิตคนเราสวนใหญเกี่ยวพันกับเรื่องธุรกิจเกือบทั้งสิ้น เพื่อความอยูรอด ความ

สะดวกสบายจะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต อันไดแก  ปจจัย 4 ซึ่งก็คือ อาหาร 

เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ความตองการเหลานั้นเปนสาเหตุทําใหเกิดกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับการผลิต การจําหนาย และการซื้อขายแลกเปลี่ยน 

ความหมายของธุรกิจ 

 ธุรกิจ คือ กิจการที่กอใหเกิดสินคาและบริการ  ชองทางการประกอบธุรกิจไมใชเพียงแต

มุงหวังผลกําไร แตมุงอํานวยสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของมนุษย 

จุดมุงหมายของธุรกิจ คือ 

 1. เพ่ือใหบริการแกผูบริโภคอุปโภค 

 2.  นําผลกําไรมาสูผูลงทุน 

 3. เพ่ือความอยูรอดและเจริญเติบโต 

ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับบุคคล 

 เราอาจแบงความสัมพันธระหวางธุรกิจกับบุคคลออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1. ความสัมพันธของธุรกิจกับบุคคลในฐานะผูบริโภค คือ การบริโภคสิ่งของ เครื่องใช เชน 

เส้ือผา อาหาร นอกเหนือจากปจจัย 4 เนื่องจากคนเรามีความตองการไมมีส้ินสุด 

 2. ความสัมพันธของธุรกิจกับบุคคลในฐานะผูผลิต เมื่อเปนผูบริโภคจะตองผลิตใหได

มูลคาเทากับมูลคาการบริโภค มิฉะนั้นจะยากจน เชน การเปนผูผลิตในครอบครัว ชวยพอแมทํางาน 

ธุรกิจที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

 ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน มีดังนี้ 

 1. ธุรกิจผลิตสินคา เปนธุรกิจที่ผลิตสินคาสนองความตองการของผูบริโภค ไดแก ธุรกิจ

การเกษตร  ธุรกิจเหมืองแร ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมโรงงาน และธุรกิจ

กอสราง 
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 2. ธุรกิจจําหนายสินคา เปนธุรกิจที่กระจายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค เชน การจําหนาย

สินคาที่ใชในการดํารงชีวิต สินคาที่อํานวยความสะดวกสบาย ซึ่งธุรกิจประเภทนี้เปนธุรกิจ

ขายปลีกและขายสง 

 3. ธุรกิจการบริการ เปนธุรกิจใหบริการแกลูกคา ไดแก ธนาคาร โรงแรม โรงเรียน โรงภาพยนตร 

การคมนาคมและการขนสง 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนศึกษาคนควาเรื่องประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน บันทึกเปน

รายงานสงและนํามาอภิปรายในการพบกลุม 

งานสํานักงาน  

 การจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ 

 ความหมายของเอกสารทางธุรกิจ หมายถึง เอกสารตาง ๆ ที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร 

อาจจะเขียนขึ้นเองในลักษณะของจดหมาย พิมพเปนแบบฟอรม เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับสินคา 

เปนตน เพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนินงานตาง ๆ ทางธุรกิจ หรือใชในการอางอิงกรณีที่มีปญหา

เกิดขึ้น 

 ความสําคัญและประโยชนของเอกสารทางธุรกิจ คือ ใชเปนขอมูลสนับสนุนดานการ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการคาระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 

ใชคุมครองสิทธิแกผูลงทุน ใชประกันในการขอเครดิต เพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบของ

กรมสรรพากรและการเรียกรองคาเสียหาย 

ประเภทของเอกสารทางธุรกิจ จําแนกได ดังนี้ 

 1. เอกสารการเครดิตและการเงิน ไดแก เช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน ใบหุน พันธบัตร 

 เปนตน 

 2. เอกสารการซื้อขายและขายสินคา หรือเอกสารการคา เชน ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน 

 3. เอกสารการขนสง เชน ใบรับสินคาขึ้นเรือ ใบตราสงสินคา สัญญาเชาเหมาซ้ือ 

 4. เอกสารประกันภัย ไดแก ใบคําขอทําประกัน กรมธรรมประกันภัย เปนตน 

 5. เอกสารการนําเขาและสงออก เชน ใบขนขาเขา ใบตราสง ใบรับของจากทาเรือ 

การจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ 

 เอกสารทางธุรกิจมีความสําคัญ จะตองมีการเก็บเอกสารใหเปนระบบ เพื่อใหคนหาได

สะดวกหยิบใชไดงายและใชเปนหลักฐานอางอิงกรณทีี่มีปญหาเกิดขึ้น วิธีการจัดเก็บเอกสาร ท่ีนิยม

ใชกันคือ การเก็บตามลําดับตัวอักษร ชื่อบริษัท หางราน การเก็บเอกสารตามตัวเลขโดยใชตัวเลข

แทนชื่อบุคคล หางราน บริษัท การเก็บเอกสารตามชื่อเรื่องและการเก็บเอกสารตามภูมิศาสตร ใชชื่อ

สถานที่ ประเทศ จังหวัด อําเภอ เปนหนวยจัดเก็บ  
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การใชเครื่องใชสํานักงานและการบํารุงรักษา 

 เครื่องใชสํานักงาน หมายถึง เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานที่จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความ

สะดวกสบายในการปฏิบัติงานสํานักงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน เครื่องพิมพดีด  

เครื่องคํานวณเลข โทรศัพท โทรสาร เครื่องถายเอกสาร และเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน  

การเลือกใชเครื่องใชสํานักงานชนิดใด ขนาดเทาใด ขึ้นอยูกับขนาดและความจําเปนของแตละธุรกจิ 

ความสําคัญและประโยชนของเครื่องใชสํานักงาน คือ ทําใหงานมีความถูกตอง แมนยํา 

ลดความผิดพลาด ลดตนทุนในการทํางาน ชวยใหงานเสร็จดวยความรวดเร็ว เรียบรอย สวยงาม 

และทุนแรงผูปฏิบัติ ลดความเมื่อยลา 

การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน มีการบํารุงรักษา อาจทําได 3 วิธี คือ 

 1. เรียกใชบริการเปนครั้งคราว 

 2. ทําสัญญารับบริการจากผูจําหนายโดยตรง 

 3. ศึกษาวิธีการบํารุงรักษาจากหนังสือคูมือการใช 

การนําเทคโนโลยีมาใชในงานธุรกิจ 

 ปจจุบันหนวยงานธุรกิจจํานวนมากไดนําเทคโนโลยีมาใชงานธุรกิจ เพื่อชวยในการ

ปฏิบัติงาน ในสํานักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสะดวกขึ้น ดังนี้ 

 1. งานพิมพเอกสาร โดยใชคอมพิวเตอรพิมพเอกสารตาง ๆ แทนเครื่องพิมพดีด 

 2. งานฐานขอมูล ใชคอมพิวเตอรเพ่ือรวบรวม ประมวลผล บันทึกและจัดเก็บขอมูลตาง ๆ  

 3. งานติดตอส่ือสาร โดยใชคอมพิวเตอรเพื่อรวบรวม ประมวลผล บันทึก และจัดเก็บขอมูล

ตาง ๆ 

 4. งานดานการเงินและการบัญชี เชน การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการทําบัญชีเงินเดือน 

เปนตน 

งานการเงินและบัญชี  

  เปาหมายที่สําคัญของตนเองและครอบครัวก็คือ การทําใหความเปนอยูของครอบครัวดีขึ้น 

ไมประสบปญหาเรื่องการใชจายเงิน การใชจายเงินที่ดีก็ควรที่จะจัดทําแผนการใชจายเงินและจัดทํา

งบประมาณของตนเองและครอบครัวอยางเปนระบบ  บุคคลในครอบครัวก็ตองชวยกันบันทึกบัญชี

เงินสดของตนเองและครอบครัวอยางเปนระบบ เพื่อที่จะไดนําของแตละคนมารวบรวม ทําการ

เปรียบเทียบงบประมาณกับการจายจริงของครอบครัว เปาหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การที่

ตนเองและครอบครัวมีเงินออมและสามารถนําเงินออมนั้นไปลงทุนทําธุรกิจ 
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การทํางบประมาณของตนเองและครอบครัว 

 งบประมาณ หมายถึง การวางแผนประมาณการรายรับ-รายจาย เพื่อเปนแนวทางในการใช

จายอยางประหยัด งบประมาณแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 

 1. รายรับ แบงออกเปน 

- รายรับประจําวัน เปนรายไดที่แนนอน เปนรายสัปดาห รายเดือน 

- รายรับจร เปนรายไดที่เกิดขึ้นไมแนนอน เปนบางครั้งบางคราว 

 2. รายจาย แยกประเภทได ดังนี้ 

- รายจายเพื่อความตองการพื้นฐาน ไดแก คาอาหาร ท่ีอยู เสื้อผา และคายา 

- รายจายเพื่อดําเนินชีวิตประจําวัน ไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท ฯลฯ 

- รายจายเพื่อประโยชนระยะยาว เชน เงินออมเพื่อการศึกษา เงินประกันชีวิต 

- รายจายอื่น ๆ เชน คาของขวัญในโอกาสตาง ๆ เงินทําบุญ เงินบริจาค เงินชวยงาน 

ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 

 1. ประมาณการรายรับประจําเดือน 

 2. ประมาณการรายจายประจําเดือน ตามความจําเปนกอนหลัง 

 3. ประมาณการรายรับ - รายจายตองเทากัน 

 

ตัวอยางประมาณการรายรับ-รายจายของครอบครัว 

งบประมาณเดือนมีนาคม 2553 

ประมาณการรายรับ 

 เงินเดือนสามี 6,400 

 เงินเดือนภรรยา 4,500 

 รวม                                                         10,900 

ประมาณการรายจาย 

 รายจายเพื่อความตองการขั้นพื้นฐาน 

  คาเชาบาน 1,500 

  คาอาหาร 4,000 

  คาเสื้อผา    500 

  คารักษาพยาบาล    500  6,500 
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 รายจายเพื่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  คารถ    600 

  คากาซหุงตม    250 

  คาไฟฟา    250 

  คาน้ําประปา    150 

  คาโทรศัพท    150  1,400 

 รายจายเพื่อประโยชนระยะยาว 

  คาประกันชีวิต    500 

  เงินฝากธนาคารเพื่อการศึกษา 1,000 

  เงินออม 1,000             2,500 

 รายจายอื่น ๆ     500                500     

 รวม                                                                                                   10,900 

       

 

 ประโยชนของการจัดทํางบประมาณ มีดังนี้  

 1. ทําใหมีแผนการใชจายเงินอยางเปนระบบ 

 2. ชวยลดปญหาการใชจายเงินมากกวารายได 

 3. สามารถจัดสรรเงินออมไวใชจายในอนาคต 

การออมทรัพยและการลงทุนกับธนาคารและสถาบันการเงิน 

 การออมทรัพย หมายถึง การนําเงินรายไดสวนที่จัดสรรไวเพื่อประโยชนในอนาคต หรือใน

ยามจําเปน 

 การลงทุน หมายถึง การนําเงินออมที่สะสมไวไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนหรือวัตถุประสงค 

อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 

 สถาบันการเงิน หมายถึง องคการทางการเงินที่จัดขึ้นมาเพื่อดําเนินงานทางดานการเงิน    

ทําหนาที่เปนส่ือกลางทางการเงิน ไดแก ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย เปนตน 

 ประเภทของการลงทุน 

 เราสามารถที่จะนําเงินออมที่มีอยูไปลงทุนได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ พันธบัตร และหุน ซึ่ง

ทั้งสองชนิดเรียกวา หลักทรัพย 

 1. พันธบัตร คือ ตั๋วสัญญาใชเงินที่รัฐบาลหรือบริษัทเปนผูออกโดยสัญญาวาจะใชเงิน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดพรอมดอกเบี้ย 

 2. หุนของบริษัท หุน หมายถึง ใบรับรองวาเปนผูมีสวนในกิจการหรือเปนเจาของบริษัท 
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กิจกรรม 

 1. ใหผูเรียนจัดทําบัญชีเงินสดของตนเอง เปนรายบุคคล 

 2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 1 สัปดาห 

 3. นําเสนอผลการปฏิบัติงานโดยการสุมตัวอยาง 

 

เรื่องที่  3   กลุมอาชีพใหม 

           จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกทั้งในสวนการรวมกลุมทางการเงิน การเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของผูบริโภค การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ประชากรทางสังคม ดังนั้น อาชีพในปจจุบันจะตองมีการพัฒนาวิธีการและศักยภาพในการแขงขันได

ในระดับโลก ซึ่งจะตองคํานึงถึงบริบทภูมิภาคหลักของโลก หรือ “รูศักยภาพเขา” หมายถึง ทวีปเอเชีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอฟริกา และจะตอง “รูศักยภาพเรา” หมายถึง 

รูศักยภาพหลักของพื้นที่ประเทศไทย คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ศักยภาพ

ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใน

แตละพื้นที่  ดังนั้น เพื่อใหการประกอบอาชีพสอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่และสามารถ

แขงขันในเวทีโลก จึงไดกําหนดกลุมอาชีพใหม 5 กลุมอาชีพ คือ กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร 

กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม กลุมอาชีพใหมดานความคิด

สรางสรรค และกลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและบริการ 

1. กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร คือการพัฒนาอาชีพในดานการเกษตรเกี่ยวกับ

การปลูกพืช เลี้ยงสัตว การประมง โดยนําองคความรูใหม เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาพัฒนาให

สอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่ คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ตาม

ลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีของแตละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ อาชีพ

ใหมดานการเกษตร เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม วนเกษตร ธุรกิจ

การเกษตร เปนตน 

2. กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม คือการพัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพดาน

พาณิชยกรรม เชน ผูใหบริการจําหนายสินคาทั้งแบบคาปลีกและคาสงใหแกผูบริโภคทั้งมีหนาราน

เปนสถานที่จัดจําหนาย เชน หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซื้อ และการขายที่

ไมมีหนาราน เชน การขายผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  

3. กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม คือการพัฒนาอาชีพที่อาศัยองคความรู 

เทคโนโลยี/นวัตกรรม อาชีพเกี่ยวกบังานชาง ซึ่งไดแก ชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา ชางปูน  
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และชางเชื่อม ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในประเทศ และตางประเทศ และศักยภาพ

หลักของพื้นที่ เชน ผูผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกสเครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส

โดยทั่วไป  เชน IC PCB  ผูประกอบรถยนตและยานยนตประเภทตาง ๆ  ผูผลิต ตัวแทนจําหนายหรือ

ผูประกอบชิ้นสวนหรืออะไหลรถยนต ผูใหบริการซอมบํารุงรถยนต ผูจัดจําหนายและศูนยจําหนาย

รถยนตทั้งมือหนึ่งมือสอง ผูผลิตและจําหนายเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด เชน เครื่องจักรกลหนัก 

เครื่องจักรกลเบา ผลิตอุปกรณหรือสวนประกอบพื้นฐานของเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชน สายไฟ 

หลอดไฟ ฉนวนไฟฟา มอเตอรตาง ๆ การผลิตอลูมิเนียม ผลิตและตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก 

สแตนเลส ผูผลิตจําหนายวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง สุขภัณฑ การกอสราง อาคาร หรือที่อยูอาศัย 

4.  กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค ทามกลางกระแสการแขงขันของโลก

ธุรกิจที่ไรพรมแดน และการพัฒนาอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม 

การแลกเปลี่ยนสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่ที่อยูหางไกลนั้นเปนเรื่องงายในปจจุบัน เมื่อ

ขอจํากัดของการขามพรมแดนมิใชอุปสรรคทางการคาตอไปจึงทําใหผูบริโภคหรือผูซ้ือมีสิทธิเลือก

สินคาใหมไดอยางเสรีท้ังในดานคุณภาพและราคา ซ่ึงการเรียนรูและพัฒนาสินคาและบริการตาง ๆ

ที่มีอยูในตลาดอยูแลวในยุคโลกไรพรมแดนกระทําไดงาย ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํา เชน

ประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และประเทศในกลุมยุโรปตะวันออก จะมีความไดเปรียบในการแขงขัน

ดานราคา ดวยเหตุนี้ประเทศผูนําทางเศรษฐกิจหลายประเทศจึงหันมาสงเสริมการดําเนินนโยบาย

เศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อพัฒนาสินคาและบริการใหม ๆ  และหลีกเล่ียงการผลิตสินคาที่ตองตอสูดาน

ราคา โดยหลักการของเศรษฐกิจสรางสรรคคือแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่สราง/เพิ่มมูลคาของสินคา

และบริการไดโดยไมตองใชทรัพยากรมากนัก แตใชความคิด สติปญญา และความสรางสรรคให

มากขึ้น 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ไดกําหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางคุณภาพและยั่งยืน ให

ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา 

ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยและระบบการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับ

ประเทศ มุงปรับโครงสรางและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและ

ตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิด

สรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตรและสราง

มูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู

อุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส สรางความมั่นคงดานพลังงานควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบตาง  ๆ 

ทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจ

ของประเทศที่เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ 
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กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค จึงเปนอาชีพที่อยูบนพื้นฐานของการใช

องคความรู (Knowledge) การศึกษา (Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใช

ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (Culture) การสั่งสม

ความรูของสังคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) 

(อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2553) ดังนั้น กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค จึงเปนการตอยอดหรือ 

 

การพัฒนาอาชีพในกลุมอาชีพเดิม คือกลุมอาชีพเกษตรกรรม กลุมอาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพ

พาณิชยกรรม กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพหัตถกรรม และกลุมอาชีพศิลปกรรม 

กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค เชน แฟชั่นเสื้อผา เครื่องประดับ  

เครื่องสําอาง ทรงผม สปาสมุนไพร การออกแบบสื่อ/ภาพยนตร/โทรทัศน เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร 

วัสดุกอสรางแบบประหยัดพลังงาน  เซรามิก ผาทอ จักสาน แกะสลัก รถยนตพลังงานทางเลือก   

ขากลอัตโนมัติเพื่อผูพิการ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ตลาดน้ําอโยธยา เปนตน 

5. กลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและบริการ เชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจ

บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ   

บริการที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ   

  งานอาชีพใหมทั้ง 5 กลุม ในอนาคตจะมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น จึงมีความ

ตองการเจาหนาที่ บุคคล  พนักงาน  เพื่อควบคุมและปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถ และทักษะ

ฝมือเปนจํานวนมาก 

 

เรื่องที่ 4 การประกอบอาชีพในภูมิภาค  5  ทวีป 

    ภูมิภาคของโลกประกอบดวย 5 ทวีป ไดแก เอเชีย อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย 

แอฟริกา ซึ่งในแตละภูมิภาคจะมีลักษะการประกอบอาชีพที่แตกตางกัน เพราะมีความแตกตางกัน

ทางสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและการดํารงชีวิตของประชาชน ดังนั้นในการประกอบอาชีพ 

ผูประกอบการจําเปนตองเขาใจในความแตกตางของสภาพบริบทของพื้นที่ดังกลาว เพราะใน

อนาคต การติดตอทางการคาจะสามารถเชื่อมโยงติดตอซื้อขายไดอยางไมมีขอบเขตจํากัด         

ความแตกตางของลักษณะงานอาชีพในแตละภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้  

   ภูมิภาคเอเชีย  สวนใหญของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เปนหลัก ไดแก การปลูกพืช การเล้ียงสัตว การประมง ปาไม รวมถึงงานอาชีพทางดานเหมืองแร และ

อุตสาหกรรมดวย โดยในแตละอาชีพที่ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

    การปลูกพืช เปนอาชีพเกษตรกรรมที่ประชาชนสวนใหญในแตละประเทศของ

ภูมิภาคเอเชียดําเนินการประกอบเปนอาชีพ  แตมีความแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิอากาศ        
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ภูมิประเทศ และการดํารงชีวิตของประชากร โดยประเทศในเขตพื้นที่ราบที่มีปริมาณฝนเพียงพอ 

และประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน จะมีการดําเนินการประกอบอาชีพการปลูกพืชเพื่อเล้ียงตนเอง  

แตในเขตพื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบปาดิบชื้น มีประชากรอยูบางเบา  จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ปลูกพืชแบบเลื่อนลอย  ทั้งนี้ ในพื้นที่ที่เปนทุงหญามีระบบชลประทาน สวนใหญจะประกอบอาชีพ

ปลูกพืชพรอมการเล้ียงสัตว โดยพื้นที่ใดของประเทศที่อยูในเขตอากาศหนาว เขตทะเลทราย และ

เขตภูเขา จะเปนพื้นที่ที่ไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชได   

สําหรับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนิยมปลูกในประเทศของภูมิภาคเอเชีย เชน ขาวเจา 

ขาวโพด  มะพราว  ปาลมน้ํามัน  มะกอก  ชา  ฝาย  ปอ  ปาน  ยางพารา เปนตน 

    การเลี้ยงสัตว  อาชีพเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว เปนอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนใน

ประเทศตาง ๆ ของภูมิภาคเอเชียนิยมประกอบอาชีพ แตมีความแตกตางกันไปตามสภาพภมูิประเทศ 

และภูมิอากาศ โดยในประเทศที่มีอากาศแหงแลงแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต และตอนกลางของ

ภูมิภาค ซ่ึงมีลักษณะพื้นที่เปนทุงหญากึ่งทะเลทราย ประชากรในเขตดังกลาว จึงนิยมเล้ียงสัตวแบบ

เรรอน ไดแก อูฐ แพะ แกะ โค มา และจามรี โดยการเล้ียงสัตวในลักษณะดังกลาว เปนการประกอบ

อาชีพเพื่อตองการนมและเนื้อนํามาใชเปนอาหาร สวนในเขตอากาศรอนชื้นและอบอุน ประชากร

จะนิยมเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคและการสงเปนสินคาออก ไดแก สุกร ไก เปด  ทั้งนี้ ในเขตอากาศ

ดังกลาว จะนิยมเล้ียงโค กระบือ และมา เชนเดียวกัน แตเปนการเลี้ยงไวเพื่อใชงาน 

    การประมง การประกอบอาชีพประมงของภูมิภาคเอเชีย  มีการดําเนินการประกอบ

อาชีพประมงใน 2 ลักษณะ ไดแก ประมงน้ําจืด และประมงทางทะเล  การประกอบอาชีพประมงน้ําจืด  

สวนใหญจะนิยมทําอาชีพประมงควบคูกับการปลูกพืช  โดยเฉพาะพืชผัก สําหรับการประกอบ

อาชีพประมงทางทะเล  มีการประกอบอาชีพในเขตนานน้ําแถบชายฝงตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย 

ตั้งแตอาวไทยไปจนถึงชองแคบเบริง  ที่กระแสน้ําอุนกุโรชิโวไหลมาบรรจบกับกระแสน้ําเย็นโอยาชิโว 

เพราะเปนแหลงที่มีอาหารสมบูรณ ทําใหมีสัตวน้ําอยูเปนจํานวนมาก ประเทศญี่ปุนเปนประเทศท่ีมี

การประกอบอาชีพประมงทางทะเลมากที่สุดในโลก นอกจากการประกอบอาชีพประมงจับสัตวน้ํา

ทะเลแลว ตามแนวชายทะเลยังมีการประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยประเภทตาง ๆ รวมถึงสาหรายทะเล 

ซึ่งมีการประกอบอาชีพเชนนี้กระจายโดยทั่วไปในประเทศที่มีพื้นที่ชายทะเล 

    ปาไม อาชีพปาไม มีการดําเนินงานอาชีพใน 2 ลักษณะตามเขตภูมิอากาศ คือ ปาไม

ในเขตรอน  จะเปนไมประเภทไมเนื้อแข็ง ในเขตประเทศ ไทย เมียนมาร ลาว กัมพูชา เวียดนาม 

อินเดีย และในประเทศกลุมหมูเกาะ สวนปาไมในเขตหนาว จะเปนปาตนสน โดยมีการนําไมสนมา

ใชทําเปนกระดาษและลังไม  

    เหมืองแร ภูมิภาคเอเชีย เปนภูมิภาคที่อุดมไปดวยแรธาตุนานาชนิด เนื่องจากมี

สภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาที่มีอายุแตกตางกัน แรธาตุที่สําคัญที่มีการขุดขึ้นมาใชประโยชน 

ไดแก เหล็ก ถานหิน ดีบุก น้ํามัน แมงกานิส เพชร พลอย เปนตน  
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     อุตสาหกรรม  ในภูมิภาคเอเชีย การประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม  สวนใหญจะ

เปนอุตสาหกรรมแบบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ในลักษณะงานฝมือ ของที่ระลึก 

เชน ผาทอ เครื่องโลหะ เครื่องแกะสลัก เครื่องจักสาน เปนตน  สําหรับอุตสาหกรรมใหม ประเทศ

ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน และสิงคโปร ถูกจัดใหเปนประเทศในกลุมอุตสาหกรรมใหม 

       ลักษณะวิธีการคาในภูมิภาคเอเชีย  การคาขายแตเดิมประเทศในภูมิภาคเอเชีย  

จะใชวิธีตางคนตางขาย แตอนาคตตั้งแตป พ.ศ. 2558  กลุมประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ในนามของอาเซียน กําหนดทะลายกําแพงทางภาษี และรวมคาขายกับประเทศในภูมิภาคอื่น เพื่อให

สามารถกระจายสินคา และสรางพลังการตอรองราคา 

 ภูมิภาคอเมริกา  เนื่องจากภูมิภาคอเมริกา มีความแตกตางกันในดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  

และวิถีการดํารงชีวิตคอนขางสูง  ในเขตอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ การประกอบอาชีพของ

ทั้ง 2 เขต จึงมีความแตกตางกันไปดวย  ดังนี้ 

การปลูกพืช  นิยมปลูกพืช มีดังนี้ 

อเมริกาใต อเมริกาเหนือ 

ประเภท ขอมูล ประเภท ขอมูล 

กาแฟ ปลูกมากในประเทศบราซิล มี

มากถึงรอยละ 50 ของโลก และ

ยังมีการปลูกในประเทศ

โคลัมเบีย และเอกวาดอร 

ไมมีการปลูก 

โกโก ปลูกเพื่อนํามาทําเปน

ช็อกโกแลต เครื่องดื่มและ 

ขนมหวาน นิยมปลูกใน

ประเทศ บราซิล  เอกวาดอร 

ไมมีการปลูก 

ขาวโพด เปนพืชท่ีปลูกมากในประเทศ

บราซิล รวมถึง ประเทศ 

อารเจนตินา เวเนซูเอลา เปรู 

และโคลัมเบีย 

ขาวโพด เปนพืชเศรษฐกจิของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปลูกมากในแถบ

ภาคกลางของประเทศ 

ขาวสาล ี นิยมปลูกในประเทศบราซิล  

อารเจนตินา  ชิลี 

ขาวสาล ี ปลูกมากในประเทศ

สหรัฐอเมริกา และแคนาดา 

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

จะปลูกขาวสาลีฤดูหนาว  

สวนประเทศแคนาดา   
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อเมริกาใต อเมริกาเหนือ 

ประเภท ขอมูล ประเภท ขอมูล 

จะปลูกขาวสาลีฤดูใบไมผลิ 

ออย ปลูกมากในประเทศบราซิล ไมมีการปลูก 

กลวย ปลูกมากในประเทศเอกวาดอร ไมมีการปลูก 

ฝาย ปลูกมากในประเทศบราซิล  

อารเจนตินา 

ฝาย ปลูกมากในบริเวณลุมแมน้ํา 

มิสซิสซิปป ภาคตะวันตกของ

รัฐแอริโซนา และแคลิฟอรเนีย 

ไมมีการปลูก ถั่วเหลือง ปลูกมากในเขตทีร่าบภาคกลาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไมมีการปลูก ยาสูบ เปนพืชเศรษฐกจิที่สราง

ชื่อเสียงใหแกประเทศ

สหรัฐอเมริกา  ปลูกมากในเขต

ภาคตะวันออกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

ไมมีการปลูก ขาวเจา ปลูกมากในเขตภาคใตของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 ไมมีการปลูก ผักและผลไม

ตาง ๆ 

ในภาคตะวันออกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีการปลูกเชอรรี่ 

สตรอเบอรี แอปเปล  ภาคใต 

ปลูกสม สับปะรด  ชายฝง

ตะวันตกเฉียงใต ปลูกองุน 

มะกอก สม มะนาว 
 

   การเลี้ยงสัตว  ในเขตอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ  มีการเลี้ยงสัตว ดังนี ้

       โคเนื้อ ในเขตอเมริกาใต  นิยมเลี้ยงในประเทศบราซิล อารเจนตินา และอุรุกวัย  

สวนในเขตอเมริกาเหนือ นิยมเลี้ยงในแถบตะวันตกของประเทศ และจะเลี้ยงเปนฟารมปศุสัตว

ขนาดใหญ 

    โคนม  เขตอเมริกาใตไมมีการเลี้ยงโคนม  ในสวนของอเมริกาเหนือ นิยมเลี้ยงใน

เขตที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพื้นที่ดังกลาว จะมีการปลูก
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ขาวโพด และถั่วเหลือง ซึ่งมีการนําขาวโพด และถั่วเหลือง มาใชเปนอาหารสัตว เพื่อใหโคนมมี

สุขภาพแข็งแรง 

    แกะ เขตอเมริกาใต  นิยมเลี้ยงในประเทศอุรุกวัย โดยมีการเลี้ยงจํานวนมากเปน

อันดับ 2 ของโลก ในเขตอเมริกาเหนือ นิยมเล้ียงในภาคตะวันตก และตะวันตกเฉียงใตของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

    สุกร  เขตอเมริกาใต นิยมเลี้ยงในประเทศเปรู และบราซิล สวนเขตอเมริกาเหนือ  

นิยมเล้ียงในเขตที่เล้ียงโคนม โดยใชหางนมนํามาเล้ียงสุกร 

    ปาไม   เขตอเมริกาใตเปนแหลงไมเนื้อแข็งที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณและกวางขวาง 

แตนํามาใชประโยชนไดนอย เพราะการคมนาคมไมสะดวก สําหรับเขตอเมริกาเหนือ สวนใหญ

ประกอบอาชีพปาไม ที่สวนใหญเปนไมเนื้อออน  

    เหมืองแร  เขตอเมริกาใตและอเมริกาเหนือ มีแรธาตุที่สําคญัอื่น ไดแก   

อเมริกาใต อเมริกาเหนือ 

ประเภท ขอมูล ประเภท ขอมูล 

ไมมีทรัพยากรและการผลิต ถานหิน มีมากแถบเทือกเขาดานตะวันตก

ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

เหล็ก มีมากในประเทศบราซิล มีการ

ผลิตมากเปนอันดับ 2 ของโลก

รวมทั้ง เวเนซูเอลา โบลิเวีย ชิลี 

เหล็ก มีมากที่บริเวณเทือกเขาเมซาบี  

รัฐมินนิโซตา และเปนแหลง

เหล็กที่สําคัญที่สุดในเขตอเมริกา

เหนือ  

ทองคํา มีมากในประเทศบราซิล   ทองคํา  แหลงผลิตที่สําคัญ อยูที่เทือกเขา

รอกกี ้

ทองแดง มีมากเปนอันดับที่ 1 ของโลก  

ในประเทศชิลี  รวมทั้งใน

ประเทศบราซิล และเปรู 

ทองแดง แหลงผลิตที่สําคัญ อยูที่เทือกเขา

รอกกี ้

ไมมีทรัพยากรและการผลิต บอกไซด เปนแรธาตุที่นํามาใชเพื่อการ

ผลิตอลูมิเนียม มีมากที่รัฐ

อารคันซอ 

ดีบุก ประเทศโบลีเวีย มีการผลิตดีบกุ

มากเปนอันดับ 2 ของโลก 

ไมมีทรัพยากรและการผลิต 

สังกะสี ผลิตมากในประเทศเปรู บราซิล ไมมีทรัพยากรและการผลิต 
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อเมริกาใต อเมริกาเหนือ 

ประเภท ขอมูล ประเภท ขอมูล 

และอารเจนตินา 

น้ํามัน ประเทศเวเนซูเอลา เปนประเทศ

ที่มีการผลิตมากที่สุด และยังมี 

ในประเทศบราซิล  โบลีเวีย 

เอกวาดอร  

น้ํามัน มีแหลงผลิตทางตอนเหนือของ

รัฐแอลาสกา และภาคกลาง

ตอนลางของประเทศแคนาดา 

 

     อุตสาหกรรม  ในเขตอเมริกาใต จะเปนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตน้ําตาล 

อาหารกระปอง ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเจริญกาวหนา เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก ประเทศ

บราซิล และอารเจนตินา เปนการผลิตเหล็กกลา น้ํามันและปโตรเคมี  สวนอเมริกาเหนือ เปนสวน

ภูมิภาคที่เจริญกาวหนามากทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก 

 

 ภูมิภาคยุโรป การดําเนินงานอาชีพของประเทศในภูมิภาคยุโรป มีลักษณะการประกอบ

อาชีพ ดังนี้ 

     การปลูกพืช  พื้นที่การปลูกพืชของภูมิภาคยุโรป สวนใหญปลูกในยุโรปตะวันออก

และภาคใตของประเทศอังกฤษ ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงตอนเหนือ

ของประเทศเยอรมัน  พืชที่สําคัญและมีผลตอเศรษฐกิจไดแก  

     ขาวสาลี ปลูกมาในประเทศยูเครน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โรมาเนีย 

บัลกาเรีย เยอรมัน ฮังการี   

     ขาวโอต ขาวบารเลย ถ่ัว มันฝรั่ง ปลูกไดโดยทั่วไปของประเทศตาง ๆ ใน

ภูมิภาคยุโรป 

     องุน สม มะกอก มะนาว แอปเปล ปลูกมากในประเทศที่มีลักษณะอากาศ

แบบเมดิเตอรเรเนียน ไดแก ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน กรีซ 

    การเลี้ยงสัตว สัตวเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง ไดแก กวางเรนเดียร โคเนื้อ โคนม แพะ 

แกะ มา และสุกร โดยการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจดังกลาว ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ

และภูมิอากาศ 

    การประมง แหลงทําการประมงที่สําคัญในภูมิภาคยุโรป ไดแก 

     ทะเลเหนือ โดยเฉพาะบริเวณกระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนือบรรจบกับ

กระแสน้ําเย็นกรีนแลนดตะวันออก ทําใหมีอาหารสมบูรณ ปลาชุกชุม  ประเทศที่ประกอบอาชีพ

ประมงในเขตนี้ ไดแก ประเทศนอรเวย ไอซแลนด และสหราชอาณาจักร 
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     ทะเลดํา  ทะเลสาบแคสเปยน  และแมน้ําโวลกา มีการจับปลาสเตอรเจียน 

นํามาทําเปนไขปลาคารเวียร 

    ปาไม อาชีพปาไม มีการประกอบอาชีพอยางจริงจังในประเทศฟนแลนด สวีเดน 

รัสเซีย นอรเวย สวนใหญเปนปาไมในเขตหนาว มีปาตนสนจํานวนมาก โดยมีการนํามาใชทําเปน

เยื่อกระดาษ  

    เหมืองแร ภูมิภาคยุโรป เปนแหลงแรที่สําคัญจํานวนมาก ไดแก 

     น้ํามันและกาซธรรมชาติ อยูในบริเวณทะเลเหนือ และรอบทะเลสาบแคสเปยน 

     บอกไซด นํามาถลุงเปนอลูมิเนียม มีมากในประเทศฝรั่งเศส ยูโกสลาเวีย 

ฮังการี และเทือกเขาคูราล ในประเทศรัสเซีย 

     โพแทช นํามาใชในอุตสาหกรรมปุยและสบู มีมากในประเทศฝรั่งเศส 

เยอรมัน สเปน และรัสเซีย  

     อุตสาหกรรม ในภูมิภาคยุโรป ถือไดวาเปนภูมิภาคอุตสาหกรรม ประชากรสวนใหญ

จะประกอบอาชีพอยูในภาคอุตสาหกรรม  แหลงอุตสาหกรรมในภูมิภาคยุโรป จะอยูแถบยุโรปตะวันตก 

เชน ประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมัน เนเธอรแลนด  รวมถึง ประเทศรัสเซีย ยูเครน 

เบลารุส ในแถบยุโรปตะวันออก 

   ภูมิภาคออสเตรเลีย  การประกอบอาชีพของภูมิภาคออสเตรเลีย มีลักษณะการประกอบ

อาชีพ ดังนี้ 

     การปลูกพืช  เกษตรกรรมการปลูกพืช ถือวาเปนอาชีพหลักของภูมิภาคออสเตรเลีย 

โดยในการดําเนินการอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช เกษตรกรมีการนําเครื่องจักรกลเขามาชวยในการ

ทําการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ของออสเตรเลียมีความแหงแลง และใชในการขุดน้ําบาดาล พืชที่

สําคัญและมีผลตอเศรษฐกิจไดแก ขาวสาลี เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของภูมิภาคออสเตรเลีย 

นอกจากนั้น ยังมีการปลูกขาวเจา กลวย ออย สับปะรด องุน และสม กระจายในพื้นที่ภูมิภาค

ออสเตรเลีย ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  

    การเลี้ยงสัตว  ในภูมิภาคออสเตรเลีย นิยมเลี้ยงสัตว ไดแก แกะ เปนการเลี้ยงไว

เพื่อการใชขน โคเนื้อ มีการเลี้ยงในบริเวณทุงหญาสะวันนา และโคนม มีการเลี้ยงในบริเวณ 

เขตอากาศอบอุน 

    การประมง ภูมิภาคออสเตรเลีย โดยเฉพาะฝงตะวันออก เปนบริเวณที่มีปลา

จํานวนมาก  ไดแก ปลาทูนา  ปลาฉลาม  ปลาแซลมอน  ปลากระบอก รวมทั้ง มีการเลี้ยงหอยมุกที่

เกาะเทอรสเตย  แตงานอาชีพดานประมง มีปญหาไมสามารถจับปลาที่มีชุกชุมไดมาก เพราะขาด

แรงงาน 

    ปาไม  อาชีพปาไม มีการประกอบอาชีพปาไม ประเภทปายูคาลิปตัส เพราะมี

จํานวนมากในแถบตะวันออกของภูมิภาคออสเตรเลีย 
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    เหมืองแร  ภูมิภาคออสเตรเลีย เปนแหลงแรที่สําคัญจํานวนมาก ไดแก 

     เหล็ก  มีมากที่รัฐเวสเทิรน ออสเตรเลีย   

     ถานหิน  มีมากที่ซิดนีย นิวคาสเซิล   

     ทองคํา  มีมากที่รัฐเวสเทิรน ออสเตรเลีย   

      ดีบุก มีมากที่รัฐควนิสแลนด 

     อุตสาหกรรม ในภูมิภาคออสเตรเลีย มีการดําเนินงานอาชีพอุตสาหกรรมการเกษตร

เปนสวนใหญ ไดแก การผลิตสิ่งทอ น้ําตาล นม เนย อาหารกระปอง ดานอุตสาหกรรมอื่น มีการ

ผลิตเครื่องใชไฟฟา การตอเรือ สวนใหญภาคอุตสาหกรรมจะประกอบการในแถบตะวันออกเฉียงใต

ของภูมิภาคออสเตรเลีย   

   ภูมิภาคแอฟริกา  การประกอบอาชีพของภมูิภาคแอฟริกา มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

     การปลูกพืช  ภูมิภาคแอฟริกาสวนใหญ เปนทะเลทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ  

ประชากรจะปลูกพืชไดเฉพาะบริเวณที่ราบดินตะกอนของปากแมน้ําสายตาง ๆ ทําใหผลผลิตที่ได

ไมเพียงพอตอการบริโภคของประชาชนในภูมิภาค ทั้งนี้ แหลงปลูกพืช เล้ียงสัตว และอุตสาหกรรม 

ที่สําคัญของภูมิภาคแอฟริกา ไดแก 

    แหลงปลูกพืชเมืองรอนในเขตรอนชื้น บริเวณลุมน้ําคองโก ชายฝงแอฟริกา

ตะวันออก และตะวันตก มีการปลูกโกโกมากที่สุด นอกจากนั้น มีการปลูกปาลมน้ํามัน กาแฟ 

ถั่วลิสง ออย ยางพารา เผือก และมัน  

     ลุมแมน้ําไนล  เปนพื้นที่อากาศรอน แหงแลง สวนใหญปลูก ฝาย ชา อินทผาลัม 

ขาวฟาง 

     เขตเมดิเตอรเรเนียน บริเวณดานเหนือสุดและดานใตสุดของภูมิภาค มีการปลูก

สม องุน มะกอก และขาวสาลี 

     เขตอบอุนชื้น  บริเวณดานตะวันออกเฉียงเใตของภูมิภาค มีการปลูกผลไม 

ขาวสาลี ขาวโพด   

    การเลี้ยงสัตว  ในภูมภิาคแอฟรกิา มีการเล้ียงสัตวและการลาสัตวปา ดังนี ้

     โคเขายาว เลี้ยงไวเพื่อใชแรงงาน ใชเนื้อเปนอาหาร และเปนการแสดงฐานะ

ทางสังคม  สวนใหญจะเล้ียงในเขตภาคตะวันออกและภาคใตของภูมิภาค 

      โคเนื้อ และโคนมพันธุตางปะเทศ นิยมเล้ียงในเขตที่มีภูมิอากาศอบอุนชื้น 

     แพะ แกะ เปนการเล้ียงแบบเรรอน ในเขตทะเลทราย 

     อูฐ  เล้ียงไวเพื่อใชเปนพาหนะและอาหาร นิยมเล้ียงในเขตทะเลทราย 

      การลาสัตวปาโดยชนพื้นเมือง  สัตวปาที่เปนที่นิยมในการลาเพื่อนํามา

จําหนาย ไดแก งาชาง และนอแรด 
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    เหมืองแร ภูมิภาคแอฟริกา เปนภูมิภาคที่มีแหลงแรเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ 

เพชร มีปริมาณมากกวาทุกภูมิภาค โดยแรธาตุที่สําคัญอื่น ไดแก   

     ถานหิน  มีมากที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

     น้ํามันปโตรเลียม  มีมากที่ทะเลทรายสะฮารา ประเทศแอฟริกาเหนือ  

ลิเบีย  แอลจีเรีย  อียิปต  ไนจีเรีย 

     กาซธรรมชาติ  มีมากในที่ลุมของแอฟริกาเนือ และแอฟริกาตะวันตก  

โดย ประเทศแอลจีเรีย มีปริมาณกาซธรรมชาติ มากที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

     ทองคํา  มีมากที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต  

      ทองแดง มีมากที่ประเทศซาอีร 

     อุตสาหกรรม  ในภูมิภาคแอฟริกา มีการดําเนินงานอาชีพดานอุตสาหกรรม โดย

เฉพาะที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

 

เรื่องที่ 5  การพัฒนากระบวนการจัดการงานอาชีพในชมุชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 

ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวปียุโรป และทวีปแอฟริกา 

1. การจัดการการผลิต 

 กระบวนการของการจัดการการผลิต 

  มีความสําคัญ จําเปน ตองมีขั้นตอนที่กําหนดไวกอนหลังอยางชัดเจน เพื่อให

ผูดําเนินการสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง กระบวนการผลิต จําเปนตองมีความเขาใจและ

สามารถจัดระบบการบริหารจัดการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนการกําหนดแนวทางการสื่อสาร 

การประกันคุณภาพ การประเมิน การควบคุม การติดตามตรวจสอบ การดําเนินงาน การแกปญหา 

เปนเครื่องมือในการสรางนวัตกรรม รวมถึงการพยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
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กระบวนการของการจัดการ เปนการนําทรัพยากรมาเปนผลผลิต ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภาพขางตน ปจจัยนําเขา ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการ ถูกนําเขาสู

กระบวนการของการแปรรูปทรัพยากร โดยหนาที่การจัดการ 5 ประการ คือ การวางแผน การจัด

องคกร การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการ และการควบคุม เมื่อผานกระบวนการแปรรูปแลว 

ผลลัพธท่ีไดจะเปนปจจัยนําออก ไดแก สินคาตาง ๆ หรืออาจอยูในรูปของการบริการ 

 กระบวนการของการจัดการการผลิต เปนการวิเคราะห ลักษณะ ขอบขายที่เกี่ยวของกับ 

การจัดการการผลิต ไดแก การวางแผน การจัดทําโครงการ การใชวัสดุอุปกรณ การใชแรงงาน    

การใชสถานที่ และการใชทุน 

 

แนวคิดสําคญั 

 การวางแผนงานเปนกิจกรรมเบื้องตนของการปฏิบัติงานใหผูปฏิบัติงานทราบถึงแนวทาง

วาตองทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร โดยมีกระบวนการของการวางแผนเพื่อใหไดแผนงานที่ดี 

สามารถปฏิบัติใหสําเร็จไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด การวางแผนงานที่ดีจะเปนเครื่องมือของ 

ฝายปฏิบัติการที่จะชวยใหการดําเนินการมีความชัดเจน ราบรื่น และประหยัดทรัพยากร 

 การดําเนินกิจกรรมใดก็ตาม สิ่งที่ตองมีอันดับแรกนั้นก็คือ วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

การประกอบธุรกิจก็เชนกันจะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายใหชัดเจน การวางแผนจะเปน

การกําหนดแนวทางของการดําเนินกิจกรรมวาจะทําอะไร เมื่อใด อยางไร โดยใชทรัพยากรตาง ๆ 

เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

 

ปจจัยนําออก  

Outputs 

กระบวนการ 

Process 

ปจจัยนําเขา  

Inputs 

ทรัพยากรการจัดการ 
1. คน 
2. เงิน 
3. วัสดุอุปกรณ 
4. วิธีการ 

หนาที่การจัดการ 
1. การวางแผน 
2. การจัดองคกร 
3. การจัดคนเขาทํางาน 
4. การอํานวยการ 
5. การควบคุม 

ผลลัพธ 
1. สินคา 
2. บริการ 
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1.  การวางแผน 

 “การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการทํางานตามนโยบาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

โดยกําหนดกิจกรรมไวชัดเจนวา จะใหใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด เพราะอะไร ดวยวิธีใด เมื่อพบ

ปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะมีจะเกิดอยางนั้นอยางนี้แลว จะแกไขอยางไร ในชวงเวลาขางหนา

ของการดําเนินการภายใตงบประมาณที่ตั้งไว” 

 นอกจากความหมายดงักลาวขางตน สามารถแสดงองคประกอบของการวางแผนงานไดดังนี้ 

 1. การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการลงมือทํางาน  เปนรากฐานหรือหนาที่ประการแรก

ของกระบวนการการจัดการ 

 2. แผนงานตองสอดคลองหรือรับใชนโยบาย  ซึ่งนโยบายสนองตอบวัตถุประสงค

ขององคกร 

 3. ในแผนงานประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ตามลําดับความสําคัญและวิธีการทํางาน

อยางเปนขั้นตอน 

 4. ทุกขั้นตอนของแตละกิจกรรม สามารถตอบคําถามได ดงันี้ 

  4.1 ใคร (ตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหทํา) 

  4.2 ทําอะไร เรื่องอะไร (ตามภาระงาน) 

  4.3 ทําที่ไหน จุดที่ทํางานหนวยงานที่ทํา 

  4.4 ทําเมื่อใด คือ เริ่มตนทําตามกจิกรรมที่มอบหมายเมื่อใด จะส้ินสุดลงเม่ือใด 

  4.5 แสดงเหตุผลวาทําเชนนี้ (กจิกรรม) เพราะอะไร จะไดผลอยางไร 

  4.6 กําหนดวิธีทํางานในแตละขั้นตอนเอาไวชัดเจนพรอมกับแสดงปญหาและ

อุปสรรคที่คาดวาเมื่อทําถึงขั้นตอนนั้นแลวอาจเกิดอะไรขึ้นบางและจะไดดีตองกําหนดหรือแสดง

วิธีการแกปญหาและวิธีหลีกเลี่ยงอุปสรรคนั้น ๆ เอาไวดวย 

 5. ตองกําหนดชวงเวลาของแผนไวตามลักษณะหรือชนดิของแผนงานนั้น 

กิจกรรมที่ทํา วัตถุประสงค 

การวางแผน 
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 6. ในทุกกิจกรรมจะตองใชทรัพยากรหรืองบประมาณเทาใดกํากับไวดวยจะยิ่งดี เมื่อรวม

แลวจะทราบวาแผนงานนี้จะตองใชงบประมาณเทาใด 

ความสําคัญของการวางแผน 

การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางวาจะทําอะไร เมื่อใด อยางไร โดยใชทรัพยากรตาง ๆ 

ขององคกร ทําใหเห็นถึงความชัดเจนที่จะดําเนินไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ หาก

การดําเนินการใดปราศจากการวางแผนจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นดังนี้ 

1. เกิดความสับสนวาจะตองทําอะไร ทําเม่ือใด ทําอยางไร 

2. เกิดความเสี่ยงตอความสําเร็จ เพราะไมทราบแนวทางวาจะมีโอกาสสําเร็จตามวัตถุประสงค

ไดอยางไร 

3. เกิดความสูญเสียในการใชทรัพยากรตาง ๆ ซึ่งนํามาใชอยางไมเหมาะสมไมมีประสิทธิภาพ

สูงสุดและการสูญเสียเวลา 

4. เกิดการทํางานที่หลงทิศทาง เบ่ียงเบนออกจากวัตถุประสงคเดิม 

5. ไมสามารถติดตามความกาวหนาของงานและไมสามารถประเมินผลงานได 

การวางแผนจึงมีความสําคัญที่ชวยใหผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสนวาจะตองทํางานอะไร 

ทําเมื่อใด งานใดทํากอน งานใดทําหลัง และทํางานโดยวิธีอยางไร เมื่อทํางานแลวสามารถติดตาม

ความกาวหนาของงานวาสําเร็จมากนอยเพียงใด มีโอกาสดําเนินงานถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

หรือไมและสามารถประเมินผลงานไดวามีความสําเร็จเพียงใด 

ประเภทของแผนงาน 

การแบงประเภทของแผน มีการแบงในหลายลักษณะ ดังนี ้

1. แบงการวางแผนตามระยะเวลา แบงได 3 ประเภท 

 1.1 แผนระยะสั้น เปนแผนงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเฉพาะอยาง หรือกิจกรรมที่

มีระยะเวลาดําเนินการไมนาน โดยปกติมักจะมีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป เชน แผนงาน

ประจําป แผนงบประมาณ แผนงานเฉพาะกิจ เปนตน 

 1.2 แผนระยะปานกลาง เปนแผนงานที่มีระยะเวลาดําเนินการยาวนานกวา 1 ป 

สวนใหญจะมีระยะเวลา 3-5 ป กลาวคือ มีระยะเวลาไมสั้นจนไมสามารถเห็นความสําเร็จ แตก็ไม

ยาวนานเกินไป เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนโครงการกอสรางรถไฟฟา 

แผนการสรางเขื่อนเก็บกักน้ํา เปนตน 

 1.3 แผนระยะยาว เปนแผนงานที่มีระยะเวลาดําเนินการยาวนานกวา 5 ป ประมาณ  

5-10 ป เชน แผนรณรงคใหคนไทยรูหนังสือไทย 100 % แผนการพัฒนาทุกหมูบานปลอดฝุน 

แผนการบริการใหทุกหมูบานมีโทรศัพทใช แผนการขยายไฟฟาทั่วทุกหมูบาน เปนตน แผนระยะยาว

สวนใหญจะเปนแผนการจัดบริการของทางราชการ สวนทางดานธุรกิจเอกชนอาจมีบางในธุรกิจ
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ขนาดใหญหรือธุรกิจขามชาติ เชน แผนการขยายสาขามินิมารททั่วทุกจังหวัด แผนการขยาย

ขอบขายบริการสัญญาณโทรศัพทมือถือครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย เปนตน 

2. แบงการวางแผนตามขอบเขตของการวางแผน เปนการจัดแบงโดยพิจารณาเนื้อหาของ

แผนวามีขอบเขตครอบคลุมเพียงใด มี 5 ประเภท คือ 

 2.1 แผนแมบท เปนแผนหลักที่ครอบคลุมแผนระดับรองลงมาทั้งหมดโดย 

แผนระดับรองตองมีความสอดคลองกับแผนแมบท 

 2.2 แผนกลุมหนาที่หรือกลุมงาน เปนแผนกวาง ๆ ที่ครอบคลุมขอบเขตของ 

กลุมหนาที่ เชน แผนงานขาย แผนการเงิน แผนการตลาด แผนการผลิต เปนตน 

 2.3 โครงการ เปนแผนงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหญ ๆ มากกวาหนึ่ง

ขึ้นไป เชน โครงการสงเสริมการขายในฤดูรอน โครงการจัดแสดงสินคา โครงการจัดงานกาชาด

ประจําป เปนตน 

 2.4 แผนสรุป เปนแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสรุปรวมแผนกลุมหนาท่ีหรือโครงการตาง ๆ 

เขาดวยกันเปนหมวดหมู เชน แผนการศึกษา แผนสาธารณสุข แผนการเกษตร เปนตน 

 2.5 แผนกิจกรรม เปนแผนที่แสดงกิจกรรมตาง ๆ ของแตละสวนงาน เปนแผนใน

ระดับแผนขององคกร มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถือวาเปนแผนในระดับลางขององคกร 

3. แบงการวางแผนตามลักษณะของการใช 

 3.1 แผนงานที่ใชประจํา เปนแผนที่ใชในการปฏิบัติงานที่มีการทําซ้ํา ๆ หรือใช

สําหรับการแกปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา เชน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน กฎ เปนตน 

 3.2 แผนงานที่ใชครั้งเดยีว เปนแผนที่กําหนดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะครั้งหรือ

ใชเพียงครั้งเดียว เชน แผนเฉพาะกิจ โครงการ งบประมาณ เปนตน 

4. แบงการวางแผนตามขอบขายของการใชแผน 

 4.1 แผนกลยุทธ เปนแผนที่มีขอบขายกวาง ครอบคลุมทุกสวนขององคกรเปน

แผนระยะยาวที่กําหนดแนวทางของการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตสภาวะ

แวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 4.2 แผนกลวิธี เปนแผนที่มีขอบขายที่แคบ กําหนดเฉพาะรายละเอียดของการ

ปฏิบัติงานวาควรทําอยางไรเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนแผนที่มี

ระยะเวลาส้ัน 1-5 ป 

ลักษณะของแผนทีด่ ี

 ลักษณะของแผนที่ดคีวรประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี ้

 1. มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจน เขาใจงาย วัตถุประสงคหรือเปาหมายตองไมมาก

จนไมสามารถกําหนดแผนงานที่รัดกุมได 
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 2. ตองครอบคลุมรายละเอียดอยางเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

หรือเปาหมาย 

 3. มีความยืดหยุนพอสมควร สามารถปรับใชกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปได 

 4. มีระยะเวลาการดําเนินการที่แนนอน 

 5. มีการกําหนดบทบาทหนาทีข่องผูปฏิบัติตามแผนชัดเจน 

 6. ผูท่ีเกี่ยวของกับแผนมีสวนรวมในการวางแผนชดัเจน 

 7. ใชขอมูลเปนพื้นฐานในการตดัสินใจทุกขั้นตอน 

เทคนิคการวางแผนทีด่ ี

 1. กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายใหชัดเจน 

  1.1 วัตถุประสงค หมายถึง ส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต วัตถุประสงคของการ

วางแผนของแตละระดับ การจัดการจะมีลักษณะที่แตกตางกันตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงคขององคกรยอมตองรับผิดชอบความสําเร็จในภาพรวมขององคกร วัตถุประสงคของ

กลุมหนาที่รับผิดชอบตอความสําเร็จในภาระหนาที่หนึ่ง วัตถุประสงคของกิจกรรมรับผิดชอบตอ

ความสําเร็จในกิจกรรมหนึ่ง  

  1.2 เปาหมาย เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตเชนกัน แตจะมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงกวาวัตถุประสงค มักระบุเปนเลขที่ชัดเจน เชน 

  ตองการสรางผลกําไรปละ 10,000,000 บาท 

  ตองการผลิตใหไดปละ 500 คัน 

  ตองการทํายอดขายใหไดปละ 30,000,000 บาท 

  อยางไรก็ตาม การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรจะตองมีความ

สอดคลองกับกลยุทธและนโยบายขององคกรดวย 

 2. กําหนดกิจกรรมเปนแนวทางหรือรองรับการปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค ดังนี้ 

  2.1 วิเคราะหกิจกรรมที่ตองการ 

  2.2 กําหนดผูรับผดิชอบแตละกิจกรรม 

  2.3 กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกิจกรรม ตลอดจนความสัมพันธ

ระหวางกิจกรรม 

  2.4 กําหนดงบประมาณของแตละกิจกรรม 

 3. วิเคราะหหรือตรวจสอบความเปนไปไดของแผน แผนงานตาง ๆ  ที่ถูกเขียนขึ้นจากความรู 

ความสามารถของผูบริหารที่แตกตางกันอาจไมมีความสมบูรณหรืออาจเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ 
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จําเปนตองมีการวิเคราะหหรือตรวจสอบวาแผนที่เขียนขึ้น มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด อาจมี

การปรับปรุงแผนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เปนการทบทวนแผนกอนที่จะนําไปปฏิบัติจริง เชน 

  3.1 กิจกรรมทีก่ําหนดขึ้นไมสอดคลองตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

  3.2 กิจกรรมไมครบถวนที่จะทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

  3.3 ผูรับผิดชอบที่ระบุไวในแผนอาจไมเหมาะสมไมสามารถปฏิบัติงานตามแผน

ใหบรรลุผลได 

  3.4 ระยะเวลาในแผนไมเหมาะสม 

  3.5 งบประมาณที่ต่ําเกนิไปจนไมสามารถปฏิบัติตามแผนได หรืออาจสูงเกินไป 

ทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการดําเนินการ 

 4. การกําหนดรายละเอียดของแผน มักจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกวิธีการวาควร 

ทําอยางไร หลักในการพิจารณาตัดสินใจเลือกมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  4.1 กําหนดประเด็นปญหาใหชัดเจน 

  4.2 กําหนดทางเลือกตาง ๆ ที่สามารถแกปญหานัน้ไดหลาย ๆ ทางเลือก 

  4.3 ประเมินขอดี ขอเสียของทางเลือกแตละทางเลือกวามีอยางไร 

  4.4 ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใตสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก

องคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดังนั้น ผูจัดการฝายผลิตจะตองตัดสินใจเลือกวิธีที่  1 ซึ่งจะใหโรงงานมีผลกําไรเพิ่ม  

1,690,000 บาท 

กระบวนการวางแผน 

 การวิเคราะหกิจกรรม เปนการกําหนดกิจกรรมที่จะตองทําในแผน ผูที่ทําหนาที่วิเคราะห

จะตองมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําอยางดี จึงจะสามารถระบุกิจกรรมที่ตองทําไดถูกตองครบทุก

ประเด็นปญหา 

ทางเลือก 1 

ทางเลือก 2 
 

ทางเลือก 3 
 

พิจารณาขอดี 

ขอเสีย 

แตละทางเลือก 

ภายใตสภาวะ 

แวดลอมภายใน 

และภายนอก

องคกร 

ทางเลือกที่ดีที่สุด 
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กิจกรรมและเขียนความสัมพันธของกิจกรรมตาง ๆ ได ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาของกิจกรรม

และการกําหนดงบประมาณที่ตองใชไดถูกตอง 

 การวิเคราะหกิจกรรมโดยการวิเคราะหกระบวนการของภาระงานที่ทํา ถือวาภาระงานหนึ่ง ๆ 

สามารถแยกเปนงานยอยหลาย ๆ งาน ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกัน มีการลําดับทํากอนและหลัง ดังนี้ 

 1. ภาระงานหนึ่งสามารถแยกเปนงานยอยไดหลาย ๆ งาน 

 2. งานยอยแตละงานมีความเชื่อมโยงกัน 

  2.1 งานยอยเช่ือมโยงในแนวนอน 

 

 

  2.2 งานยอยเช่ือมโยงในแนวตั้ง 

 

 

 

 

 

 

   

  2.3 งานเชื่อมโยงในลักษณะผสม 
 

 

 

 

 

 

 3. งานยอยแตละงานมีลําดับการทํากอนและทําหลัง หรือบางงานอาจทําพรอมกัน 

 

งานยอย งานยอย งานยอย งานยอย 

งานยอย 

งานยอย 

งานยอย 

 
งาน

ประกอบ

รวมกนั 

งานยอย 

งานยอย 

งานยอย 

งานยอย 

งานยอย งานยอย 
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ตัวอยางการวิเคราะหงานของรานอาหารตามสั่ง 

 วัตถุประสงคของราน ปรุงอาหารตามส่ังจําหนายลูกคา 

 

 

 

 

 

 

  

 ตัวอยางนี้จะพบวา การขายอาหารตามสั่งซึ่งเปนภาระงานของรานอาหารสามารถแยก

ออกเปนงานยอยไดหลายงาน เชน งานจัดซื้อวัตถุดิบ งานจัดปรุงอาหารตามสั่ง งานบริการลูกคา 

งานจัดเก็บเงิน งานจัดเก็บภาชนะไปทําความสะอาด ซึ่งงานยอยเหลานี้มีลําดับการทํางานกอนหลัง

และเชื่อมโยงทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง 

ตัวอยางการวิเคราะหงานของธุรกิจโรงพิมพในระบบออฟเซ็ท 

 วัตถุประสงค เพื่อจัดพิมพงานตามที่ลูกคาสั่งพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซื้อ

วัตถุดิบ 

จัดเตรียม

วัตถุดิบ 

จัดปรุง

อาหาร 

จัดบริการ

ลูกคา 
ลูกคา 

รายการอาหาร 

ที่ลูกคาส่ัง 

จัดเก็บเงิน 

จัดเก็บ

ภาชนะเพื่อ

นําไปลาง 

รับคําสั่งพิมพ

งานจากลกูคา 

ออกแบบส่ังพิมพ 

จัดซื้อกระดาษ 

จัดทําแมพิมพ  
จัด 

การ

พิมพ 

บริการ

จัดสง

ลูกคา 
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ตัวอยางการวิเคราะหงานของฝายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากงานยอยตาง ๆ ที่ผานการวิเคราะหไดแลวนํามาจดัทําเปนแผนอยางคราว ๆ หรือเปน

แผนในรายละเอียดเพื่อนําไปปฏิบัติแลวแตกรณี ดังนี ้

จากตวัอยาง 

ลักษณะงานยอย ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

1. งานจัดซื้อวัตถุดิบ 

2. งานจัดเตรียมวัตถุดิบ 

3. งานจัดปรุงอาหาร 

4. งานจัดบรกิารลูกคา 

5. งานจัดเก็บเงนิ 

6. งานจัดเก็บภาชนะไปลาง 

   

จากตวัอยาง 

ลักษณะงานยอย ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

1. ออกแบบส่ิงพิมพ 

2. จัดซื้อกระดาษ 

3. จัดทําแมพิมพ 

4. จัดการพิมพ 

5. จัดสงลูกคา 

   

 

ลูกคา

แสดง 

ความจํานง

ขอกูเงิน 

งาน

ตรวจสอบ

เอกสาร

หลักฐาน

ขั้นตน 

งาน

ประเมิน

หลักทรัพย 

งาน

วิเคราะห

สินเชื่อ 

สมุหบัญชี 

งานขอ

อนุมัติ

เงินกู 

นําหลักทรัพย

ลูกคาไป

จํานอง 

อนุมัติ

เงินกู 

จายเงิน 

ที่กู 
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จากตวัอยาง 

ลักษณะงานยอย ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

1. งานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

    ขั้นตน 

2. งานประเมินหลักทรัพย 

3. งานวิเคราะหสินเชื่อ 

4. งานขออนุมัติเงินกู 

5. นําหลักทรัพยลูกคาไปจํานอง 

6. จายเงินกู 

   

 

 แผนงานที่ไดผานการทําขึ้นแลว ควรจะไดตรวจสอบถึงขั้นตอนตาง ๆ วาครบถวนเพียงพอ 

ที่จะดําเนินการไปสูความสําเร็จตามแผนได ตรวจสอบระยะเวลาวาสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จได

ตามแผนหรือไม ตรวจสอบผูรับผิดชอบวามีความสามารถที่จะดําเนินการใหเสร็จตามแผนได 

ตลอดจนการตรวจสอบงบประมาณที่ใชวาเพียงพอหรือเหมาะสมตอการดําเนินการตามแผน 

 การดําเนินงานตามแผนในระยะเวลาหนึ่ง อาจจะพบวาแผนยังมีความบกพรอง ซึ่งจะทราบได

ก็ตอเมื่อตองมีการปฏิบัติจริง เมื่อพบความบกพรองจะตองมีการปรับปรุงแผนใหดีขึ้นตามหลักการ

วางแผนที่วาการวางแผนจะตองมีความยืดหยุนพอสมควรที่ทําการปรับปรุงแผนงานตาม

สภาพการณที่เปล่ียนไป 

กิจกรรม 

 ใหผูเรยีนกาํหนดสนิคาที่จะออกสูตลาดมา 1 ชนดิและวางแผนการตลาด อธิบายมาพอเขาใจ 

2. การจัดทําโครงการ 

 แนวคิดสําคญั 

 โครงการเปนงานลักษณะหนึ่งที่นิยมนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

ลักษณะของงานโครงการเปนงานที่มีกําหนดเวลาแลวเสร็จที่แนนอน มีการประเมินผลสําเร็จ 

เมื่อสิ้นสุดโครงการเปนลักษณะงานที่ไมเหมาะที่จะจัดดําเนินการในระยะยาวหรืองานประจํา  

การจัดการงานโครงการจึงมีลักษณะของการจัดการที่แตกตางจากการดําเนินงานประจํา 

ความสําคัญของงานโครงการก็คือ การควบคุมเวลาใหโครงการมีการดําเนินการใหเสร็จสิ้น 

ในระยะเวลาที่กําหนดที่สั้นที่สุด เพื่อสามารถควบคุมตนทุนรายจายใหต่ําสุด ซึ่งตนทุนรายจาย

เหลานี้จะแปรตามระยะเวลาของโครงการหากโครงการมีการเสร็จที่ลาชาออกไป 
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 โครงการเปนสิ่งท่ีพบเห็นไดเสมอในการจัดการองคกรทั่วไป มีการแบงแยกงานในองคกร

มาบริหารในรูปของโครงการ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน และไมวาจะเปน

องคกรขนาดใหญหรือองคกรขนาดเล็กก็ตาม การจัดการงานโครงการก็เปนที่นิยมอยางแพรหลาย 

การทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการงานโครงการเปนสิ่งที่นาสนใจที่สามารถนําไปใชประโยชน

ไดสําหรับนักบริหารโดยทั่วไป 

ความหมายของโครงการ 

 1. โครงการ หมายถึง งานที่มีการดําเนนิการในขอบเขตที่จาํกัด โดยมุงหวังความสําเร็จของงาน

เปนสําคัญ 

 2. จากความหมายขางตน มีสาระสําคัญ ดังนี ้

  2.1 เปนงานที่มีขอบเขตจํากดั ไดแก 

   2.1.1 ปริมาณงานที่จํากัด งานโครงการจะเปนงานที่มีเนื้องานจํากัด เชน 

โครงการจัดงานฉลองปใหม โครงการกอสรางสะพาน โครงการรณรงคงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

โครงการขยายตลาดสินคาในภาคอีสาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน เปนตน 

   2.1.2 มีเวลาที่จํากัด โครงการจะมีการจํากัดเวลาการดําเนินการ เพื่อให

เห็นความสําเร็จในเวลาท่ีแนนอน เชน 1 สัปดาห 3 เดือน 1 ป เปนตน 

  2.2 เปนงานที่ตองการเห็นความสําเร็จที่ชัดเจน จะมีการประเมินผลงานเมื่อสิ้นสุด

โครงการเพื่อวัดผลงานวามีความสําเร็จมากนอยเพียงใด 

  ลักษณะของโครงการ ในเรื่องของการวัดความสําเร็จของงานจะแตกตางจากการ

ดําเนินงานปกติทั่วไป งานโครงการตองการวัดความสําเร็จของงานในเนื้องานโครงการเทานั้นวามี

ความสําเร็จมากนอยเพียงใด สวนการวัดความสําเร็จของงานทั่วไปจะวัดความสําเร็จของงานใน

ระยะเวลาหนึ่งวามีความสําเร็จเพียงใด และยังมีการดําเนินการตอไป ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาหนึ่งก็จะ

มีการวัดผลงานเปนชวง ๆ  ตอไป เชน กําหนดวัดผลงานเดือนละครั้ง หรือวัดผลงานเปนรายไตรมาส

หรือเปนรายป เปนตน 

ความสําคัญของโครงการ 

 การดําเนินโครงการมีการใชทรัพยากรตาง ๆ ขององคกร ซึ่งเกี่ยวพันกับคาใชจายที่เกิดขึ้น

จากการใชทรัพยากร การกําหนดงานโครงการมีการจัดทํางบประมาณที่ตองใชตลอดโครงการและ

กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ หากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด  

จะมีการใชเงินตามงบประมาณ แตหากการดําเนินงานโครงการมีการเลื่อนกําหนดเวลาแลวเสร็จ

ออกไปจะมีผลทําใหตองเพิ่มงบประมาณคาใชจาย การดําเนินงานโครงการจึงตองมีการควบคุม

เวลาใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  เพื่อควบคุมตนทุนคาใชจายและผลกระทบตาง ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นได 
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 ลักษณะของงานโครงการ 

 1. งานโครงการเปนงานที่มีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน มีระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลา

สิ้นสุดซึ่งแตกตางจากการดําเนินการประจํา จะมีระยะเวลาเริ่มตน แตจะมีการกําหนดเวลาสิ้นสุดที่

แนนอน ระยะเวลาการดําเนินการของโครงการมีระยะเวลาแตกตางกันตามลักษณะของเนื้องาน

โครงการบางลักษณะมีระยะเวลาสั้นตั้งแต 1 สัปดาห ถึง 1 ป เชนโครงการจัดงานคอนเสิรต

หารายได โครงการสรางสะพานลอยสําหรับคนขามถนน  

 2. งานโครงการมีการบริหารแยกออกจากงานประจํา ลักษณะของงานโครงการจะมีการ

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรแยกออกจากหนวยงานประจํา บางโครงการมีการแยกจาก

หนวยงานประจําอยางเดนชัด ไดแก งานโครงการพิเศษ ซึ่งจะมีงบประมาณของโครงการโดยตรง  

มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในโครงการโดยตรง สวนบางโครงการอาจจะมีการแยกจากหนวยงาน

เปนบางสวนและดําเนินการควบคูกับหนวยงานประจํา โครงการลักษณะนี้จะมีงบประมาณที่ใชใน

โครงการเทาที่จําเปนและทรัพยากรสวนหนึ่งจะใชรวมกับหนวยงานประจํา ไดแก แผนงาน

โครงการตาง ๆ 

 3. งานโครงการจะมีผูบริหารโครงการรับผิดชอบงานโครงการโดยตรง เพื่อใหการ

ดํา เนินงานโครงการมีความเดนชัด มีผูทําหนาที่จัดการและตัดสินใจโดยตรง ทําใหงาน

มีความกาวหนาตามลําดับ หากงานโครงการไมเปนไปตามแผนงานก็สามารถระบุผูรับผิดชอบได 

 4. งานโครงการมีการประเมินผลงานทั้งโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ งานโครงการจะ

เกี่ยวของกับรายรับและรายจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการประเมินถึง

ผลงานที่ไดรับวาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม และมีรายรับรายจายเปนอยางไร 

เพื่อประเมินวาโครงการมีความสําเร็จมากนอยเพียงใด แตกตางจากการดําเนินงานประจําจะมีการ

ประเมินผลตามระยะเวลาชวงหนึ่ง เชน 1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ป เปนการวัดผลสําเร็จในชวงเวลา

หนึ่งเทานั้น ไมใชการวัดผลสําเร็จตลอดอายุของการดําเนินการ 
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ตัวอยางการจัดงานรูปโครงการของบรษิัทรับเหมากอสรางแหงหนึง่ เปนดังนี ้

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทรับเหมา

กอสราง 

ฝายวางแผนงาน 

ฝายการตลาด

และการขาย 
ฝายบุคลากร ฝายวิศวกรรม

และสถาปตย 

กรรม 

ฝายกอสราง ฝายจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ 
ฝายบัญชี

และ

การเงิน 

โครงการ

กอสราง

สะพานขาม

แมน้ํา 

ฝายการตลาด

และการขาย 

 

ฝายบุคลากร 

 

ฝายวิศวกรรม

และสถาปตย 

กรรม 

 

ฝายกอสราง 

 

ฝายจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ 
ฝายบัญชี

และ

การเงิน 

 

โครงการ

กอสรางศูนย

ราชการ

จังหวัด 

ฝายการตลาด

และการขาย 

 

ฝายบุคลากร 

 

ฝายวิศวกรรม

และสถาปตย 

กรรม 

 

ฝายกอสราง 

 

ฝายจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ 

 

ฝายบัญชี

และ

การเงิน 

 

โครงการสราง

เขื่อน 
ฝายการตลาด

และการขาย 

 

ฝายบุคลากร 

 

ฝายวิศวกรรม

และสถาปตย 

กรรม 

 

ฝายกอสราง 

 

ฝายจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ 

 

ฝายบัญชี

และการเงิน 
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เทคนิคการบริหารงานโครงการ 

 1. เทคนิคการดําเนินงานโครงการ การดําเนินงานโครงการมีลักษณะคลายการจัดการ

องคกรโดยเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหชัดเจนวาตองการทําอะไร จาก

วัตถุประสงคจะนํามาวางแผนของโครงการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวางแผนงานของโครงการก็เหมือนการวางแผนโดยทั่วไปวาจะใหใครทําอะไร ที่ไหน 

และอยางไร ซึ่งเปนการกําหนดกิจกรรมที่ทําและกําหนดการใชทรัพยากรตาง ๆ ทั้งคน เงิน วัสดุ

อุปกรณ ตลอดจนวิธีการ ทรัพยากรเหลานี้จะถูกตีมูลคามาเปนงบประมาณที่ใช หรือแผนงาน

โครงการไดรับการอนุมัติใหดาํเนินการแลว จะมีการจัดโครงสรางองคกร จัดบุคลากรเขาทํางาน 

มีการอํานวยการและการควบคุมงานเชนเดียวกับการจัดองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 การวางแผนงานของโครงการเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติใหสามารถดําเนินการโครงการ

สําเร็จไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ การจัดโครงสรางองคกรของโครงการเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน

ในการปฏิบัติงานรองรับแผนงานของโครงการ การจัดบุคลากรเขาทํางานตามโครงสรางองคกรของ

วัตถุประสงคของโครงการ 

แผนงานของโครงการ 

วัตถุประสงค

ของ

โครงการ 

แผนการ

ของ

โครงการ 

จัดโครงสราง

องคกรของ

โครงการ 

จัดบุคลากร

เขาทํางาน 

อํานวยการ ควบคุม

งาน 
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โครงการเพื่อใหมีบุคลากรที่จะปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการ ตลอดจนมีการอํานวยการและ

ควบคุมงานเพื่อใหงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนของแผน เกิดความสําเร็จตามแผนได 

 2. เทคนิคการจัดการทรัพยากรในงานโครงการ 

  2.1 เทคนิคการจัดการบุคลากร เนื่องจากงานโครงการเปนงานที่มีกําหนดเวลา 

โดยเฉพาะโครงการที่มีกําหนดเวลาสั้น การจัดหาบุคลากรเขาทํางาน ควรจัดหาบุคคลที่มีความรู 

ความสามารถที่เหมาะสมเขาทํางานในโครงการ โดยไมตองมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรกอนเขา

ทํางาน ตลอดจนในระหวางการดําเนินงานโครงการก็จะไมมีขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรเชนกัน 

สําหรับโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการยาวนานหลายป อาจมีการพัฒนาบุคลากรกอนเขาทํางาน

หรือพัฒนาบุคลากรในระหวางดําเนินการก็ไดแตจะพัฒนาบุคลากรเทาที่จําเปนตอการดําเนินงาน

โครงการใหเสร็จสิ้น 

  2.2 เทคนิคการจัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องจักร การจัดหาวัสดุในงานโครงการ

ควรจัดหาเทาที่จะตองใชในงานโครงการเทานั้น ไมจําเปนตองมีวัสดุคงเหลือเหมือนการดําเนินงาน

ประจํา เพราะหากมีสินคาคงเหลืออาจไมมีประโยชนที่จะใชไดตอไป สวนการจัดหาอุปกรณที่มี

มูลคาไมสูงนัก ก็จัดซื้อเทาที่จําเปนตองใช สําหรับอุปกรณที่มีราคาสูงหรือเครื่องจักรที่มีราคาสูง

ควรใชวิธีการเชาซึ่งจะทําใหตนทุนรวมมีคาต่ํากวา และเมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะไมตองเหลือ

อุปกรณหรือเครื่องจักรเกาที่จะเปนภาระแกโครงการ 

  2.3 เทคนิคการจัดสรรการเงิน การจัดสรรการเงินในงานโครงการจะเนนการใช

เงินทุนหมุนเวียนเปนหลัก การลงทุนในสินทรัพยถาวรควรจะใหมีนอยที่สุดเทาที่จําเปนหรืออาจไม

ควรมีสําหรับงานโครงการที่จําเปนตองใชสินทรัพยที่มีราคาสูง เชน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร ควรใช

วิธีการเชาเพ่ือลดการใชเงินทุนถาวรซึ่งเปนเงินทุนระยะยาว และเมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะไมตองมี

ภาระกับสินทรัพยถาวรเหลานี้ อีกทั้งยังทําใหตนทุนรวมในการลงทุนต่ํากวาดวย 

 3. เทคนิคการบริหารเวลาในงานโครงการ 

 เวลาในการดําเนินงานโครงการเปนส่ิงสําคัญ หากโครงการลาชาออกไปจากแผนงานจะมี

ผลตอคาใชจายที่สูงขึ้น การดําเนินงานโครงการจึงตองมีการควบคุมเรื่องเวลาเพื่อใหงานเสร็จสิ้น

ตามแผนงาน 

 โดยปกติงานโครงการหนึ่ง ๆ  ยอมแบงออกเปนกิจกรรมยอย ๆ หลาย ๆ กิจกรรม แตละกิจกรรม

มีความสัมพันธท่ีสามารถเขียนเปนแผนผังแสดงความสัมพันธกันไดในลักษณะของโครงขายงาน 

 

 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเองมา 1 อาชีพ  
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3. การใชวัสดุอุปกรณ 

 เครื่องมือ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่มนุษยคิดคนขึ้นหรือประดิษฐขึ้นมาใชเพื่อความสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดเวลาและแรงงาน 

 วัสดุ หมายถึง สิ่งที่ใชแลวสิ้นเปลืองและหมดไป เชน เนื้อ สารใหสี เกลือ ขาว กระเทียม 

พริกขี้หนู 

 อุปกรณ หมายถึง ส่ิงที่ใชแลวยังคงเหลือ สามารถใชไดอีก เชน เครื่องบดเนื้อ เครื่องอัดไส 

เครื่องชั่งชนิดละเอียดและชนิดหยาบ อุปกรณเครื่องครัวตาง  ๆ ไดแก มีด เขียง ถาด กะละมัง หมอ เตา 

ยกตัวอยาง การทําแหนม 

 การทําแหนม 

การที่จะทําแหนมใหมีคุณภาพดี จําเปนตองรูจักเลือกใชวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใช 

ทําแหนมอยางเหมาะสม ผูบริโภคหรือผูประกอบการเกี่ยวกับการใชเนื้อ เพื่อนําไปแปรรูป

ทําผลิตภัณฑแหนมควรจะทราบถึงสิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑแหนมที่ตองการ และ

สิ่งสําคัญอันดับแรกที่จะตองคํานึงถึงก็คือ คุณภาพของวัตถุดิบที่จะใช เพราะวาคุณภาพของผลิตภัณฑ

ขั้นสุดทายจะดีไปไมไดถาวัตถุดิบคุณภาพดอย ฉะนั้นควรที่จะรูจักกับวัตถุดิบตาง ๆ ในการทําแหนม 

ไดแก 

1. เนื้อ หมายถึง เนื้อที่ไดจากสัตวเพื่อนํามาใชเปนอาหาร ซึ่งรวมถึงกลามเนื้อ และอวัยวะ

ตาง ๆ เชน ตับ หัวใจ และสวนอื่น ๆ ที่บริโภคได เนื้อจากสัตวชนิดตาง ๆ ไดแก โค กระบือ สุกร 

แพะ แกะ เปนตน  เนื้อสัตวจะมีสวนประกอบทางเคมีแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพของสัตว 

แตละชนิดหรืออายุตางกัน โดยทั่วไปกลามเนื้อของสัตวจะมีสวนประกอบทางเคมี ไดแก น้ํา 

โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน เอ็นไซม  สี และแรธาตุตาง ๆ เปนตน 

 2. สารใหสี การทําแหนมในระดับชาวบาน มักมีการเติมดินประสิวลงไปดวยเล็กนอย 

เพื่อใหเกิดสีแดงสวย โดยปริมาณที่ใชเติมนั้นไมไดมีการชั่ง ตวง วัด ใชประมาณเองตามความชํานาญ 

ที่ปฏิบัติมา ซึ่งนับวาเปนอันตรายตอผูบริโภค เพราะสารใหสีดังกลาวจัดเปนวัตถุเจือปนอาหาร 

พวกไนเตรทและไนไตรท ซึ่งมีกฏหมายควบคุมกําหนดปริมาณการใช โดยอนุญาตใหใชไดไมเกิน 

200 - 500 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ซึ่งตองคํานวณในรูปโซเดียมไนเตรท และโซเดียม 

ไนไตรทตามลําดับ  ปจจุบันการใชไนเตรทและไนไตรท ผสมกับอาหารมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 

2.1 เพื่อชวยใหอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตวมีสีแดงคงทน ไมเส่ือมสลายไป ขณะหุงตม 

2.2 ทําใหอาหารมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะ 

2.3 ทําใหเก็บอาหารไวไดนาน ไนเตรท ไนไตรท จะทําหนาที่เปนสารกันเสีย ปองกันการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย โดยเฉพาะพวกที่ทําหนาที่ใหเกิดการบูด และพวกที่สรางสารพิษ สารใหสีที่

ขอแนะนําใหใช คือ ผงเพรก  ผงเพรกเปนสารเคมีพวกสารประกอบไนเตรทไนไตรท ใชใสลง
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ผลิตภัณฑ เพ่ือใหเกิดกลิ่นและรสที่ตองการ ทําลายจุลินทรียที่เปนพิษและทําใหเกิดโรค และเพิ่ม 

ลงไปเพ่ือทําใหผลิตภัณฑมีสีดีขึ้น 

3. สวนผสมอื่น ๆ 

 เกลือ การเติมเกลือประมาณ 2 - 3 % ของน้ําหนักอาหาร จะชวยทําหนาที่ปองกัน ไมให

จุลินทรียอื่น ๆ เจริญได และชวยดึงน้ําและน้ําตาลจากเนื้อ และยังสามารถทําหนาที่เปนสารกันบูดได 

วัตถุประสงคของการใสเกลือในแหนม คือ ทําใหเกิดรสเค็ม และทําใหแหนมเก็บไวไดนาน ปริมาณ

เกลือที่ใสถานอยเกินไป จะทําใหแหนมเนาเสียได และถาใสเกลือมากเกินไปแหนมที่ไดจะมีรส

เปรี้ยวนอยกวารสเค็ม 

 ขาว ขาวที่ใสลงในแหนมเปนขาวที่ผานการหุงตมจนสุกแลวใชไดทั้งขาวเจา และขาวเหนียว  

การใสขาวลงไปก็เพื่อเปนแหลงคารโบไฮเดรตแกแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติก ซึ่งเปนตัวที่

ทําใหแหนมมีรสเปรี้ยว 

 กระเทียม ตามปกติมักจะบดกระเทียมใหละเอียดกอนแลวจึงใสลงในผลิตภัณฑ การใส

กระเทียมจะใหผลทั้งในแงเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติของแหนม และยังชวยเปนสารกันบูดไดดวย 

โดยจะใสประมาณ 10 % ของน้ําหนักอาหาร  

 พริกขี้หนู  การทําแหนมอาจจะมีการเติมพริกขี้หนูเปนเม็ด ๆ พริกขี้หนูที่เติมนั้น นอกจาก

จะใหรสเผ็ดเมื่อบริโภคแลว ยังชวยเพิ่มสีสันที่สวยงามใหกับแหนมอีกดวย 

 วัสดุอุปกรณในการทําแหนม 

 การทําแหนมบริโภคกันเองภายในครัวเรือนไมจําเปน ตองใชวัสดุอุปกรณที่ยุงยาก แตถามี

การผลิตเพื่อจําหนายในปริมาณมาก ๆ จะมีอุปกรณชวยทุนแรงในการผลิต ซึ่งอุปกรณตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการทําแหนมมีดังนี้  

1. เครื่องบดเนื้อ 

2. เครื่องอัดไส 

3. เครื่องชั่งชนิดละเอียดและชนิดหยาบ 

4. อุปกรณเครื่องครัวตาง ๆ ไดแก มีด เขียง ถาด กะละมัง หมอ เตา 

4. การใชแรงงาน   

 แรงงาน หมายถึง บุคคลที่ผูประกอบการจางมาใหปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของงาน

และความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งมีทั้งแรงงานประเภทที่มีความชํานาญงานหรือแรงงานที่มี

ฝมือ แรงงานประเภทไรฝมือที่ตองใชกําลังในการปฏิบัติงาน เชน คนงานแบกหาม และแรงงาน

ประเภทวิชาการที่ตองใชมันสมอง เพื่อชวยใหการวางแผน การกําหนดนโยบาย และการ

ประเมินผลใหธุรกิจดําเนินไปอยางราบรื่น และประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว ดังนั้น 

เจาของกิจการหรือผูประกอบการจาํเปนจะตองเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถมาทํางานตาม 
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ความถนัดของแตละบุคคลเพื่อประสิทธิภาพของงาน ทั้งนี้ นายจางจะตองจายเงินเดือน คาจาง คา

คอมมิชช่ัน และสวัสดิการอื่น ๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม 

 สรุป ความสามารถของมนุษยที่ถูกนํามาใชในการผลิต เพื่อทําใหเกิดเปนสินคาหรือบริการ

ขึ้นมา แรงงานนับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ถาปราศจากแรงงานและทรัพยากรตาง ๆ ที่กลาว

มาแลวทั้งหมด ก็ไมสามารถนําออกมาใชประโยชนไดผลตอบแทนของแรงงานก็คือ คาจาง มาก

หรือนอยขึ้นอยูกับความสามารถและชนิดของงานนั้น ๆ   

 ประเภทของแรงงาน 

 ตลาดแรงงานประเทศไทยไดแยกประเภทของแรงงาน ดังนี้ 

 1. แรงงานประเภทปญญาชน แรงงานประเภทนี้ ไดแก ผูที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

มีความรูและมีสติปญญาดีแตไมคอยมีฝมือในวิชาชีพ ในแตละปจะมีแรงงานประเภทนี้เขาสู

ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น  

 2. แรงงานไรฝมือ แรงงานประเภทนี้ไมคอยมีปญหานักในอาชีพเกษตรกรรมแตกําลังมี

ปญหาในดานอุตสาหกรรม ที่ตลาดแรงงานไมตองการเทาที่ควร 

 3. แรงงานประเภทฝมือ แรงงานประเภทนี้ตองผานการฝกอบรมหรือมีประสบการณ

ทํางานมากพอสมควร เชน ชางยนต ชางไม ชางปูน ชางไฟฟา เปนตน 

 4. แรงงานที่ใชความรูความชํานาญพิเศษ แรงงานประเภทนี้จะตองฝกอบรมมาเปนระยะ

เวลานานจัดเปนแรงงานที่ยังขาดแคลน ดังนั้น จึงไมมีปญหาการวางงานปจจุบันรัฐบาลกําลังเริ่ม

ผลิตแรงงานประเภทนี้ใหเขาสูตลาดแรงงานมากขึ้น เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน แรงงานประเภทนี้ ไดแก แพทย วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร เปนตน 

 ตลาดแรงงาน 

 ตลาดแรงงานในประเทศ แบงไดเปน 4 ภาค คือ 

 1. ตลาดแรงงานภาครัฐ ไดแก  แรงงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน กระทรวงตาง ๆ        

การไฟฟาสวนภูมิภาค องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เปนตน 

 2. ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ไดแก  แรงงานในเมืองที่ประกอบธุรกิจ การผลิต       

การแปรรูปการผลิต เชน สถานประกอบการ โรงงานตาง ๆ ธุรกิจกอสราง เปนตน 

 3. ตลาดแรงงานภาคเกษตรกรรม ไดแก แรงงานในชนบทที่มีอาชีพทําไร ทํานา ทําสวน 

และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร จัดเปนแรงงานที่ทํางานไมสม่ําเสมอ อาจมีการวางงานตาม

ฤดูกาล หรือมีการทํางานต่ํากวาระดับที่ควรจะเปน เชน ในฤดูฝนเกษตรกรจะทําไร ทํานา มีการใช

แรงงานมาก แตพอฤดูแลงหรือหลังเก็บเกี่ยวพืชไรหรือขาวแลวก็จะเกิดการวางงานขึ้น 

 4. ตลาดแรงงานภาคพาณิชยกรรม ไดแก แรงงานที่ประกอบการคา หรือการบริการ เชน 

การคาขายปลีก-สง การโรงแรม ภัตตาคาร การธนาคาร ธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจสงออก เปนตน 
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5. การใชสถานที ่

 สถานที่ หมายถึง อาคาร บริเวณที่ประกอบอาชีพธุรกิจของผูประกอบการ ดังกลาว 

6. การใชทุน 

ทุน หมายถึง เงินทุนสวนตัวของเจาของ หรือ เงินจากหุนสวนธุรกิจที่ตกลงปลงใจจะมา

สรางธุรกิจใหมรวมกัน นํามากองกันไวกอนเริ่มตนทําธุรกิจ 

ทุน หมายถึง ปจจัยในการผลิตที่ใชในการสรางสินคาหรือบริการอื่น ๆ ที่มนุษยเปนผูผลิต

และไมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สินคาและบริการนั้น ๆ จะตองไมใชตัวทุน แมวาทุนนั้น สามารถที่

จะเส่ือมราคาลงได สินคาประเภททุนสามารถรับมาไดโดยใชเงินหรือเงินทุน ในการเงินและการ

บัญชี คําวาทุนหมายถึงความมั่งคั่ง โดยเฉพาะความมั่งคั่งที่ใชในการเปดกิจการ ทุนเปนหนึ่งใน

ปจจัยในการผลิต ปจจัยอื่น ๆ รวมไปถึงที่ดิน แรงงาน และองคกร ผูประกอบการ หรือการบริหาร

จัดการ ซ่ึงคุณสมบัติดังตอไปนี้จัดวาเปนทุน 

1. สามารถนําไปผลิตสินคาอื่น ๆ ได อยูในรูปของปจจยัในการผลิต 

2. ถูกสรางขึ้นมาอีกทีหนึ่งโดยแตกตางจาก "ที่ดิน"  ที่ซึ่งหมายถึง ปจจัยในการผลิตที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน พื้นที่ทางภูมิศาสตร และทรัพยากรทางธรรมชาติ เชนแรธาตุ 

3. ไมไดถูกใชในการผลิตเปนหลักโดยสมบูรณซึ่งทําใหแตกตางจากสินคากึ่งสําเร็จรูป 

(ยกเวนคาเส่ือมราคา) 

การจัดการกบัการลงทนุในธุรกิจ 

มีความเขาใจกันวาการจัดการกับการลงทุนในธุรกิจเปนสิ่งเดียวกัน เนื่องจากในอดีต 

การจัดการกับการลงทุนในธุรกิจมีลักษณะที่กลมกลืนกัน ธุรกิจแรกเริ่มภายในประเทศมาจากธุรกิจ

ในครัวเรือนและมีขนาดเล็ก เจาของกิจการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจและดําเนินธุรกิจดวย

ตนเอง แมภายหลังธุรกิจมีขนาดเติบโตขึ้น เจาของยังคงดําเนินธุรกิจดวยตนเอง ความสัมพันธ

ระหวางการจัดการกับการประกอบธุรกิจจึงกลมกลืนกันอยางแนบแนน จนกอใหเกิดความเขาใจ

ดังกลาว  หากไดมีการวิเคราะหในรายละเอียดอยางแทจริงแลว จะเห็นความแตกตางระหวาง 

การจัดการกับการลงทุนในธุรกิจ โดยพิจารณาถึงหลักบุคคล หนาท่ี และวัตถุประสงค ดังนี้ 
 

ลักษณะ บุคคล หนาที ่ วัตถุประสงค 

1. การลงทุนในธุรกจิ เจาของ ตัดสินใจลงทุน ตองการผลกําไรจากการ

ลงทุนในธุรกจิ 

2. การจัดการ ผูจัดการ ตัดสินใจจัดการทรัพยากร เพื่อใชทรัพยากรตาง ๆ ไดมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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 จากตารางและแผนภาพดังกลาว เจาของธุรกิจในฐานะผูที่ตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจ ซึ่ง

ตองลงทุนในทรัพยากรตาง ๆ เพื่อมุงหวังผลกําไรจากการลงทุน ผูทําหนาที่นําทรัพยากรตาง ๆ มา

จัดการ คือ ผูจัดการ ซึ่งตองรับผิดชอบตอการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ธุรกิจ ซึ่งจะทําใหธุรกิจไดรับผลกําไรตามที่คาดหวังของเจาของ 

 ในธุรกิจขนาดใหญการแบงแยกหนาที่ระหวางเจาของและผูจัดการจะมีความชัดเจน แต

สําหรับธุรกิจขนาดยอม เจาของมักจะเขาจัดการธุรกิจดวยตนเอง กลาวคือ เปนทั้งผูลงทุนและ

ผูจัดการทรัพยากรดวยตนเอง 

2. การจัดการการตลาด 

 2.1 การกําหนดทิศทางการตลาด 

 เปนการศึกษาตลาดจากปจจัยภายนอกและภายในทําใหผูประกอบการวางแผนการตลาดได

อยางมั่นใจและสามารถบอกรายละเอียดในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

 การวิจัยการตลาดและขอมลูการตลาด 

 การวิจัยการตลาดหรือการศึกษาตลาดจะตองพิจารณาถึงพฤติกรรมผูบริโภค มีขั้นตอนใน

การวิจัย ดังนี้ 

1. การศึกษาโอกาสหรือการศกึษาตลาด ผูประกอบการจะตองศึกษาใน 2 เรื่อง คือ  

การศึกษาโอกาสทางการตลาด เปนการศกึษาพฤติกรรม ผูบริโภค  และการศึกษาสถานการณทาง

การตลาด เปนการศึกษาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกของกิจการ ประกอบดวย 

1) การศึกษาจดุแข็ง เปนการศกึษาถึงขอดีหรือจุดแข็งของสินคาหรือบริการ 

2) การศึกษาจุดออน เปนการศึกษาขอเสียหรือปญหาที่เกิดจากองคประกอบทาง 

การตลาด 

3) การศึกษาโอกาส เปนการศกึษาขอไดเปรียบหรือส่ิงที่เอื้ออํานวยใหแกกจิการ 

4) การศึกษาอุปสรรค เปนการศกึษาปญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

2. การกําหนดวตัถุประสงคทางการตลาด  

3. การเลือกตลาดเปาหมาย 

4. การศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภค 

เจาของ ลงทุนในธุรกิจ ผูจดัการ 

ตัดสินใจ 

ตองการผลกําไร 

การจัดการ 

ใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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5. การศึกษาสวนประสมทางการตลาด ไดแก  ดานผลิตภัณฑ  ดานการสงเสริมการตลาด   

ดานแผนการจัดจําหนาย  ดานแผนราคา 

 2.2 การหาความตองการของตลาด 

 ความจําเปนและความตองการ 

 ความจําเปน หมายถึง ความตองการขั้นพื้นฐาน เปนตัวผลักดันใหเกิดพฤติกรรมเพื่อสนอง

ความตองการนั้น ความตองการในสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ไดแก ปจจัย 4 จะเปนสิ่งที่

สําคัญตอชีวิตไมมีไมได 

 ความตองการ หมายถึง ความตองการอยากได อยากมี อยากเปน แตไมมีก็ไมเดือดรอน

แกชีวิต เปนการแสดงออกหรือพฤติกรรมที่ตองการสนองความตองการขั้นพื้นฐาน ซึ่งหลอหลอม

จากสภาพแวดลอมและบุคลิกสวนตัว 

 การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกําหนดราคา  

การสงเสริมการตลาด และการจัดจําหนายสินคาและบริการ เพื่อสรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนที่ทําให

ผูบริโภคไดรับความสุข ความพอใจ และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

 จุดสําคัญของการตลาด 

 1. ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ทําใหผูบริโภคไดรับความพงึพอใจ 

 2. เปนการแลกเปลี่ยนความคดิ สินคาและบรกิาร 

 ความสําคัญของการตลาด 

 ความสําคัญตอบุคคล 

 1. สรางอาชีพ 

 2. อํานวยความสะดวกใหลูกคา 

 ความสําคัญตอองคกรธุรกิจ 

 1. สรางรายไดใหองคกร 

 2. กอใหเกดิธุรกิจใหมเพิ่มมากขึ้น 

 ความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม 

 1. สรางรายไดใหประเทศ 

 หนาที่ทางการตลาด  

 1. หนาที่ที่จะทําใหมกีารโอนกรรมสิทธ์ิของสินคาจากผูขายไปสูผูซ้ือ 

   1.1 การซื้อ 

- หาความตองการซื้อ 

- การเลือกแหลงซ้ือ 

- การพจิารณาความเหมาะสมของสินคา 
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  1.2 การขาย เปนการสรางอุปสงค 

 2. หนาที่เกี่ยวกับการจัดสงสินคา 

  2.1 การขนสง การขนสงที่ตนทนุต่ํา รวดเร็วและเหมาะสมกับสินคา 

  2.2 การจัดเก็บสินคา 

 3. หนาที่อํานวยความสะดวกตาง ๆ  

  3.1 การเงิน 

  3.2 ความเส่ียง 

  3.3 สารสนเทศทางการตลาด 

  3.4 การจัดมาตรฐานและแบงเกรดของสินคา 

 4. สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด 

  - เก็บรวบรวมขอมูลทางการตลาดมาใชในการวิเคราะหและวิจัย 

 5. การเก็บรกัษา 

  - เก็บรกัษาใหพอกับความตองการของลูกคา และไมนานเกนิไปจนลาสมัย 

 6. การจัดมาตรฐานและคณุภาพของสินคา 

  - ไดมาตรฐานตรงความตองการลูกคา 

 7. การขาย  

  - กระตุนลูกคาใหซ้ือสินคาไดมากและเร็วขึ้น ซ่ึงกจิกรรมหลักไดแก 

  1. การโฆษณา  - การใชพนกังานขาย 

  2. การสงเสริมการขาย - การประชาสัมพันธ 

 8. การเงิน 

  - บริหารเงินใหอยูในงบที่ประมาณไว 

 9. การรับภาระเส่ียงภัย 

  - หาสาเหตุและหาทางปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

 

กิจกรรม 

ใหผูเรียนบอกหนาที่ทางการตลาดมีอะไรบาง  อธิบายมาพอเขาใจ 
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2.3 การขนสง 

การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายบุคคล สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 

โดยอาศัยอุปกรณในการขนสง ตามความตองการและเกิดอรรถประโยชน 

ประเภทของการขนสง คือ การขนสงมีความเจริญกาวหนาและมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น 

มีวิธีการขนสงใหผูประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธี  ผูประกอบธุรกิจตองเลือกวิธีการขนสง

ใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และสามารถจําแนกการขนสงได 5 ประเภท ดังนี้ 

1. การขนสงทางน้ํา คือ การขนสงทางน้ํา เปนวิธีการขนสงเกาแกมีมาแตสมัยโบราณ โดย

การใชแมน้ําลําคลองเปนเสนทางลําเลียงสินคา รวมถึงการขนสงทางทะเล ซึ่งสวนใหญใชสําหรับ

การขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงทางน้ํานี้เหมาะสมกับสินคาที่มีขนาดใหญขนสงได

ปริมาณมากเปนสินคาที่ยากแกการเสียหาย เชน ทราย แร ขาวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา เปนตน

สวนประกอบของการขนสงทางน้ํา 

1.1 ผูประกอบการขนสงทางน้ํา  

1.2 อุปกรณการขนสง คือ เรือ ไดแก เรือโดยสาร เรือสินคา และเรือเฉพาะกิจ เชน เรือลากจูง 

เรือประมง  

1.3 ทาเรือ  

1.4 เสนทางเดินเรือ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

- เสนทางเดินเรือภายในประเทศ  

- เสนทางเดินเรือชายฝงทะเล  

- เสนทางเดินเรือระหวางประเทศ ขอดี ขอเสียของการขนสงทางน้ํา มีดังนี ้ 

ขอด ี 

1. อัตราคาขนสงถูกกวาเมื่อเทียบกับการขนสงทางอ่ืน  

2. ขนสงไดปริมาณมาก  

3. มีความปลอดภัย  

4. สามารถสงไดระยะไกล ๆ  

ขอเสยี  

1. มีความลาชาในการขนสงมาก  

2. ในฤดูน้ําลดหรือฤดูรอน น้ําอาจมีนอย ซึ่งเปนอุปสรรคตอการขนสง เพราะเรือเกยตื้นได  

3. ไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนในการขนสงไดขึ้นอยูกบัภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ  
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2. การขนสงทางบก จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก 

2.1 การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางรถไฟ เปนเสนทางการลําเลียงที่สําคัญที่สุดของ

ประเทศไทย ดําเนินงานโดยการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนรัฐวิสาหกิจ เหมาะสําหรับการ

ขนสงสินคาหนกั ๆ  ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราคาบริการไมแพง การขนสงทางรถไฟจะ

มีกําหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแนนอนและมีความปลอดภัยจาก 

การเสียหายของสินคา  

1)  รถปด คือ รถไฟที่ปดทุกดาน เหมาะสําหรับการขนสงสินคาที่เสียหายงายเมื่อถูกแดด ถูกฝน 

2)  รถเปด คือ รถไฟที่ไมมีหลังคา เหมาะสําหรับการขนสงสินคาที่ไมเสียหายเมื่อถูกแดด ถูกฝน  

 

3)  รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบสําหรับใชเฉพาะงาน เชน รถบรรทุกน้ํามัน รถบรรทุก

ปูนซีเมนต เปนตน  

ขอด ี 

1. ประหยัด ขนสงสินคาไดจํานวนมากหลายชนดิ  

2. รวดเร็ว สามารถขนสงสินคาไดทนัตามกําหนดเวลาที่ตองการ  

3. สะดวก เพราะมีตูหลายชนิดใหเลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินคา  

4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเสนทางอื่น  

5. ขนสงไดทกุสภาพดินฟาอากาศ  

ขอเสยี  

1. ไมสามารถขนสงสินคาใหถึงท่ีตองการขนถายได  

2. ความยืดหยุนมีนอย เพราะมีเสนทางตายตัว  

3. มีความคลองตัวนอยกวาการขนสงแบบอื่น เพราะมีกฏระเบียบมาก  

4. ไมเหมาะสมกับผูสงสินคารายยอย ปริมาณนอย  

2.2 การขนสงทางรถยนต หรือรถบรรทุก การขนสงทางรถยนตหรือทางรถบรรทุก ถือวา

เปนหัวใจของการขนสงทางบก ทั้งนี้ในปจจุบันรัฐบาลไดมีการสรางถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหวาง

จังหวัดตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง โดยมีกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการขนสง ซึ่งการขนสงทาง

รถยนตหรือทางรถบรรทุก สามารถแกปญหาในดานการจําหนายสินคาของพอคาไดเปนอันมาก 

เพราะการขนสงสินคาสะดวก รวดเร็ว สามารถสงสินคาไปถึงผูใชไดโดยตรง  สวนประกอบของ   

การขนสงทางรถยนตหรือรถบรรทุก (1) ผูประกอบการ อาจเปนรัฐหรือเอกชนดําเนินงานก็ได หรือ

เปนการดําเนินงานรวมกันก็ได เชน รถยนตรับจาง (2) อุปกรณในการขนสง ไดแก รถยนต และ

รถบรรทุก (3) ถนน หรือเสนทางเดินรถ  

ขอด ี 

 1. บริการไดถึงที่โดยไมตองมกีารขนถาย 
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 2. ขนสงสินคาไดตลอดเวลาตามความตองการของลูกคา  

  3. สะดวก รวดเรว็  

 4. เหมาะกับการขนสงระยะสั้นและระยะกลาง  

 5. เปนตัวเชื่อมในการขนสงแบบอื่นที่ไมสามารถไปถึงจุดหมาย ไดโดยตรง  

ขอเสยี  

 1. คาขนสงสูงเมื่อเทียบกับการขนสงทางรถไฟ  

 2. มีความปลอดภัยต่ํา เกิดอุบัติเหตุบอย  

 

 

 3. ขนสงสินคาไดปริมาณและขนาดจํากัด  

 4. กําหนดเวลาแนนอนไมได ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรและดินฟาอากาศ  

3. การขนสงทางอากาศ การขนสงทางอากาศมีความสําคญัมากในปจจบุัน โดยเฉพาะการขนสง

ระหวางประเทศเพราะทําการขนสงไดรวดเร็วกวาการขนสงประเภทอื่น ๆ ไมเสียเวลาในการขนสงนาน 

สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนสงสินคาประเภทที่สูญเสียงาย เชน ผัก ผลไม ดอกไม เปนตน 

หรือสินคาตองการสั่งจองมาดวยความรวดเร็วแกการใชงาน ถาลาชาอาจเกิดความเสียหายไดไม

เหมาะกับสินคาที่มีขนาดใหญ น้ําหนักมากและสินคาราคาถูก ๆ ไมรีบรอนในการขนสง  ซึ่งการขนสง

ประเภทนี้  ทําใหธุรกิจสามารถขยายตัวไดรวดเรว็ทั้งในและตางประเทศ แตคาใชจายแพงกวาการขนสง

ประเภทอ่ืน 

สวนประกอบของการขนสงทางอากาศ 

3.1 ผูประกอบการ ไดแก บริษัทการบิน ใหบริการขนสงทั้งผูโดยสารและสินคาทั้งภายใน

และระหวางประเทศ  

3.2 อุปกรณในการขนสง ไดแก เครื่องบิน แบงเปน 3 ประเภท คือ  

       - เครื่องบินโดยสาร ใหบริการขนสงผูโดยสาร  

       - เครื่องบินบรรทุกสินคา ใหบริการขนสงเฉพาะสินคา  

       - เครื่องบินแบบผสม ใหบริการทั้งผูโดยสารและสินคาภายในลําเดียวกัน  

3.3 เสนทางบิน คือ เสนทางที่กําหนดจากแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ เสนทาง

ในอากาศ และเสนทางบนพื้นดิน 

3.4 สถานีในการขนสง หรือทาอากาศยาน เปนบริเวณที่ใชสําหรับการขึ้นลงของเครื่องบิน 

ประกอบดวย อาคารสถานี ทางวิ่งและทางขับ และลานจอด  

ขอด ี 

1. สะดวก รวดเรว็ที่สุด  

2. สามารถขนสงกระจายไปทั่วถงึไดอยางกวางขวางทัง้ในประเทศ และระหวางประเทศ  
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3. สามารถขนสงไปในทองถ่ินที่การขนสงประเภทอ่ืนไปไมถึงหรือไปยากลําบาก  

4. เหมาะกับการขนสงระยะไกล ๆ  

5. เหมาะกับการขนสงสินคาที่เสียงาย จําเปนตองถึงปลายทางรวดเร็ว  

6. ขนสงไดหลายเที่ยวในแตละวนั เพราะเครื่องบินขึ้นลงไดรวดเรว็  

ขอเสยี  

1. คาใชจายในการขนสงสูงกวาประเภทอื่น  

2. จํากัดขนาดและน้ําหนักของสินคาที่บรรทกุจะมีขนาดใหญและน้ําหนักมากไมได  

3. บริการขนสงไดเฉพาะเมืองที่มีทาอากาศยานเทานั้น  

4. การขนสงขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ  

5. การลงทุนและคาใชจายในการบํารุงรกัษาอุปกรณสูง 

6. มีความเส่ียงภัยอันตรายสูง  

4. การขนสงทางทอ เปนการขนสงสิ่งของประเภทของเหลวและกาซผานสายทอ เชน 

น้ําประปา น้ํามัน กาซธรรมชาติ เปนตน ซึ่งการขนสงทางทอจะแตกตางกับการขนสงประเภทอื่น 

คือ อุปกรณที่ใชในการขนสงไมตองเคลื่อนที่ โดยเสนทางขนสงทางทออาจจะอยูบนดิน ใตดิน หรือ

ใตน้ํา ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ ประเทศแรกที่ใชระบบการขนสงทางทอ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ใชสําหรับขนสงสินคาประเภทเชื้อเพลิง ปจจุบันประเทศไทยใชระบบการขนสงทางทอสําหรับ

สินคาประเภทน้ํามันเช้ือเพลิงและกาซธรรมชาติ 

สวนประกอบของการขนสงทางทอ 

4.1 ผูประกอบการ ซึ่งผูประกอบการที่สําคัญ ไดแก การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  

(ปตท.)  

4.2 อุปกรณในการขนสง ไดแก ทอ หรือสายทอ แบงเปน ทอหลัก และทอยอย  

4.3 สถานีในการขนสง ไดแก สถานีตนทาง สถานีปลายทาง สถานีแยก สถานีสูบดัน 

ขอด ี 

1. ประหยัดตนทนุ เวลาในการขนยายสินคา  

2. สามารถขนสงไดทุกสภาพภูมิอากาศ  

3. สามารถขนสงไดไมจํากัดเวลาและปริมาณ  

4. มีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย  

5. กําหนดเวลาการขนสงไดแนนอนชดัเจน  

6. ประหยัดคาแรง เพราะใชกําลังคนนอย  

ขอเสยี  

1.ใชขนสงไดเฉพาะสินคาที่เปนของเหลวหรือกาซเทานั้น  

2. คาใชจายในการลงทุนครั้งแรกสูง  
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3. ตรวจสอบหาจุดบกพรองทําไดยาก  

4. ทอหลักที่ใชขนสงเม่ือวางแลวเคล่ือนยายเปล่ียนเสนทางไมได  

5. ไมเหมาะกับการขนสงในภูมิประเทศที่มีแผนดินไหวบอย  

5. การขนสงระบบคอนเทนเนอร การขนสงระบบคอนเทนเนอร เปนการพัฒนาการขนสง

อีกขั้นหนึ่ง โดยการบรรจุสินคาที่จะขนสงลงในตูหรือกลองเหล็กขนาดใหญ ที่เรียกวา คอนเทนเนอร 

แลวทําการขนสงโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไมมีการขนถาย

สินคาออกจากตูระหวางทําการขนสงเที่ยวนั้น  

 

 

  ชนิดของตูคอนเทนเนอร ซึ่งสามารถแบงได 3 ชนิด คือ 

5.1 ตูแหงหรือตูสินคาทั่วไป เปนตูทึบไมมีแผนฉนวนอยูดานใน ไมมีเครื่องทําความเย็น

ติดตั้งหนาตู ใชบรรทุกสินคาแหงหรือสินคาทั่วไป  

5.2 ตูควบคุมอุณหภูมิ แบงได ดังนี้ 

       - ตูหองเย็น จะมีเครื่องทําความเย็นในตู ภายในบุฉนวนทุกดาน เพื่อปองกันความรอน

จากภายนอกเขาสูดานใน นิยมเก็บผักสด ผลไม 

       - ตูฉนวน ภายในจะบุฉนวนดวยโฟมทุกดานเพื่อปองกันความรอนแผเขาตู นิยม

บรรทุกผัก 

       - ตูระบายอากาศ เหมือนกับตูเย็นแตมีพัดลมแทนเครื่องทําความเย็น พัดลมจะดูดกาซ

อีเทอรลีนที่ระเหยออกจากตัวสินคา  

5.3 ตูพิเศษ ไดแก ตูแท็งกเกอรหรือตูบรรจุของเหลว ตูเปดหลังคา ตูแพลตฟอรม ตูเปดขาง 

ตูบรรทุกรถยนต ตูบรรทุกหนังเค็ม ตูสูงหรือจัมโบ 

       ประโยชนของระบบตูคอนเทนเนอร  

1. ทําใหขนถายสินคาไดรวดเร็ว  

2. ลดความเสียหายของสินคาทีข่นสงและปองกันการถูกโจรกรรมได  

3. ประหยัดคาใชจาย  

4. สามารถขนสงไดปริมาณมาก  

5. การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนสงสินคาทําไดสะดวก  

6. ตรวจนับสินคาไดงาย  

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนอธิบายการขนสงในทองถ่ินมีอะไรบาง พรอมอธิบายขอดีและขอเสียมาพอเขาใจ 
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2.4 การขาย 

 ความสําคัญของการขาย 

 ความสําคัญของการขายโดยใชพนักงาน เปนเรื่องที่ผูบริหารธุรกิจจะตองใหความสําคัญ

โดยเฉพาะการจัดทีมหลังการขาย เปาหมายที่ธุรกิจตั้งไวในการเพิ่มกําไรจากการขายจะสําเร็จไป

ไมไดเลยหากขาดซึ่งการขาย การขายนี้จะสนองตอบถึงความตองการของผูบริโภคอยางใกลชิดโดย

อาศัยพนักงานขาย พนักงานขายจะตองรูจ ักวิธีการจูงใจลูกคาใหมีความสนใจที่จะซื้อสินคา 

โดยอาศัยการเขาพบเผชิญหนากับลูกคาโดยตรง ซึ่งงานการขายจัดเปนการติดตอสื่อสารสวนบุคคล 

โดยมีลักษณะของการสื่อสารสองทิศทาง ซ่ึงสามารถสังเกตและรับรูไดจากปฏิกิริยาตอบสนองของ

ลูกคาได ซึ่งจะแตกตางจากโฆษณาและการสงเสริมการขายซ่ึงจัดเปนการสื่อสารทิศทางเดียว โดย

พนักงานขายสามารถทําใหธุรกิจบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจไดโดยการทํากิจกรรมการขายที่ 

 

แตกตางจากการโฆษณา การโฆษณานั้นมักจะเปนการเรียกรองความสนใจ เสนอขอมูลทาง

การตลาดตอกลุมเปาหมายไมไดกระตุนใหเกิดการขายโดยตรง 

 ลักษณะทั่วไปของการขาย 

 หากวิเคราะหลักษณะทั่วไปของการขาย จะแบงออกได ดังนี้ 

 1. การขายมีลักษณะเปนการติดตอส่ือสาร ไมวาจะเปนการขาย โดยพนักงานขาย หรือการ

โฆษณา การสงเสริมการขาย หรือการสงเสริมการตลาดอื่น ๆ ก็จัดเปนกิจกรรมที่มีลักษณะของการ

สื่อสารทั้งส้ิน เพียงแตจะเปนทิศทางเดียว หรือสองทิศทางเทานั้น โดยผูรับสารคือ กลุมของลูกคา

ซึ่งจะไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการเพื่อใชขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ 

 2. การขายมีลักษณะของการจูงใจไมใชการบังคับ พนักงานขายจําเปนตองเขาใจในตัวของ

ลูกคา รูจักจิตวิทยาการขาย ทฤษฎีการโนมนาวจิตใจ โดยเฉพาะสินคาที่มีราคาสูงมากก็จะยิ่ง

ตัดสินใจซื้อยาก ดังนั้น พนักงานขายจะตองใชศิลปะในการขายเพื่อโนมนาวอยางมีเหตุผล 

 3. การขายเปนงานที่ชวยแกปญหา พนักงานขายเปนบุคคลที่แนะนําใหลูกคาเห็นและ

ตระหนักถึงปญหาที่กําลังเผชิญอยู และผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นไดหรือเมื่อลูกคามีปญหาพนักงาน

ขายควรจะแนะนําวิธีการแกปญหา  โดยใชสินคาที่มีคุณภาพเพียบพรอมในการแกปญหาของ

ลูกคาคนนั้น พนักงานขายจะตองเปนผูขจัดปญหาตาง ๆ ของลูกคาใหหมดไปเพื่อใหลูกคาเกิด

ความแนใจและยอมรับในสินคาที่ถูกแนะนํา 

 4. การขายมีลักษณะของการใหความรู พนักงานขายเปรียบเสมือนผูใหความรู โดยการ

อธิบาย สาธิต เปรียบเทียบ และใหความกระจางแกลูกคา ตอบหรือไขขอของใจใหลูกคาไดเขาใจ

แจมแจงไมวาลูกคาจะตัดสินใจซื้อหรือไม ดังนั้น การขายจึงเปนการใหความรูแกลูกคาอยางหนึ่ง 

 5. การขายเปนการใหส่ิงตอบแทนแกทุกฝาย เมื่อเกิดการซื้อขายสินคาขึ้นตัวพนักงานขาย 

ของจะไดรับยอดขาย ไดคาคอมมิชชั่น ไดรายไดจาการขายสินคานั้น ธุรกิจเองก็ไดยอดขาย ไดผล
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กําไรจากยอดขายสินคานั้น ลูกคาก็ไดสินคาที่มีคุณภาพไปสนองความตองการ รวมทั้งไดรับความรู

แปลกใหมจากพนักงานขายดวย 

 ความสําคัญของการขาย 

 การขายมคีวามสําคญั ดังนี ้

 1. ชวยใหเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตจะกอใหเกิดนวัตกรรม

ใหม ๆ รวมถึงการพัฒนาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางแทจริง  

 2. ชวยใหธุรกิจบรรลุผลสําเร็จ คือ ไดยอดขาย ไดกําไร สามารถขยายกิจกรรมใหเจริญเติบโต

ตอไปได 

 3. ชวยใหเกิดการจางงาน ในภาวะที่อัตราการวางงานสูง เชน ปจจุบันงานดานการขายมี

บทบาทในการจางงานอยางตอเนื่อง ทําใหคนมีรายไดและความเปนอยูดีขึ้น 

 4. ชวยลดปญหาของสังคม โดยเฉพาะปญหาสังคมอื่น ๆ ที่เกิดจากปญหาการวางงาน เชน 

ปญหายาเสพติด ปญหาสุขภาพจิต เปนตน หากคนมีงานทําก็จะสามารถแกปญหาดังกลาวได  

 หนาที่และคุณสมบัติของพนกังานขาย 

 หนาที่ของพนกังานขาย 

 พนักงานขายมีหนาที่ทีต่องปฏิบัติ ดังนี ้

 1. พนักงานขายควรมีความรอบรูอยางดี เชน ผลิตภัณฑที่เสนอขาย นโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัท และแผนงานการขาย เปนตน 

 2. เปนตัวแทนของบริษัทในการพบปะกับลูกคา เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีระหวางลูกคา

และบริษัท บําเพ็ญตนเปนผูบริการที่ดีตอลูกคา เพื่อขจัดปญหาขอรองขอของลูกคาเกี่ยวกับตัว

ผลิตภัณฑและบริการ 

 3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ เพื่อเพิ่มพูนการขาย หาลูกคาใหม ๆ เพิ่มขึ้น รายงานความ

เคลื่อนไหว และสถิติการขายใหบริษัททราบ 

 4. ปฏิบัติตนเปนพนักงานที่สมบูรณของบริษัท เชน ชวยเหลือเกี่ยวกับการทวงถามหนี้สิน 

รายงานภาวการณแขงขันของตลาดตอบริษัท และเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัท 

 5. ใหความรวมมือกับพนักงานทุกฝายของบริษัท เชน แสดงบทบาทในที่ประชุม เสนอ

ความคิดเห็น ใหคําแนะนําที่ถูกตองแกเจาหนาที่ฝายอื่น ๆ ของบริษัท และรวมงานขายของบริษัท

ดวยความจริงใจ 

 คุณสมบัติของพนกังานขายทีด่ ี

 พนักงานขายที่ดี ควรมคีุณสมบัติที่สําคญั ดังนี ้

 1. จะตองมีความตั้งใจ เอาใจใส มีความรับผิดชอบสูงตอหนาที่มากกวาเรื่องสวนตวั 

 2. จะตองมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

 3. จะตองเปนผูที่มีความสามารถอานเดาใจลกูคาไดถกูตอง 
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 4. จะตองมีความขยัน อดทน 

 5. จะตองควบคุมอารมณไดอยางดีในทุกสถานการณ  

 ประเภทของงานการขาย 

 งานการขายแบงออกได 4 ประเภท คือ 

 1. การขายโดยใชพนกังานขาย 

     การขายโดยใชพนักงานขาย หมายถึง งานขายที่ใชพนักงานติดตอกับลูกคาโดยตรงและ

พนักงานขายจะเปนผูทําหนาท่ีโนมนาวชักจูง กระตุนใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา ซึ่งอาจทํา

ไดโดยไปพบลูกคาดวยตนเอง ใชโทรศัพทพูดคุยกับลูกคาโดยตรงดวยตนเองหรือใชจดหมายติดตอ 

 

ในลักษณะเฉพาะเรื่อง เฉพาะคนไป หากลูกคาสนใจก็ไปเขาพบดวยตนเองภายหลัง เชน พนักงาน

ขายหนาราน พนักงานขายประกันชีวิต พนักงานขายเครื่องสําอาง เปนตน 

 2. การขายโดยไมใชพนกังานขาย 

     การขายโดยไมใชพนักงานขาย คือ การปฏิบัติการขายในปจจุบันที่หลีกเลี่ยงการใช

พนักงานขายโดยใชสื่อหรือเครื่องจักรทําหนาที่แทนพนักงานขาย  เพราะสามารถทําใหเกิดการ

โนมนาวชักจูงและรับรูไดในวงที่กวางขวางครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการได อีกทั้งยังรวดเร็ว ประหยัด

เงินและเวลาอีกดวยซึ่งการขายโดยไมใชพนักงานขายมีหลายแบบ เชน 

  2.1 การขายโดยใหลูกคาบริการตนเอง  การขายแบบนี้รานคาจะจัดวางสินคา

บนชั้นในระดับสายตาเพ่ือดึงดูดเมื่อลูกคาเดินเขามาในราน โดยวางใหเปนระเบียบเพื่อใหลูกคาได

หยิบดูหยิบเลือกไดงาย ลูกคาก็จะไปหยิบสินคามาเองโดยไมตองมีพนักงานขายคอยชวยดูแล

ชวยเหลือ เมื่อเปรียบเทียบและไดสินคาตามที่ตองการแลวก็จะตองนําสินคาไปชําระเงินที่เคานเตอร

พนักงานเก็บเงิน ไดมีการนําระบบนี้ไปใชในรานตาง ๆ เชน ซูเปอรมารเก็ต เปนตน 

  2.2 การขายโดยใชเครื่องจักรอัตโนมัติ ตองอาศัยตูหยอดเหรียญและกดปุม เพื่อให

ไดสินคาตามที่ตองการ สินคาที่จําหนายมักเปนสินคาที่ลูกคาใชบอยใชประจํา เชน บุหรี่ เครื่องดื่ม  

ขนมขบเคี้ยว ถุงยางอนามัย เปนตน ดังนั้น จึงควรใหความสะดวกแกผูซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมมี

วันหยุด และไมจําเปนตองใชพนักงานขาย ลูกคาคนใดตองการก็หยอดเหรียญตามราคาสินคาแลว

กดปุมสินคาก็จะออกมา สินคาที่ขายสวนใหญก็จะเนนสินคาที่ใชกันบอย ๆ ในชีวิตประจําวัน 

 3. การขายทางไปรษณีย 

     ปจจุบันรานคาปลีกหลายแหงจะเปดแผนกขายปลีกตามคําสั่งซื้อทางไปรษณีย ซึ่งเปน

แหลงระบายสินคาและเพิ่มปริมาณการขายไดดีวิธีหนึ่ง การขายทางไปรษณียเปนการเสนอขาย

บริการเปนสวนใหญ การขายสินคาในลักษณะนี้มียอดขายที่สูงมาก เนื่องจากขอบเขตการขายไม
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จํากัด การโฆษณาสามารถเนนที่จุดเดนจึงทําใหมีโอกาสที่จะขายสินคาใหมากขึ้น และมีความ

สะดวกในการสั่งซื้อตามใบสั่งซ้ือท่ีสงไปให 

 4. การขายทางโทรทัศน 

     เดิมทีธุรกิจการขายทางโทรทัศน ไมไดรับความสนใจเทาใดนักและยังถูกผูขายรายใหญ

มองวาเปนเพียงสื่อกลางในการขายสินคาไมมีระดับใหแกบุคคลที่อยูหางไกล ซึ่งไมใช

กลุมเปาหมายสําคัญซึ่งเปนผูที่อยูตามเมืองใหญ ความรูสึกเชนนี้เริ่มลดลง ผูคาปลีกทั่วไปตางก็

ทบทวนแผนการที่จะเปดธุรกิจเชนนี้ โดยผานเครือขายโฮมช็อปปงเน็ตเวิรค โดยลูกคาที่สนใจ

สามารถสั่งซื้อไดโดยไมตองเสียเวลามาเลือกซื้อดวยตนเอง เพียงแตชมรายการเสนอขายทาง

จอโทรทัศนก็สามารถส่ังซ้ือโดยใชโทรศัพทได การชําระเงินสวนใหญก็จะชําระโดยใชเครดิตการด  

ซึ่งจัดวาเปนระบบการจัดจําหนายที่ตนทุนต่ํา ผูขายไมจําเปนตองเปดรานหรือโชวรูม ไมจําเปนตอง

ตกแตงสถานที่ ไมตองมีรายจายที่เกี่ยวกับคาเชา คาใชจายในการสงเสริมการขาย คาโฆษณา 

การขายทางจอโทรทัศน ผูขายสามารถบอกรายละเอียดสรรพคุณ สีสัน รูปแบบ ความกวางยาวของ

สินคา ราคา อยางตรงไปตรงมา พรอมกับหมายเลขโทรศัพทที่จะติดตอเทากับผูขายไดทําการ

โฆษณาและทําการขายสินคาไปในเวลาเดียวกัน  

 2.5 การกําหนดราคาขาย 

 ราคา คือ จํานวนเงินที่ผูซื้อจาย เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการที่ผูซื้อเต็มใจชวย 

ในดานผูขายราคา คือ มูลคาที่ผูขายกําหนดไวสําหรับสิ่งที่ตนเสนอขาย 

 พื้นฐานในการกําหนดราคาขึน้อยูกับ 

 1. ตนทุน ตนทุนในการผลิตสินคา เชน วัตถุดิบ คาแรงงานในการผลิต ตนทนุทางการตลาด 

เชน คาโฆษณา คานายหนา 

 2. สภาพของตลาด 

 3. คูแขงขนั 

 4. กฎหมาย หรือพระราชบัญญตั ิ

 5. สภาพทางเศรษฐกจิ 

 สาเหตุที่ทําใหราคาสินคาแตกตางกัน สินคาที่มีชนดิ แบบ ขนาดเดียวกนั ราคาแตกตางกัน

เนื่องจาก 

 1. ปริมาณการซื้อ ถามีการซื้อมากราคาจะต่ํา ถาซื้อนอยราคาจะสูง 

 2. สภาพของผูซ้ือ ถาผูคาสง ผูคาปลีกซื้อราคาจะต่ํา ถาผูบรโิภคซื้อราคาจะสูง 

 3. สภาพภูมิศาสตร ถาระยะทางใกลราคาต่ํา ระยะทางไกลราคาสูง เพราะตองเพิ่มคาใชจาย

ในการขนสง 
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กิจกรรม 

 ประเภทของการขายมกีี่วิธี  พรอมอธิบายขอดี ขอเสีย มาพอเขาใจ 

 

นโยบายและกลยุทธการตั้งราคา 

 1. แบบราคาเดี่ยว เปนราคาสินคาที่กําหนดราคาเดียวกัน ไมวาจะซื้อจํานวนมากหรือนอย 

ซื้อประจําหรือไมก็ขายในราคาเดียวกัน เชน ราคาสินคาตามหางสรรพสินคา 

 2. ราคาลอใจ เปนการตั้งราคาสินคาใหถูก หรือบางครั้งอาจจะยอมขาดทุนเพื่อจูงใจใหคน

เขาราน โดยจะมีสินคาที่ตั้งราคาประเภทนี้เพียงไมกี่รายการสวนมากเปนสินคาที่ลูกคาใชประจํา 

และรูจักโดยทั่วไป 

 3. การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา 

  - การตั้งราคาที่แสดงถึงชื่อเสียง หรือสัญลักษณของสินคา คือ การตั้งราคาใหสูง

เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพของสินคา 

  - การตั้งราคาตามความเคยชินหรือตามประเพณีนิยม เชน ราคาที่ลูกคาเคยซื้อมา

กอน 

  - การตั้งราคาเลขคี่ เชน 29, 39, 49 และการตั้งราคาราคาเลขคู เชน 24, 32, 50 

 4. การตั้งราคาระดับสูงและการตั้งราคาระดับต่ํา 

  - การกําหนดราคาไวใหสูงในระยะเริ่มแรกเพื่อจะสามารถลดราคาไดในระยะหลัง 

กําไรสูง ทําใหสินคาดูมีคุณคา นิยมใชกับสินคาพวกแฟชั่น เชน เส้ือผา 

  - การตั้งราคาต่ําไวในระยะเริ่มแรก หรือการตั้งราคาแบบเจาะตลาด เพื่อเขาสูตลาด 

ไดงาย ตั้งขายไดงาย สามารถขึ้นราคาในระยะหลังได ถาผูซื้อติดใจ ยอดขายสูง นิยมใชกับสินคา

เพื่อการบริโภค 

 5. สวนลด  

  - สวนลดปริมาณ คือ การลดราคาใหในกรณีที่ซื้อในปริมาณมากขึ้น 

  - สวนลดการคา เชน การคาสงลดใหมากกวาการคาปลีก 

  - สวนลดเงินสด เปนการลดใหในกรณีที่จายเงินสดภายในเวลาที่กําหนด 

 6. การตั้งราคาตามภูมศิาสตร 

  - F.O.B. คือ ราคาที่รวมคาใชจายทั้งส้ินจนสินคาไปอยูบนเรือ 

  - C&F  คือ ราคาสินคาที่รวมคาใชจายทั้งส้ิน ณ สินคาอยูบนเรือและรวมถึงคา

ระวางขนสงสินคา 

  - C.I.F. คือ ราคาสินคาที่รวมคาใชจายทัง้ส้ินจนสินคาอยูบนเรือรวมคาระวางและ

คาประกนัสินคา 
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 2.6 การทําบญัชีประเภทตาง ๆ  

 บัญชีรายรับ - รายจาย คือ แบบบันทึกรายการรับ หรือจาย ที่เกิดขึน้จริงโดยบัญชีรายรับ-

รายจาย จะมีสวนประกอบ ดังนี ้

 1. ชื่อบัญชีรายรับ - รายจาย 

 2. วัน เดือน ป ที่เกดิรายรับหรือรายจาย 

 3. รายการรับเงนิ หรือจายเงิน 

 4. จํานวนเงนิที่รับ หรือจายจริง 

 5. ยอดรวมรายรับ และรายจายทั้งหมด 

 6. ยอดรวมรายรับ และรายจายทั้งหมด 

 7. ยอดเงินคงเหลือ เมื่อรายรับสูงกวารายจาย 

 

ตัวอยางการจัดทําบัญชรีายรับ - รายจาย 

ประจําเดือน มีนาคม 2553 

วันเดอืนป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

29 ก.พ. 53 

1 มี.ค. 53 

 
 

15 มี.ค. 53 

 

31 มี.ค. 53 

 

 

เงินเดือน 

คาเชาบาน 

คาอาหาร 

คารถ 

คาอาหาร 

คาเสื้อผา 

คาอาหาร 

คารถ 

5,000.- 

 

 

1,500 

100 

10 

150 

240 

50 

30 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

3,500 

3,400 

3,390 

3,240 

3,000 

2,950 

2,920 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 รวม 5,000.- 2,080 - 2,920 - 
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บัญชีเงินสดจัดประเภท คือ การบันทึกรายการ ทั้งรายรับรายจายที่เกิดขึ้นจริง โดยจะนํารายรับ-รายจาย 

ไปบันทึกแยกประเภทไว 

วันเดือนป รายการ รายรับ รายจาย 
เครื่อง 

แตงกาย 

อาหาร

กลางวัน 

นันทนา 

การ 

กิจกรรม

โรงเรียน 

เบ็ด 

เตล็ด 

31 มี.ค. 53 

 

 

 

1 เม.ย. 53 
 

3 เม.ย. 53 
 

4 เม.ย. 53 

5 เม.ย. 53 
 

6 เม.ย. 53 

 
 

7 เม.ย. 53 

เงินประจําสัปดาห 

เงินรายไดพิเศษ 

คาอาหาร 

คาสมุด 

คาอาหาร 

คาเข็มลูกเสือ 

คาอาหาร 

คาบัตรดูดนตรี 

คาอาหาร 

คารถ 

คาอาหาร 

คาเข็มขัด 

คาอาหาร 

คาบริจาคทําบุญ 

คาปากกา 

คาอาหาร 

 

100 

100 

 

- 

- 

 

 

10 

5 

10 

5 

10 

50 

10 

10 

10 

30 

10 

5 

5 

10 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 รวม 200 - 180 - 35 - 70 - 50 - 10 - 15 - 

 ยอดเงินคงเหลือยกไป   20 -           

  200 - 200 -           

 

 ประโยชนของการทํางบประมาณและการบนัทึกบญัชีรายรบั - รายจาย 

 1. ทําใหมีแผนจัดการรายรับ - รายจายที่มีประโยชนและตองการจําเปน 

 2. ทําใหมีหลักฐานในการรับและจายเงินอยางเปนระบบระเบียบ 

 3. ชวยลดปญหาการใชจายเงินมากกวารายรับ 

 4. ชวยใหสามารถจัดสรรเงินออกไวใชในยามฉกุเฉินได 

 5. สามารถเปรียบเทียบงบประมาณกับบัญชีรายรับ - รายจาย เพื่อนําผลไปปรับปรุงเพื่อ

การวางแผนการใชจายเงินครั้งตอไป 

 6. ชวยใหเปนคนมีเหตุผลและรูจักคาของเงินมากขึน้ 
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เรื่องที่ 6 คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ นับวามีผลตอความมั่นคงของอาชีพ ผูขายกับ

ผูซื้อจะตองมีคุณธรรม จริยธรรมตอกัน จึงจะคาขายรวมกันไดเปนเวลานาน 

 คุณธรรม  หมายถึง สภาพคณุงามความด ี

 จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรม 

 คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดี  ที่ชอบ ทั้งกาย วาจา และใจ           

การประพฤติปฏิบัติเปนไปดวยความจริงใจ ไมแสแสรง เปนไปโดยธรรมชาติของแตละบุคคล 

คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองการในการประกอบอาชีพที่คนสวนใหญยอมรับวาเปนความดี 

ไดแก พฤติกรรม ดังนี้คือ 

ความรับผิดชอบ 

 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสํานึกในหนาที่ ไมทอกับงาน สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ

ยอมรับผลแหงการกระทํา จะตองเปนคนที่เอาใจใสรอบคอบในการทํางาน มีความตั้งใจจริง  

มีพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหนาที่การงานของผูรวมงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

เนื่องจากบุคคลตองอยูรวมกันทํางานในองคกร จําเปนตองปรับลักษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อ

เปนเครื่องผลักดันใหปฏิบัติงานตามระเบียบ รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ตอง

รับผิดชอบและมีความซื่อสัตยสุจริต คนที่มีความรับผิดชอบ จะทําใหการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายที่

วางไว และชวยใหการทํางานรวมกันเปนไปดวยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเปนภาระผูกพันที่

ผูนําตองสรางขึ้นเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางดี ถาในองคกรใดมีบุคคลที่มีความ

รับผิดชอบ จะทําใหเกิดผลดีตอองคกรดังนี้ คือ 

1. องคกรจะไดรับความเช่ือถือและไววางใจจากผูรวมงานและผูอ่ืน 

2. การปฏิบัติงานจะพบความสําเร็จทันเวลาและทันตอเหตุการณ ภายใตสถานการณที่

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

3. ทําใหเกิดความเชื่อถือในตนเอง เพราะปฏิบัติหนาที่ไดอยางเรียบรอย 

4. องคกรเกดิความม่ันคงเปนที่ยอมรับนับถือจากผูอ่ืน 

5. องคกรประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาไปสูความเปนปกแผนและมั่นคง 

6. สามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นทกุคนใหความรวมมอืเปนอยางดี 

จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ 

 แนวคิดสําคญั 

 ธุรกิจเปนกิจกรรมที่มีความสัมพันธกับหลายองคกรโดยเฉพาะผูบริโภค เพราะธุรกิจตอง

อาศัยผูบริโภคซื้อสินคาและบริการ ในขณะเดียวกันผูบริโภคตองอาศัยหนวยธุรกิจตาง ๆ  ผลิตสินคา 
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และบริการเพื่อสนองความตองการของตน ผูประกอบธุรกิจจําเปนตองมีจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึง

ความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบตอผูเกี่ยวของ หากนักธุรกิจมีจรรยาบรรณ

และคุณสมบัติอื่น ๆ  ที่เหมาะกับลักษณะงานอาชีพของตนในการดําเนินธุรกิจแลว เชื่อไดวาธุรกิจนั้น ๆ 

จะประสบผลสําเร็จอยางแนนอน  

 ความสําคัญของจรรยาบรรณ 

 ผูประกอบธุรกิจหรือนักธุรกิจ เปนผูประกอบอาชีพที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจ ดังนั้น นักธุรกิจจึงจําเปนตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี เพื่อใหเกิดความศรัทธา

และเกิดการยอมรับของสังคมตอวิชาชีพนี้ 

 จรรยาบรรณของผูประกอบการ มีดังนี ้

 1. จรรยาบรรณตอลูกคา 

 ลูกคาหรือผูบริโภค เปนกลุมบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหธุรกิจสามารถดํารงอยูไดเพราะลูกคา

เปนผูซื้อสินคาหรือใชบริการที่ธุรกิจผลิตออกมา ทําใหธุรกิจมีรายได กอใหเกิดกําไรและทําให

ธุรกิจสามารถเจริญเติบโตได ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจจึงจะตองปฏิบัติตอลูกคาอยางซื่อสัตยและเปนธรรม 

 ผูประกอบธุรกิจพึงปฏิบัติตอลูกคา ดังนี ้

 1. ขายสินคาและบริการดวยความยุติธรรม คือ ขายดวยราคาตามความเหมาะสมกับคุณภาพ

ของสินคาและบริการใหแกลูกคา และมีความรับผิดชอบตามภาระผูกพันที่ไดตกลงกันไว 

 2. ละเวนการกระทําใด ๆ ที่จะทําใหสินคามีราคาสูงขึ้นโดยไมมีเหตุผล เชน การกักตุน

สินคาเพื่อทําใหสินคาขาดแคลน และมีราคาสูงขึ้น 

 3. ใหบริการแกลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ โดยใหโอกาสแกลูกคาที่

จะซื้อสินคาหรือบริการไมวาจะในสภาวะใดก็ตาม เชน ในภาวะที่สินคาขาดตลาด 

 2. จรรยาบรรณตอคูแขงขนัในเชงิธุรกิจ 

 การประกอบธุรกิจทุกประเภท จะมีผูประกอบการมากกวาหนึ่งราย ดังนั้น การประกอบ

ธุรกิจจึงตองมีการแขงขันกันเพื่อพยายามทําใหธุรกิจของตนเองเจริญกาวหนา การแขงขันจึงเปน

การชวยพัฒนาธุรกิจ เปนสิ่งท่ีพิสูจนความสามารถของผูประกอบธุรกิจ 

 ผูประกอบธุรกิจพึงปฏบิัติตอคูแขงขันในเชงิธุรกิจ ดังนี ้

 1. ไมกลั่นแกลงคูแขงขัน เชน ใหรายคูแขงขัน เพื่อใหคูแขงขันเสียโอกาสในการดาํเนินการ

และตัดราคาเพื่อแยงสินคา 

 2. ชวยกันสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดแกสังคม เชน รวมกันปองกันทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

 3. ไมคนหาความลับของคูแขงขันในเชิงธุรกจิโดยใชวิธกีารที่มิชอบ 

 4. พึงหลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ ท่ีจะบั่นทอนชื่อเสียงตอสินคา หรือบริการของคูแขงขนั 
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 3. จรรยาบรรณตอหนวยราชการ 

 ผูประกอบธุรกิจมีความจําเปนตองติดตอกับหนวยงานของราชการ ซึ่งเปนหนวยหนึ่งของ

สังคม เชน การเสียภาษี การจดทะเบียนธุรกิจตาง ๆ ดังนั้น ควรเขาใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตอ

หนวยราชการ 

 ผูประกอบธุรกิจพึงปฏบิัติตอหนวยราชการ ดังนี ้

  1. ปฏิบัติตามกฎขอบังคับของหนวยราชการ 

  2. ใหความรวมมือกับหนวยราชการ ตามหนาที่พลเมืองดี 

  3. ละเวนจากการตดิสินบนเจาหนาท่ี 

  4. มีทัศนคติที่ดีและถูกตองตอหนวยงาน 

 4. จรรยาบรรณตอพนักงาน 

 พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาของผูประกอบธุรกิจ การที่ผูประกอบธุรกิจมีพนักงานที่ 

ขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย จะทําใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผูประกอบธุรกิจพึงปฏิบัติตอพนกังาน ดังนี ้

 1. ใหคาจางและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถของพนักงานไมเอารัด 

เอาเปรียบพนักงาน 

 2. ใหการพัฒนาพนักงาน โดยการจัดฝกอบรมเพื่อใหพนักงานไดรับความรูเทคโนโลยีใหม ๆ  

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน 

 3. จัดสภาพการทํางาน สถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยตอสุขภาพและ

ชีวิตของพนักงาน พรอมทั้งจัดหาเครื่องปองกันภัยอันจะเกิดขึน้ไดจากการปฏิบัติหนาที่เพราะสภาพ

การทํางานที่ดีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และทําใหพนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 4. ใหความเปนธรรมและเทาเทียมกันแกพนักงานทุกคนในการปกครองและการพิจารณา

ความดีความชอบ 

 5. ใหโอกาสในการแสดงความสามารถของพนกังานแตละคน 

 6. ใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือ ทั้งในเรื่องการทํางานและเรื่องสวนตัวตามความเหมาะสม 

 7. พึงปลูกฝงแนวความคดิวาการประพฤติตนใหอยูในระเบียบวินัยเปนส่ิงที่ดีงาม 

 5. จรรยาบรรณตอสังคมและสภาวะแวดลอม 

 เนื่องดวยสังคมประกอบดวยบุคคลตาง ๆ เปนจํานวนมากแตละคนก็มีความแตกตางทั้ง

อุปนิสัย การศึกษา ศาสนา ดังนั้น สังคมจะสงบสุขไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจ ทุกคนตอง

ชวยกันสรางสรรคสังคม ผูประกอบธุรกิจก็เปนสวนหนึ่งของสังคม ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่

จะตองรับผิดชอบตอสังคมเพื่อมีสวนรวมทําใหสังคมกาวหนาตอไป 
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 ผูประกอบธุรกิจพึงปฏบิัติตอสงัคมและสภาวะแวดลอม ดงันี้ 

 1. ละเวนการประกอบธุรกจิที่กอใหเกิดความเส่ือมเสียตอสังคมและสภาวะแวดลอมทั้งดาน

ศีลธรรม ความเปนอยู และจิตใจ เชน การเปดบอนการพนนั สถานเริงรมยที่มีการจําหนายยาเสพติด 

สถานเริงรมยที่มีการคาประเวณี การรับซ้ือของผิดกฎหมาย 

 2. ละเวนการประกอบธุรกิจที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดลอม เชน การ

ประกอบธุรกิจแลวปลอยน้ําเสียจากการผลิตลงในแมน้ําลําคลอง การประกอบธุรกิจที่มีการปลอย

ควันหรือฝุนละอองฟุงกระจายอยูในบรรยากาศ การตัดไมทําลายปา การรุกล้ําที่สาธารณะ 

 3. ใหความรวมมือทุกฝายชวยสรางสรรคสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสังคม เชน 

การสงเสริมการศึกษา ใหทุนการศึกษา สงเสริมการวิจัย  ใหบริการแกสังคม 

 4. ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไม

ประกอบการประมงในฤดูและเขตหามทําการประมง 

 5. พยายามหาวิธีสรางสิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ นําสิ่งท่ีใชแลวมาปรับปรุงใชอีก เชน 

การนําหนังสือพิมพหรือกระดาษที่ใชแลวมาทําเปนกระดาษใหม 

 6. พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานในการประกอบการเพื่อขจัดอันตราย อันอาจสง 

ผลกระทบตอสภาวะแวดลอม 

 7. พึงประกอบธุรกิจ ผลิตสินคาหรือบริการที่เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมและเปนสิ่งที่มี

ประโยชนตอสังคมและมนุษยชาติ 

 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนกาํหนดคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม อธิบาย

พอเขาใจ 

 

เรื่องที่ 7  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 

ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

แนวคดิ 

 ทรัพยากรเปนปจจยัที่สําคญัในการประกอบอาชีพ ทรัพยากร แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรในการประกอบการ 

 การใชทรัพยากรธรรมชาติ ตองคํานึงถึงความหมดเปลือง และการใชทรัพยากรทดแทน     

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
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 “พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตวัของสิ่งที่อาจใชงานไดโดยการ

ทําใหวัตถุหรือธาตุเกิดความเคล่ือนที่หรือเปล่ียนรูปแบบไปได การที่วัตถุเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยัง

อีกที่หนึ่งไดก็เพราะมีแรงหรือพลังงานเขาไปกระทําพลังงาน หรือความสามารถในการทํางาน  

นอกจากสิ่งมีชีวิตจะใชพลังงาน ซ่ึงอยูในรูปของสารอาหารในการดํารงชีวิตโดยตรงแลว สิ่งมีชีวิต

ยังตองใชพลังงานในรูปแบบลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวันอีกในหลายรูปแบบ 

เชน ทางดานแสงสวาง ความรอน ไฟฟา เปนตน 

ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน เราสามารถแยกการใหคําจํากัดความได ดังนี้คือ 

 สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต เห็นไดดวยตาเปลา

และไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา รวมทั้งส่ิงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น  

หรืออาจจะกลาวไดวา สิ่งแวดลอมจะประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น

ในชวงเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความตองการของมนุษยนั่นเอง 

 - สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไดแก บรรยากาศ น้ํา ดิน แรธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัย

อยูบนโลก (พืชและสัตว) ฯลฯ 

 - สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก สาธารณูปการตาง ๆ เชน ถนน เขื่อนกั้นน้ํา ฯลฯ หรือ

ระบบของสถาบันสังคมมนุษยที่ดําเนินชีวิตอยู ฯลฯ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆ (สิ่งแวดลอม) ที่ปรากฎและเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา 

แรธาตุ พลังงาน และกําลังแรงงานมนุษย เปนตน 

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาต ิ

 การแบงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ มีการแบงกันหลายลักษณะแตในที่นี้จะขอแบง

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชเกณฑของการนํามาใช โดยแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดสิ้น เปนทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากอนที่จะมี

มนุษย เมื่อมนุษยเกิดขึ้นมาส่ิงเหลานี้ก็มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย 

 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไปแลว สามารถ

เกิดขึ้นทดแทนได ซึ่งอาจเร็วหรือชาขึ้นอยูกับชนิดของทรัพยากรธรรมชาติประเภทนั้น 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได เชน พืช ปาไม สัตวปา มนุษย ความอุดมสมบูรณของดิน 

คุณภาพของน้ํา และทัศนียภาพที่สวยงาม เปนตน 

 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาใชใหมได เปนทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรธาตุ

ชนิดตาง ๆ ท่ีนํามาใชแลวสามารถนําไปแปรรูปใหกลับไปสูสภาพเดิมได แลวนํากลับมาใชใหมอีก 

เชน แรโลหะ แรอโลหะ ไดแก เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม แกว ฯลฯ 
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 4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดสิ้นไป เปนทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใชแลวจะหมด

ไปจากโลกนี้ หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได แตตองใชระยะยาวนานมาก ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทนี้ ไดแก น้ํามันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และถานหิน เปนตน  

 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติดวยวิธีการที่ฉลาด

เหมาะสม โดยใชอยางประหยัด ใหเกิดประโยชน และเกิดคุณคามากที่สุด รวมทั้งการปรับปรุงของ

เสียใหนํากลับมาใชใหม เพื่อใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 

 การอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชสิ่งแวดลอมอยางชาญฉลาดไมใหเกิดพิษภัยตอ

สังคมสวนรวม ดํารงไวซึ่งสภาพเดิมของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น 

รวมทั้งหาทางกําจัดและปองกันมลพิษสิ่งแวดลอม 

 การอนุรักษพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาและ

นําพลังงานจากแหลงใหม ๆ มาใชเพื่อทดแทน และมีการปองกันการสูญเสียพลังงาน 

 วิธีการอนุรกัษพลังงาน พอสรุปไดดังนี ้

 1. หาแหลงพลังงานทดแทน 

 2. การวจิัยและพัฒนาพลังงาน 

 3. การเผยแพรความรูสูสังคม 

 4. การประหยดัพลังงาน 

 

กิจกรรม 

 ใหผูเรียนสํารวจทรัพยากรธรรมชาตใินทองถ่ินมีอะไรบาง 
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บทที่  2 

ชองทางการพัฒนาอาชีพ 
สาระสําคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม ความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยีมีผลตอความเปนอยู และการประกอบอาชีพ ดังนั้น จึงจําเปนตองศึกษาและวิเคราะห

ความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ เพื่อใหมองเห็นชองทางในการพัฒนาอาชีพไดอยางเหมาะสม

กับตนเองโดยการกําหนดวิธีการและขั้นตอน ดวยการพิจารณาถึงความเปนไปได และจัดลําดับ 

พรอมทั้งใหเหตุผลในการพัฒนาอาชีพได 

ตัวชี้วัด 

 1. อธิบายความจําเปนในการมองเห็นชองทางในการพัฒนาอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนเอง 

 2. ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนา

อาชีพ 

 3. กําหนดวิธีการและขั้นตอนการประกอบอาชีพโดยพิจารณาความเปนไปไดของการ

พัฒนาอาชีพและจัดลําดับ พรอมทั้งใหเหตุผลในการจัดลําดับการพัฒนาอาชีพท่ีกําหนด 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1  ความจําเปนในการมองเห็นชองทางเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 เรื่องที่  2  ความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ 

เรื่องที่  3  การกําหนดวิธีการพัฒนาอาชีพพรอมเหตุผล 
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เรื่องที่ 1 ความจําเปนในการมองเห็นชองทางเพื่อพฒันาอาชีพ 

 การที่คนเราจะประสบความสําเร็จในอาชีพไดนั้น มิใชวาเปนสิ่งที่ทํากันไดงาย ๆ แต

จะตองมีการสํารวจขอเท็จจริง มีการวางแผน กําหนดเปาหมายที่ตองการ เขียนโครงการที่จะทําและ

ปฏิบัติตาม ขณะที่โครงการก็มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขไปดวย นอกจากจะเนนรายไดที่พึงจะไดแลว 

สิ่งที่สําคัญที่จะขาดมิได ซึ่งจะทําใหอาชีพมีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็คือ การมีคุณธรรม จริยธรรมของ

ผูประกอบการดวย 

 การประกอบอาชีพ หรือประกอบธุรกิจหรือดําเนินการสิ่งใด เชน การเดินทางไปที่ใดสัก

แหงหนึ่ง การจัดเลี้ยงเหลานี้เปนตน จะตองมีการกําหนดแผนเสียกอน ถึงแมวาบางคนอาจทํากิจการ

โดยไมมีแผนงาน ซึ่งอาจประสบความสําเร็จในชวงแรก ๆ  เทานั้น แตระยะเวลาอาจมีเหตกุารณตาง ๆ  

เกิดขึ้นสงผลใหเกิดอุปสรรคการประกอบอาชีพ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง 

การปกครอง หรือแมกระทั่งความสลับซับซอนของงานที่มากขึ้น เพราะสิ่งเหลานี้ไมไดผานการ

คาดคะเนและการคิดอยางรอบคอบกอน 

 การวางแผน เปนการคิดไวลวงหนาวาจะทําอะไร มีจุดมุงหมายอะไร มีวิธีการอยางไร เปน

กระบวนการที่มีรูปแบบอยางหนึ่ง  มีการระบุเปาหมาย และแผนรายละเอียดตาง ๆ มีการประสาน

กิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตจุดเริ่มตนจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุด การประกอบอาชีพมีความยุงยาก

สลับซับซอน การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความสอดคลองกันกับทรัพยากร และงบประมาณ

ที่มีอยู เพื่อใหมีความเปนไดมากที่สุด ดังนั้น การวางแผนจึงมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพ 

ดังนี้คือ 

 1. ชวยทําใหการดําเนนิงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 2. ชวยทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ชวยทาํใหการดาํเนนิงานมคีวามเส่ียงนอยลง และมคีวามเชื่อมั่นในการบรหิารงานมากขึ้น 

 4. ชวยปองกันการขัดแยง ซ่ึงอาจจะเกิดขึน้ระหวางการดําเนินงานได 

 5. ชวยปรับวิธีการดําเนินงาน หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมบางอยางไดอยางเหมาะสม 
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เรื่องที่ 2 ความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ 

1. การลงทนุ 

 “การลงทุน” หมายถึง การออมเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะตองยอมรับ

ความเส่ียงที่เพ่ิมขึ้นเชนกัน การตัดสินใจนําเงินออมมาลงทุนเราจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ และ

ศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่คาดหวังไว และเพื่อลดความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน 

 วิเคราะหทางการเงิน การลงทุน 

 เพื่อเปรียบเทียบผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับ และคาใชจายที่ตองเสียไปในการดําเนิน

กิจกรรมตามโครงการ 

 คาใชจายของโครงการ 

 1. คาลงทุน 

 2. คาใชจายในการดําเนินงาน และบํารุงรักษา 

 3. คาทดแทน 

 4. เงินสํารองจาย 

 การประมาณคาใชจายโครงการ 

 1.ระบุรายการ และปริมาณคาใชจาย 

 2. การตีราคาคาใชจาย 

  - ราคาตลาด 

  - ราคาทางบัญช ี

 3. รวมคาใชจายเปนรายป 

 ผลประโยชนตอบแทนของโครงการ 

 กระแสเงินสด = ผลประโยชนตอบแทนตอป - คาใชจายตอป 

2. การตลาด 

การตลาด 

 การตลาด เปนกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความจําเปน และมีความสําคัญตอการอยูรอดของ

องคกรธุรกิจ ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนั้น ธุรกิจจําเปนจะตองอาศัยกลยุทธทางการตลาด  

ซึ่งสิ่งนั้นก็คือการขาย  การเรียนรูเพื่อใหเขาใจถึงความแตกตางของการขาย และการตลาด

อยางชัดเจนจะชวยใหธุรกิจพัฒนาตอไป รวมถึงหนาที่ของการขายและการตลาดดวย ดังนั้น 

เปาหมายของธุรกิจจะดําเนินไปในทิศทางที่มุงหวังได  จึงจําเปนที่ตองศึกษาความสําคัญของ

การตลาด และการขายอยางละเอียด 
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 ความสําคัญของการตลาด 

 ยุคแรกของการตลาดจะเนนที่การผลิต โดยจะทําการผลิตสินคาใหไดมากเพื่อสนองความ

ตองการในตลาดในยุคแรกนั้นคูแขงหรือผูผลิตในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งจะมีผูผลิต 

ไมมากราย ดังนั้น การผลิตจึงเปนหนทางทํากําไร หากผูผลิตสามารถผลิตสินคาใหไดจํานวนมาก

ในลักษณะของสินคาเพื่อมวลชนในยุคท่ี 2 การตลาดจะเนนที่การขาย โดยจะเนนที่กิจกรรมการขาย 

ใหความสําคัญกับงานการขายเปนอยางมาก และกําไรของธุรกิจจะเกิดขึ้นมากนอยก็อยูที่

ความสามารถและประสิทธิภาพของทีมการขาย ยุคถัดมาเปนยุคที่การตลาดเนนการใชเครื่องมือทาง

การตลาดทุกอยาง โดยเฉพาะการสรางความพึงพอใจใหเกิดกบัลูกคา โดยใชสวนผสมทางการตลาด 

คือ ผลิตภัณฑการกําหนดราคาของผลิตภัณฑที่เหมาะสม 

 ความหมายของการตลาดและการขาย 

 การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจที่จะทําใหสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภค และทําให

ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจที่ไดบริโภคสินคาหรือบริการนั้น อันเปนผลทําใหธุรกิจประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของธุรกิจนั้น ๆ อีกดวย 

 การขาย หมายถึง กระบวนการในการชวยเหลือ โนมนาว ชักจูงใจ โดยใชบุคคลหรือไมใช

บุคคลก็ได เพื่อใหลูกคาคาดหวังตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการนั้น ๆ 

 ความแตกตางระหวางการตลาดและการขาย 

 เมื่อธุรกิจทําการผลิตสินคาหรือบริการและพยายามจูงใจผูบริโภคใหซื้อสินคาหรือบริการ

นั้น เราจะเรียกกิจกรรมนี้วา การขาย ซึ่งจําเปนจะตองรูถึงความตองการของผูบริโภค เพื่อที่ธุรกิจ

หรือผูผลิตจะผลิตสินคาใหเหมาะสมสอดคลอง กับความตองการของผูบริโภค เมื่อผูผลิตคนหา

ความตองการที่แทจริงของผูบริโภค แลวนําขอมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑของตน เพื่อทําใหผูบริโภค

เกิดความพึงพอใจเมื่อไดใชผลิตภัณฑนั้นแลว ทายที่สุดธุรกิจก็จะไดกําไร ลักษณะนี้ เรียกวา 

การตลาด ซึ่งสามารถที่จะสรุปความแตกตางระหวางการขายและการตลาดได ดังนี้ 

 

การขาย การตลาด 

1. เนนที่ความสําคัญของผลิตภณัฑ 

2. ธุรกิจจะคนหาเทคนิควิธกีารขายที่ประสบ 

    ความสําเร็จ 

3. ธุรกิจจะมุงเนนที่ยอดขาย 

4. แผนการขายจะเปนแผนระยะสั้น  

    สนองตอบความตองการของพนกังานขาย 

1. เนนความตองการของผูบริโภค 

2. ธุรกิจจะคนหาวิธีการสรางความพึงพอใจตอ 

    ผูบริโภค 

3. ธุรกิจจะมุงเนนที่ผลกําไร 

4. แผนการตลาดจะเปนแผนระยะยาว  

    สนองตอบความตองการของผูซ้ือ 
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 แนวความคิดทางการตลาด 

 นักธุรกิจใหความสําคัญกับการตลาด เพื่อทําใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จโดยมีการ

พัฒนาแนวความคิด ปรัชญา และการดําเนินธุรกิจ การพัฒนา 3 ประการดังกลาวเรียกวาเปน

แนวความคิดทางการตลาด แนวความคิดทางการตลาดในปจจุบันมุงเนนไปที่ผูบริโภคและการ

ผสมผสานของกิจกรรมทางการตลาด เพื่อทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของธุรกิจและใหผูบริโภคเกิด

ความพึงพอใจที่ไดใชผลิตภัณฑนั้น ๆ  

แนวความคิดทางการตลาดอาจสรุปไดดังแผนภูมิ ตอไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากแนวความคิดที่กลาวขางตน ยังมีการเสนอแนวความคิดใหมทางธุรกิจอันเปน

แนวความคิดที่เปนไปตามกระแสของสังคมและของประเทศชาติ คือ แนวความคิดทางการตลาด

เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการตลาดในลักษณะนี้จะเนนในดานของการรักษาสิ่งแวดลอม  

ความปลอดภัยตอชีวิตผูบริโภคและไมทํารายธรรมชาติ โอโซน อากาศ น้ํา เนื่องมาจากระแสการ

พิทักษโลก ดังนั้น ธุรกิจจึงเสนอผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอธรรมชาติปลอดสารซีเอฟซี (CFCs) ซึ่ง

ทําลายโอโซน มีกิจกรรมทางการตลาดในเรื่องของรีไซเคิล  รีฟล  รียูส แนวความคิดที่กลาวถึงนี้ 

อาจเรียกไดวาเปน กรีนมาเก็ตติ้ง นั่นเอง 

 หนาที่ทางการตลาดที่สําคญั 

 หนาที่ของการตลาดที่มีผูผลิตและผูบริโภคก็เพื่อชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกใหกับ

ผูผลิตและผูบริโภค สรุปได ดังนี้ 

 1. การขาย ผูประกอบธุรกิจตองอาศัยนักการตลาด ดําเนินกิจกรรมในดานการขายเพื่อ

เคลื่อนยายสินคาจากโรงงานผลิต และการทําการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือความเปนเจาของใน

สินคานั้น ๆ ไปยังผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจจําเปนตองศึกษาจุดประสงคของตลาด และตองสราง

แรงจูงใจเพื่อทําใหลูกคาอยากไดสินคาโดยอาศัยการโฆษณา การสงเสริมการขาย และการใช

พนักงานขายเพื่อกระตุนใหลูกคาเปาหมายตัดสินใจที่จะซื้อ ในทางกลับกันผูประกอบธุรกิจก็

สามารถขายสินคาได 

การมุงเนนผูบรโิภค 

การกําหนดวตัถุประสงค

หรือเปาหมายของธุรกิจ 

การผสมผสาน

กิจกรรมทางการ

ตลาด 

การสรางความ 

พึงพอใจใหกับ

ผูบริโภค 

ธุรกิจ

ประสบ

ผลสําเร็จ 
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 2. การซื้อ ผูประกอบธุรกิจตองเปนนักซื้อที่ฉลาดเพื่อใหไดวัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชในราคาที่เหมาะสมดวย เพื่อเปนการลดตนทุนของธุรกิจเอง โดยยึดหลักตองซื้อใหได

ปริมาณในเวลาและราคาที่เหมาะสมดวย จะตองรูวัตถุประสงคดวยวาจะซื้อเพื่ออะไร เชน ซื้อไป

เพื่อผลิต ซื้อไปเพ่ือขายตอ และตองรูจักเปรียบเทียบคุณภาพราคาของสินคาที่จะซื้อ รวมถึงขอตกลง

ในเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล และตรวจสอบรับสินคาเขาเก็บไวในคลังสินคาหรือสตอก เพื่อรอ

การจําหนายตอไป 

 3. การขนสงสินคา ตลาดตองจัดการขนสงที่เหมาะสมกับสินคาโดยพิจารณาลักษณะสินคา 

หีบหอของสินคา เพื่อเลือกพาหนะขนสงที่ดีเหมาะกับสินคาประหยัดคาขนสงหรือคาระวาง  

การสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลา ลูกคาทุกรายตองการรับสินคาตรงตอเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา

ที่มีฤดูกาลในการขายยิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ตองรักษาเวลาในการขนสงธุรกิจ จําเปนตองเลือกวิธีการขนสง

ที่เหมาะสมไมวาจะเปนทางรถบรรทุก รถไฟ ทางเครื่องบิน เรือบรรทุกสินคา หรือการขนสงทางทอ 

 4. การจัดมาตรฐานสินคา เพื่อใหไดสินคาเปนที่พอใจงายตอการตัดสินใจซื้อ และสราง

ความมั่นใจใหกับผูบริโภค จึงมีการจัดแบงระดับหรือมาตรฐานของสินคา เพื่อใหลูกคาไดเลือก

สินคาที่ เหมาะสม และตรงกับความตองการโดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อขายสินคาในตลาด

ตางประเทศ การจัดอันดับและมาตรฐานสินคามีความสําคัญอยางยิ่ง ในปจจุบันประเทศไทย

สนับสนุนการผลิตสินคาเพื่อสงออกเพิ่มขึ้นสูง  ดังนั้น การที่สินคาไดมาตรฐาน ISO จึงเปนสิ่งที่

สําคัญ โดยผูผลิตจําเปนตองศึกษาและพยายามผลิตใหไดมาตรฐานสากลที่กําหนด ไมวาจะเปน

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9000, ISO 9002 หรือ ISO 14000 ก็ตาม เพื่อรักษาภาพพจน และการยอมรับ

ในมาตรฐานสินคาไทย 

 5. หนาที่ในการเก็บรักษาสินคา การเก็บรักษาสินคาในคลังเก็บสินคา หรือสต็อกสินคา

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงเวลา ไดทันทีที่มีคําสั่งซื้อสินคาเขามา การเก็บรักษา

สินคาเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ เชน เหลา ไวน ยิ่งหมักบมนานปก็ยิ่งมีราคาแพง เพื่อใหขาย

นอกฤดูกาลได เชน การแชแข็ง การฉายแสงเก็บไว เพื่อชะลอการสุกของผลไม เพื่อเก็งกําไรโดย

รักษาระดับอุปทานในตลาดเมื่อสินคาไดราคาดีคอยปลอยออกขาย 

 6. การประกันภัย สินคาที ่ผลิตออกมาและรอการจําหนาย อาจเสี่ยงตอภัยตาง ๆ เชน 

ความลาสมัย การถูกลักขโมย ภัยธรรมชาติ ลักษณะการเสี่ยงภัยอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา ดังนั้น 

การประกันภัยจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยแกปญหาดังกลาว โดยธุรกิจจะตองไมผลักภาระ

การเส่ียงภัยออกจากกิจการโดยสิ้นเชิง ปจจุบันไดมีสถาบันรับประกันภัยตาง ๆ เขามาชวยแบงเบา

ภาระการเส่ียงภัย โดยใชหลักการกระจายการเส่ียงภัยใหกวางออกไปถึงผูรับภาระหลาย ๆ ราย 

 7. การใหความชวยเหลือดานการเงิน การประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาจะมีปญหาเกี่ยวกับ

การเงิน หนี้สูญ หนี้เสีย การขาดสภาพคลองทางการเงิน ขาดเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจจนเปนผลให

ไมมีเงินจายสินคา จายคาจางเงินเดือนพนักงาน ดังนั้น การจัดการเงินที่ดีในฐานะการเงินของกิจการ 
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อยูในภาวะสมดุลรายไดเกิดขึ้นสอดคลองกับชําระหนีส้ิน หากกิจการธุรกิจจัดการดานการเงินไมดีก็

อาจนําไปสูการขาดทุน จนถึงตองออกจากธุรกิจนั้นไป การจัดหาเงินทุนจากแหลงตาง ๆ และการ

จัดการนําเงินกําไรไปลงทุนใหมในธุรกิจที่มีความเส่ียงต่ํา รวมถึงสถาบันทางการเงินที่จะเขามาชวย

ในเรื่องการกูยืมเงินเพื่อการลงทุน เชน ธนาคารพาณิชย ทรัสต บรรษัทเงินทุน เปนการเขามามี

บทบาทในการใหความชวยเหลือ พัฒนาการลงทุนของธุรกิจ 

 8. การหาขอมูลทางการตลาด  เพื ่อประกอบการตัดสินใจของผู บริหารธุรก ิจและ

ประโยชนของธุรกิจ ใหมีผลเสียหายนอยที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งยุคของขอมูลขาวสาร เชน  

ในปจจุบันธุรกิจใดไดขอมูลขาวสารกอนก็ยอมจะไดเปรียบในการตัดสินใจไดรวดเร็ว ถูกตอง เชน 

ขอมูลในการลดคาเงินบาท การใหคาเงินบาทลอยตัว ผูรูกอนยอมปรับกลยุทธและตักตวง

ผลประโยชนไดจากคาเงินที่เปล่ียนแปลง  

3. กระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการผลิตสินคา การใหบริการ ตามความตองการของ

ผูบริโภค ซึ่งประกอบไปดวย ลูกคา ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก โดยมี

วิธีการในการควบคุมดูแลการผลิตอยางมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน และการสรางคุณลักษณะที่โดดเดน

ของสินคา หรือบริการ ไดแก 

 1. ความนาเชื่อถือ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงความนาเชื่อถือ และไววางใจ 

 2. การตอบสนอง การตอบสนองที่มีความตั้งใจและเต็มใจ 

 3. การสรางความมั่นใจ สามารถที่จะทําใหลูกคาเกิดความเชื่อใจ 

 4. การดูแลเอาใจใส 

 5. เครื่องมืออุปกรณ 

4. การขนสงสนิคา 

 การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเปนหนาที่ของ

ผูผลิตที่จะใหอรรถประโยชนแกผูบริโภคในดานเวลา และสถานที่ สงผลใหสินคามีมูลคาเพิ่มขึ้น 

เพราะหลักในการจัดการขนสงมีอยูวา “มูลคาสินคาที่เพิ่มขึ้นหลังจากขนสงไปแลวจะตองสูงกวา

คาขนสง”  ซึ่งมีสินคาบางชนิดที่คาขนสงสูงกวาราคาตัวสินคาจริงมาก เชน การขนหินทราย 

ยิปซัม ถานหิน  แตก็มีสินคาบางชนิดที่คาขนสงถูกกวาราคาสินคาจริง เชน การขนทองคํา เพชร

พลอย และยา เปนตน 

 การขนสง มีสวนชวยลดคาตนทุนการผลิตได ในกรณีที่ตั้งโรงงานขนาดใหญที่ตนทุน

ต่ําสุดสถานที่หนึ่ง แตตองการกระจายสินคาไปทั่วประเทศ  เชน โรงงานผลิตรถมอเตอรไซค 

ที่ตั้งอยูชานเมืองกรุงเทพฯ แตสามารถสงรถมอเตอรไซคไปขายทั่วประเทศ หรือโรงงานผลิตเส้ือผา 

ตั้งอยูในประเทศไทย แตสามารถสงเสื้อผาไปขายไดทั่วโลก เปนตน ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิต 

ตอหนวยสินคาลดลง 



90 

 การขนสงทางธุรกิจมี 3 ทาง คือ 

 1. การขนสงทางบก ปจจุบันมีทางรถไฟเชื่อมระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองใหญ ๆ เกือบทั่ว

ประเทศผานจังหวัดใหญ ๆ  ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนที่ผานภาคใต

มีการเชื่อมตอกับประเทศมาเลเซีย ทางปาดังเบซาร และสุไหงโก-ลก จนถึงสิงคโปร นอกจากนั้นยัง

มีทางรถไฟเช่ือมกับประเทศกัมพูชา แตขณะนี้หยุดกิจการ เพราะปญหาความปลอดภัยภายในของ

ประเทศนั้น กิจกรรมหลักของรถไฟ คือ การขนสงสินคา รอยละ 90 ของรถไฟเปนตูสินคา แตละป

รถไฟทําการขนสงสินคาประมาณ 8 ลานตัน สวนใหญวัตถุดิบ เชน น้ํามัน และปูนซีเมนต 

 2. การขนสงทางเรือ มีทาเรือใหญ ๆ ที่ใชขนสงสินคาทั้งภายในประเทศ และติดตอกับ

ตางประเทศ เชน ทาเรือคลองเตย แหลมฉบัง มาบตาพุด ภูเก็ต สงขลา และสีชัง การขนสงทางเรือ 

มีคาใชจายต่ําแตลาชา ระบบบริหารและระบบศุลกากรยังลาสมัย มีชองวางใหเจาหนาที่ทําการ

ทุจริตไดมาก สงผลใหมูลคาเพ่ิมของสินคาและบริการ ขององคกรธุรกิจหายไปเปนจํานวนมาก 

 3. การขนสงทางอากาศ ประเทศไทยมีทาอากาศยานนานาชาติที่สุวรรณภูมิ ดอนเมือง 

เชียงใหม อูตะเภา ภูเก็ต และหาดใหญ ซึ่งทําใหการขนสงสินคาและบริการขาเขาและขาออกดี

พอสมควร การขนสงทางอากาศมีความรวดเร็ว แตเสียคาใชจายสูงมาก เหมาะสําหรับการขนสง

สินคาขนาดเล็ก น้ําหนักเบา 

 นอกจากนี้ยังมีการขนสงทางทอซึ่งใชขนสงเฉพาะกาซ น้ํา และน้ํามันเทานั้น ปจจุบัน 

การขนสงโดยบรรจุสินคาไวในตูคอนเทนเนอรเปนที่นิยมมากเพราะสามารถใชบรรจุสินคาได

หลายอยาง โดยบรรจุสินคาในกลองกอนที่รวมไวในตูคอนเทนเนอร ทําใหสะดวกในการขนถาย ใน

บางกรณีที่ตองใชการขนสงหลายวธิี หรือเปล่ียนถายการขนสงหลายครั้งกวาจะถึงจุดหมายปลายทาง

ก็สามารถโยกยายไดดี เชน เคลื่อนยายจากรถลงเรือหรือจากเรือขึ้นรถ ตูคอนเทนเนอรมีหลายขนาด

แลวแตการขนสง เชน การขนสงทางเรือสวนใหญจะใชตูมาตรฐานขนาด 21 ฟุต และ 40 ฟุต สวน 

ตูคอนเทนเนอรสําหรับสงของทางอากาศจะมีขนาดเล็กกวา 

 การขนสงสินคาแตละวิธีมีขอดี ขอเสียตางกัน นักการตลาดที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการขนสงท่ี

เหมาะสมกับสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของตนเอง เชน ตองการ

ความรวดเร็ว หรือตองการราคาถูก หรือตองการความสะดวก 

5. การบรรจุหีบหอ 

 การบรรจุหีบหอนั้น นอกจากใชปองกันผลิตภัณฑแลว ยังใชในการสงเสริมการขายอีก ซึ่ง

ถือวามีความสําคัญมากทั้งสําหรับผูขายและผูบริโภค การบรรจุหีบหอที่ดีทําใหสามารถรักษางาย 

ประหยัดเนื้อที่ และทําใหผูบริโภคมองเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑไดชัดเจน ซึ่งประโยชนของ

การบรรจุหีบหอมีดังนี้ 

 1. ผูบริโภคมักจะเลือกผลิตภัณฑที่มีการบรรจุหีบหอที่ดีกวา เชน ผูบริโภคยอมซื้อ

น้ําที่บรรจุขวดพลาสตกิใสในราคาที่แพงกวาน้ําที่บรรจุขวดขุน ทั้งที่เปนน้ําดื่มที่ปลอดภัยเหมือนกัน 
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หรือนิยมซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่บรรจุในถวยพลาสติก ในอนาคตผูบริโภคอาจเลือกซื้อบะหมี่ที่

บรรจุในถวยที่สามารถใชกับเตาไมโครเวฟได 

 2. การบรรจุหีบหอ เปนการสื่อสารระหวางผูผลิตและผูบริโภคอยางหนึ่ง เพราะการบรรจุ

หีบหอเปนตัวกําหนดกลยุทธการตลาด เชน สุราที่มีราคาแพงจะบรรจุขวดที่สวยงาม แมแตบริการก็

ใชการบรรจุหีบหอสําหรับผูบริโภค เชน ตั๋วเครื่องบิน จะตองมีซองที่สวยงาม หรือใบเสร็จของ

โรงแรมก็ตองบรรจุซองที่มีขอความสวยงาม 

 3. การบรรจุหีบหอ จะชวยใหการกระจายสินคางายขึ้นและลดตนทุนลง เพราะวาการบรรจุ

หีบหอท่ีดีจะทําใหการปองกันความเสียหายของสินคาดีขึ้น ยิ่งกวานั้นเมื่อมีการเก็บรักษาสินคาก็จะ

ทําใหมีความเสียหายนอยลงดวย บางครั้งการบรรจุหีบหอที่ดีก็เปนการโฆษณาประชาสัมพันธได

ดีกวาการโฆษณาดวยสื่อดวยซ้ําไป เพราะเมื่อวางผลิตภัณฑไวในรานคา ผูบริโภคอาจจะเห็น 

บอยกวาการโฆษณาในสื่อ เราจะเห็นวาบางครั้งจะมีหีบหอวางแสดงตามตูกระจกใสในรานเปน

จํานวนมาก 

 สิ่งที่นักการตลาดพึงระลึกไวเสมอคือ จะตองไมมีการบรรจุหีบหอท่ีทําใหผูบริโภคเขาใจผิด 

เชน กระปองท่ีบรรจุปลาซาดีน ก็ไมควรปดสลากวา เปนปลาทูนา หรือกําหนดบนหีบหอวา สินคา

มีน้ําหนัก 0.8 กิโลกรัม แตกลับปดสลากวา 1 กิโลกรัม หรือน้ําสมธรรมชาติ 100% ทั้ง ๆ ที่จริงแลว

มีเพียง 25% ผสมน้ําอีก 75% หรือระบุวาหีบหอสามารถหมุนเวียนมาใชใหมไดทั้ง ๆ ที่นํามาใชอีก

ไมได 

 ในปจจุบัน การบรรจุหีบหอสมัยใหม มักจะใชบารโคด ซึ่งสามารถอานไดดวยเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสไดสะดวก ในการชําระเงิน และการจัดหมวดหมูสินคาไดดี  

6. การแปรรูป 

 การแปรรูป หมายถึง การนําผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีอยูในรูปวัตถุดิบมาผานขบวนการ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในกรรมวิธีการผลิต การแปรสภาพเพื่อสามารถบริโภค มีอายุ

ยืนยาวขึ้นตลอดทั้งความสะดวกสบายในรูปผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป 

7. ผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอม 

 ผลกระทบ หมายถึง ผลที่ไดรับหรือเกิดจากการกระทําที่คาดวาจะกอใหเกดิผลดีหรือผลเสยี

ในระยะยาวอยางไร โดยประโยชนที่ลงสูประชาชนนั้น ประชาชนจะไดรับประโยชนอะไรบางจาก

การดําเนินการของโครงการนี้ที่สามารถแสดงผลประโยชนตอสังคม 

 ระบบสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ระบบสิ่งแวดลอมของชุมชนยังครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอวิถีชีวิต ระบบ 

สิ่งแวดลอมจึงหมายรวมถึงดิน น้ํา ปา อากาศ การจัดการทางกายภาพของชุมชน เชน ถนนหนทาง 

แหลงศูนยกลางชุมชน เปนตน และสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอ้ือตอการเจริญเติบโตของชีวิตดวย 
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 ปจจัยของผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอบเขตของการพิจารณา 

 1. ผลกระทบส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

 2. ผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม 

 3. ผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสุนทรียภาพ 

 4. ผลกระทบส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกจิ 

 ลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอสังเกต 

 1. ลักษณะของผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  - เกิดขึ้นบางที่ บางสวน 

  - กระจายทั่วไป 

 2. ขอสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  - อาจเกิดขึ้นโดยไมเรียงลําดับ 

  - สรางปญหาลูกโซไดเสมอ 

  - แสดงผลใหเห็นไดทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

  - เปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

  - สามารถวัดขนาดได 

8. ความรู ความสามารถ 

 ความรู ความสามารถ หมายถึง ทักษะที่สําคัญหรือความจําเปนในการผลิต หรือการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพในความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ 

เรื่องที่ 3 การกําหนดวิธีการพัฒนาอาชีพพรอมเหตุผล 

 1. เทคนิควิธีการทํางานของอาชีพที่เลือกประกอบการ เปนเคล็ดวิชาในการประกอบอาชีพ

แตละอาชีพใหประสบความสําเร็จ จึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูประกอบอาชีพจะตองเรียนรูใหเขาใจอยาง

ถองแท 

 2. เทคนิควิธีการทํางาน ชวยลดขั้นตอนการทํางานอาชีพบางอาชีพ ใหสําเร็จอยางรวดเร็ว 

ผูประกอบอาชีพจะนําเวลาที่เหลือ ไปดําเนินการในงานยอยอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 3. เทคนิคการทํางาน ชวยใหการทํางานประหยัดขึ้น เชน ใชวัสดุบางอยางที่มีราคาถูก หางาย

ในทองถิ่น ทดแทนวัสดุที่มีราคาแพงหรือหายากมาใชในการผลิตแทน ผลผลิตที่ผลิตไดยังมี

คุณภาพเหมือนเดิม 

 4. เทคนิควิธีการทํางานชวยใหผลิตไดมากขึน้ โดยการนําเครื่องมืออุปกรณที่ดัดแปลงมาใช

ในการเพิ่มปริมาณการผลิต ผูผลิตเสาะแสวงหาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีในทองถิ่นมาใชหรือดัดแปลง

พัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยูแลวใหชวยเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น 

 5. เทคนิควิธีการทํางาน ชวยใหงานอาชีพมีคุณภาพ มีมาตรฐานเปนสากล เปนที่ยอมรับของตลาด 
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 ประโยชนทีไ่ดรบัจากการกําหนดวิชาการพฒันาอาชีพ 

 การจําแนกองคประกอบยอยของงานอาชีพที่เลือกมีประโยชนที่สําคัญ ๆ ดังตอไปนี้ คือ 

ชวยใหผูประกอบอาชีพไดเตรียมความพรอมดานขอมูลอาชีพที่ตนเลือก เพราะผูประกอบอาชีพตองใช

หลักวิชาในการเสาะแสวงหาขอมูลสําคัญ ๆ ในงานอาชีพนั้น ๆ และขอมูลดานอาชีพแตละอาชีพจะ

เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ตามระยะเวลา ตามกลไกแหงราคา ภาวะการณตลาด ฤดูกาล เปนตน 
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บทที่ 3 

การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ 
สาระสําคัญ 

 สังคมยุคปจจุบัน มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ในการตอบสนองความ

ตองการของบุคคลและสังคม กอใหเกิดความหลากหลายอันเปนชองทางใหสามารถตัดสินใจเลือก

พัฒนาอาชีพใหเหมาะสมกับตนเองได 

ตัวชี้วัด 

 ตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนเอง 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ขอมูลการตดัสินใจเลือกพฒันาอาชีพ 

 เรื่องที่ 2 ตัดสินใจพัฒนาอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ 
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เรื่องที่ 1 ขอมูลการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ  

1. ความพรอม หมายถึง สภาพของบุคคลที่มีวุฒิภาวะแรงจูงใจและประสบการณเดิมสูง พอที่จะ

กอใหเกิดการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพไดโดยสะดวก 

 การวิเคราะหการตัดสนิใจเลือกพัฒนาอาชีพ 

 

 

 

 

 

                                  ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

          ประสิทธิผล 

 

 

2. ความตองการของตลาด 

 การวิเคราะหดานการตลาด 

 ตลาด คือ กลุมของบุคคลและองคการที่มีความตองการและมีอํานาจในการซื้อสินคาและบริการ 

 สวนประกอบของตลาด 

 1. ความสนใจในสินคาและบรกิาร 

 2. ความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนสินคาและบรกิาร 

 3. มีอํานาจซื้อ 

 การตลาด มีระบบของการดําเนินงานของธุรกิจ ที่มุงเนนการตอบสนองของตลาด หรือผูบริโภค

เปนสําคัญ 

 การหาคําตอบเกี่ยวกับผูบริโภค 

 1. ผูซ้ือคือใคร 

 2. ตองการซื้ออะไร 

โอกาส/ 

งานอาชีพ 

 
 

        
 
              - คาใชจาย 

 - ทรัพยากร 

 - เวลา 

 -  สภาพแวดลอม 

ผลประโยชน

ตอบแทน 

การบรรลุวตัถุประสงค 

- ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

- ผลตอบแทนที่ไมไดเปนตัวเงิน 



96 

 3. ตองการซื้ออยางไร 

 4. ตองการซื้อเมื่อใด 

 5. ตองการซื้อท่ีไหน 

 6. เพราะเหตุใดจึงซื้อ 

 7. ใครเปนผูมีอิทธิพลในการซื้อ 

 ปจจัยที่ควรคํานึงถงึในการตดัสินใจเลอืกกลยทุธตลาดเปาหมาย 

 1. ทรัพยากรของกิจการ 

 2. ความเหมือนกนัของผลิตภัณฑ 

 3. ลําดับชั้นในวัฏจักรชีวิตผลิตภณัฑ 

 4. ความเหมือนกนัของตลาด 

 5. กลยุทธการตลาดของคูแขงขัน 

 การพยากรณความตองการของตลาด 

 อุปสงคของผลิตภัณฑ ปริมาณทั้งหมดของผลิตภณัฑที่ซ้ือโดยกลุมลูกคาที่กําหนด ไดแก 

 1. ผลิตภัณฑ 

 2. ปริมาณทั้งหมด 

 3. การซื้อ 

 4. กลุมลูกคา 

 5. ขอบเขตของภูมิศาสตร 

 6. ระยะเวลา 

 7. สภาวะแวดลอมการตลาด 

 8. แผนการตลาด 

 วิธีการในการพยากรณความตองการของตลาด 

 1. เทคนิคการสํารวจ 

  1.1 สํารวจความคิดเห็นจากผูบริหาร 

  1.2 สํารวจความคิดเห็นจากพนักงานขาย 

  1.3 สํารวจความคิดเห็นจากลกูคา 

 2. การวิเคราะหยอดขายในอดีต 

 3. การวิเคราะหแนวโนม 

 4. การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย 

 5. การทดสอบตลาด 
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3. ความรู/ ทักษะและเทคนิคตาง ๆ  

 ความรู หมายถึง การเรียนรู การจํา และการระลึกถึงความคิดโดยใชขอมูลขอเท็จจริงให

เปนไปตามเปาหมายวัตถุประสงคในการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ 

 ทักษะ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ อยางชํานาญ ซึ่งครอบคลุมการตัดสินใจ

เลือกพัฒนาอาชีพ 

 เทคนิค คือ กลวิธีตาง ๆ  ที่ใชเสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทําใด ๆ เพื่อชวยให

กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทําในกิจกรรม/งานนั้น ๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทุกสิ่ง

ทุกอยางที่อยูรอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผน 

ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบ

จากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสราง หรือทําลายอีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปน

วงจรวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้งระบบ และมนุษยสามารถนํามาใช หรือปรับแตงใหเกิดประโยชน

ในการดํารงชีวิต 

 การพัฒนาการเกษตร ที่มีผลตอดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร จําเปนตอง

อาศัยทรัพยากรในระดับครัวเรือน คือ ที่ดิน ทุน แรงงาน และทรัพยากรมนุษย หรือความสามารถใน

การจัดการเพื่อดําเนินการผลิตสินคาเกษตรสูผูบริโภค 

 ทรัพยากรระดับครัวเรือน มีความสัมพันธกับขนาดของฟารม แรงงาน การถือครองและ

รายได รายจายครัวเรือน ขนาดของฟารมขนาดเล็กสามารถรองรับแรงงานไดนอยกวาฟารมขนาด

ใหญ และการถือครองและการใชที่ดินจําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินโดยการปลูกพืช

หมุนเวียนหรือพืชแซม 

 การวางแผนการใชทรัพยากรระดับครัวเรือน มีความจําเปนอยางยิ่งในการผลิตพืชผล

การเกษตร ซึ่งผูจัดการหรือเจาของฟารมตองพิจารณาใชทรัพยากรอยางเหมาะสม ไมทําลาย

สิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืน 

 การวิเคราะหผลกระทบทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

งาน/ 

โครงการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

- การเปล่ียนแปลงสมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ผลกระทบดานบวกและดานลบ 

- มองการปรับปรุงผลเสีย 

- ใชผลดใีหเกิดประโยชนสูงสุด 

- ปองกันและลดคาใชจายใน 

การแกปญหา 

- การตดัสินใจลงทุน 
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5. การใชทีด่ิน 

 ที่ดิน เปนทรัพยากรที่มีจํากัดตามธรรมชาติ มีลักษณะแตกตางกันตามชนิดโครงสรางและ

คุณสมบัติขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ 

 ที่ดิน เปนปจจัยอยางหนึ่งไมวาจะผลิตทางดานการเกษตร หรืออุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม

ในดานการเกษตรนั้นที่ดินถือวามีความสําคัญพิเศษ โดยปกติแลวที่ดินมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน

ในแตละทองที่ ความอุดมสมบูรณก็แตกตางกันออกไป ความลาดชัน ที่ราบ ที่ลุม ที่ดอน ก็มีความ

แตกตางกัน ดังนั้น ดินเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ภายในฟารม กลาวคือ 

 1. ที่ดินเปนปจจัยสําคัญทีก่ําหนดวาควรจะผลิตชนดิพืชและสัตวอะไร 

 2. ที่ดินสามารถจะกําหนดระยะเวลาการปลูก ระบบการปลูกพืช และรูปแบบการผลิตทาง

การเกษตร เชน ที่ดินเปนที่ราบลุมและมีความชื้นอยูบาง สามารถกําหนดระยะเวลาการปลูกของพืช

แตละชนิด การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหลื่อมฤดู และรูปแบบการผลิต

แบบไรนาสวนผสม และเกษตรผสมผสาน 

 3. ชนิดของดินที่สวนในการกําหนดกิจกรรม เชน ดินเหนียวปนดินรวน อาจจะเหมาะสม

ตอการทํานา ดินรวนปนดินทรายอาจจะเหมาะตอการทําพชืไรบางชนิด ดินเหนียวหรือดินทรายก็ยัง

สามารถปลูกพืชและทําบอปลาได แตถาหากดินทั่วไป ไมมีความอุดมสมบูรณมากนักอาจจะใช 

เล้ียงสัตว เปนตน 

 4. สภาพพื้นที่แตละแหง เชน ที ่ราบและที่ลุมอาจจะเหมาะสมตอการทํานา พืชผัก 

ไมดอกไมประดับ ไมผลและไมยืนตนบางชนิด หากสภาพพื้นที่ลุมมากอาจจะทําบอปลา นาบัว 

นาผักกระเฉด เปนตน สวนสภาพพื้นที่ดอนอาจจะปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตนบางชนิด 

ตลอดจนการเลี้ยงสัตว 

 5. ลักษณะและคุณสมบัติอื่น ๆ เชน ความเปนกรดเปนดาง ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  

ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ความลึกของหนาดิน ดินชั้นตาง ๆ เปนตน ส่ิงเหลานี้มีผลตอการกําหนดกิจกรรม 

วิธีการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 อยางไรก็ตาม ที่ดินมิไดมองเฉพาะเนื้อดิน ชนิดของดิน ลักษณะดิน และสภาพตาง ๆ ทางเคมี

หรือทางกายภาพที่กลาวมาแลวเทานั้น ดินยังหมายถึง สภาพพื้นดินที่มีน้ําใตดิน น้ําบนดิน ความชื้น

ของดิน ความอุดมสมบูรณของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ พืชพรรณไมนานาชนิดที่ปรากฏใหเห็นบน

พื้นที่เหลานั้น สิ่งมีชีวิตสัตวบกเล็ก ๆ บนพื้นดิน เปนตน ดังนั้น ดินจึงเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่จะ

กําหนดกิจกรรมการเกษตรได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสามารถของเจาของฟารมจะจัดการกับที่ดินให

เกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไรแตถามองในแงเศรษฐศาสตรผลตอบแทนที่ดิน คือ คาเชาที่ดิน 

 ประเทศไทยมีขนาดฟารม โดยเฉลี่ย 25.94 ไร และสภาพการใชที่ดินเพื่อการเกษตร 

ในแตละภาคมีลักษณะและปญหาแตกตางกัน ดังนี้ 
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 ภาคกลาง มีระบบชลประทานคอนขางสมบูรณ อัตราขยายตัวของการผลิตทางการเกษตร

สูงขึ้น 7 % ตอป ปญหาท่ีเกิดขึ้นคือ ปญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน ปญหาดินเปรี้ยวในที่ราบภาคกลาง และ

ปญหาดินเค็มตามแนวราบฝงทะเล ทําใหประสิทธิภาพในการใชดินโดยเฉลี่ยทั้งภาคไมสูงเทาที่ควร 

กลาวคือ ผลผลิตตอไรในภาคกลางยังต่ํากวาภาคเหนือ แตการทํานาขาวในภาคกลางยังมีโอกาสเพิ่ม

ผลผลิตตอไรได เนื่องจากระบบชลประทานเอ้ืออํานวยและการนําเทคโนโลยีเขาปรับปรุงดินเปรี้ยว

และดินเค็มที่มีปญหา 

 ภาคเหนือ มีผลผลิตตอไรสูงสุด เพราะคุณภาพดินดี มีการกระจายการผลิตและปลูกพืช

หมุนเวียนมาก แตก็มีขนาดการถือครองที่ดินเล็กที่สุดในประเทศ มีปญหาการบุกรุกทําลายปาเพื่อ

ทําไรเลื่อนลอย แตมีลูทางที่จะกระจายการผลิตไปสูพืชหมุนเวียน พืชยืนตน ไมผลเมืองหนาว  

ไมดอกเมืองหนาว ชา กาแฟ และการเล้ียงโคนม 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดพื้นที่ทําการเกษตรสูดสุดในประเทศ คือ 41% ของเนื้อที่

ทําการเกษตรทั้งหมด แตมีผลผลิตเพียง 26 % ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ จึงเปนภาคที่มีอัตราการ

ขยายตัวของการผลิตทางการเกษตรต่ําสุด คุณภาพดินไมดี ไมเก็บซับน้ําฝน และมีดินเค็มอยูเปน 

เนื้อท่ีกวางใหญ มีเนื้อที่รับน้ําชลประทานเพียง 1.6 ลานไร จากเนื้อที่เพาะปลูกทั้งภาค 60 ลานไร 

เปนภาคที่อาศัยการเกษตรน้ําฝนมากที่สุด แตยังมีโอกาสกระจายการผลิตไปสูพืชฤดูแลวไดอีก 

เชน มันสําปะหลัง ออย พืชน้ํามัน ฝาย และปศุสัตว เปนตน 

 ภาคใต เปนภาคที่มีผลผลิตเกษตรหลักเพียง 2 ชนิด คือ ยางพารา และขาว นับวาเปนฐาน

การเกษตรที่แคบมากทั้ง ๆ ที่โอกาสในการใชที่ดินเพื่อปลูกพืชหมุนเวียนแซมสวนยางพาราและ 

การปลูกผลไมยืนตนยังมีอีกมาก รวมทั้งโอกาสในการเลี้ยงปศุสัตวในพื้นที่ซึ่งเคยใชทําเหมืองแร 

แลวนํามาฟนฟูใหเปนทุงหญาเล้ียงสัตว 

6. การใชทุน 

 ทุน หมายถึง เงินทุน เครื่องจักรกลการเกษตรตาง ๆ โรงเรือน สิ่งกอสรางที่ใชในการผลิต 

และเก็บรักษาผลผลิต รวมทั้งปจจัยการผลิตที่เปนพันธุพืช พันธุสัตว ปุย สารเคมี เปนตน 

 ทุนมีความสําคัญมากตอการผลิต และทุนยังมีความสัมพันธกับแรงงาน ถาใชทุนมากการใช

แรงงานก็นอยลง การเกษตรแบบสมัยใหมจําเปนตองอาศัยทุน สําหรับแหลงเงินทุนอาจไดจาก

ทรัพยสินที่มีอยู ไดจากกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนหลังจากดําเนินงานเสร็จและการออมทรัพย  

ทุนอาจไดจากการกู เงินหรือมี เครดิตกับสถาบันการเงินหรือกับเพื่อนบาน การใชทุนใหมี

ประสิทธิภาพ มีขอพิจารณา ดังนี้ 

 1. ในกรณกีารลงทุนในระบบทางการเงินการธนาคารมีการแบงทุนใน 2 ลักษณะดวยกัน 

  1.1 ทุนดําเนินการเตรียมการหรือคาลงทุน ซ่ึงทุนนี้จะดําเนินการใชไดหลายปและ

ยาวนาน  ถึงแมวาบางครั้งอาจจะมีการซอมแซมหรือตอเติมความจําเปน และระยะเวลาที่ใช เชน 

ทุนในการปรับสภาพพืน้ที่จากพื้นราบเปนแบบยกรอง คันลอม ขั้นบันได ขุดบอ โรงเรือนและอาคาร 
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ระบบคลองและระบบสงน้ํา เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการเกษตรที่คงทนถาวรตลอดจน

คาซื้อที่ดิน เปนตน 

  1.2 ทุนดําเนินการในการผลิต หรือเงินทุนหมุนเวียน สวนใหญเปนทุนทางดาน

การผลิตผันแปร เชน พันธุพืช พันธุสัตว ปุย และยาเคมี อาหารสัตว น้ํามันเชื้อเพลิง อุปกรณ

การเกษตรชั่วคราวที่ใชในฤดูการผลิตเทานั้น เชน เชือก ถุงพลาสติก เปนตน ตลอดจนคาจาง

แรงงาน 

 2. ขนาดของทุนที่ใชในแตละกิจกรรมหรือทั้งฟารม จะสังเกตวามีขนาดของทุนมากก็

สามารถมีโอกาสขยายกิจกรรมไดมาก มีทุนนอยก็ขยายกิจกรรมไดนอย 

  2.1 ขนาดของทุนจะสัมพันธกับชนิดของกิจกรรม โดยเฉพาะทุนขนาดใหญหรือ

ทุนมากมักจะเปนดานการปศุสัตว การประมง และไมผล ไมยืนตนเปนสวนใหญ นอกจากนี้อาจจะ

เปนฟารมลักษณะประณีต เชน ไมดอกไมประดับ พืชผักเมืองหนาว หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองการ

ใชเทคโนโลยีคอนขางสูง 

  2.2 ขนาดของทุนจะสัมพันธกับระยะเวลาการลงทุน หรือระบบสินเชื่อจาก 

แหลงตาง ๆ มักจะพบวา ขนาดของทุนมากการลงทุนสวนใหญจะเปนกิจกรรมระยะยาว เชน  

ไมผล ไมยืนตน และปศุสัตว ที่เลี้ยงแบบมีโรงเรือนและอาคาร หากจะเปรียบเทียบกับระบบสินเชื่อแลว 

มักจะเปนการลงทุนที่ตองคืนเงินทุนสินเชื่อเกิน 3 ป หากทุนนอยหรือขนาดทุนเล็กจะเปน 

การลงทุนกิจกรรมระยะสั้นภายใน 1 ป เชน การทํานา  ทําไร และพืชผัก สัตวบางชนิด เปนตน 

 3. การใชทุนกับระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนกลับคืนจากการลงทุน เมื่อกลาวถึง

ระยะเวลาของการลงทุนที่จะใหผลตอบแทนนั้น เวลาเปนตัวสําคัญมากในการตัดสินใจในการเลือก

ดําเนินกิจกรรม หากมีทุนนอยแลวเลือกกิจกรรมที่ใหญ หรือมีระยะเวลาการลงทุนนานก็จะทําให

สูญเสียโอกาสของการลงทุน ในบางครั้งหากมีการกูยืมจากเพื่อนบาน หรือสถาบันการเงินก็จะ 

ทําใหดอกเบี้ยสูง การชําระหนี้ลําบาก ซึ่งมีตัวอยางมากมายในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และ

ธุรกิจ ดังนั้น หากเปนฟารมขนาดเล็กควรเลือกกิจกรรมที่มีการลงทุนนอยและชวงระยะเวลาสั้นใน

การใหผลตอบแทน นอกจากนี้แลวจํานวนผลตอบแทนที่ไดรับก็มีความหมายในการเลือกกิจกรรม

เชนกัน หากผลตอบแทนคุมกับการลงทุนไมวาระยะสั้นหรือยาว หลังจากไตรตรองคิดคํานวณแลว

ก็สามารถจะทําการผลิตได จากที่กลาวมาแลวนี้ระยะเวลาและจํานวนผลตอบแทนที่ไดรับจาก 

การลงทุนก็มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาเรื่องทุน 

 เมื่อพูดถึงการวัดประสิทธิภาพ หรือผลตอบแทนการใชทุน หากทุนอยูในรูปเงินสด 

ผลตอบแทนคือ ดอกเบี้ย หากทุนอยูในรูปของเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณการเกษตร ปจจัยการผลิต

ผลตอบแทนคือ คาเชาเครื่องจักร คาปุย คาเมล็ดพันธุ เปนตน 
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7. การใชแรงงาน 

 แรงงานเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการผลิต ในที่นี้หมายถึงลักษณะทั้งกายภาพและจิตใจ

ในดานกายภาพนั้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอนามัย ความแข็งแรงสมบูรณในการทํางาน สวนดาน

จิตใจนั้นรวมถึงทัศนคติ อุดมการณ ความขยันหมั่นเพียร ความรูสึกรับผิดชอบในการผลิต ลักษณะ

ของแรงงานพอท่ีแยกแรงงานออกเปน 3 ประเภท คือ 

 1. แรงงานคน 

 2. แรงงานสัตว 

 3. แรงงานเครื่องจกัรกลการเกษตร 

 

     การใชแรงงานแตละประเภทขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย ขั้นตอนการทํางาน คาใชจาย และ

รวมถึงเวลา อยางไรก็ตามแรงงานแตละประเภทก็อาจจะสามารถใชรวมกันได ขึ้นอยูกับกิจกรรม

และขั้นตอนการผลิต สําหรับแรงงานในลักษณะฟารมขนาดเล็กมีความสําคัญมากตองรูจักใช

แรงงานใหมีประสิทธิภาพ ลักษณะของแรงงานคนอาจพอจําแนกตามภาวะปจจุบันนี้ไดคือ แรงงาน

ในครอบครัว แรงงานจาง และการแลกเปล่ียนแรงงาน (การลงแขก การเอาแรง) ในแงของเกษตรกร

พยายามสงเสริมใหเกษตรกรใชแรงงานครอบครัวใหมากที่สุดไมควรปลอยใหแรงงานวางโดยเปลา

ประโยชน การใชแรงงานใหมีประสิทธิภาพควรพิจารณา ดังนี้ 

 1. การใชแรงงานที่เหมาะสมกับชนดิของงาน เชน กิจกรรมดานพืชและสัตว 

 2.  การใชแรงงานหรือจัดระบบการกระจายของแรงงานใหเหมาะสม เชน กิจกรรมที่มี

หลายอยางในเวลาเดียวกันหรือเวลาที่ใกลเคียงกัน หรือเวลาที่ตอเนื่องกัน ไดแก การปลูกพืชและ

เล้ียงสัตว การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม เปนตน 

 3. การใชแรงงานใหเหมาะสมกับวิทยาการแผนใหมและพื้นบาน เชน วิทยาการการเตรียม

ดิน การปลูก การใสปุย กําจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว ซึ่งบางครั้งวิทยาการสมัยใหมอาจจะมีความ

ยุงยากหรือมีขั้นตอนมากอาจจะทําใหเกษตรกรแบงเวลาหรือแบงงานไมถูกตอง 

 4. การใชแรงงานแบงตามเพศและอายุกับขั้นตอนแรงงานหรือชนิดของงาน กลาวคือ  

การเตรียมดินควรจะเปนเพศชายที่แข็งแรง การปลูกอาจจะเปนทั้งเพศชายและหญิงเชนเดียวกับ 

การเก็บเกี่ยวงานหัตถกรรมพื้นบานอาจจะเหมาะกับเพศหญิงทั้งคนแก และหนุมสาว แรงงานเด็ก

อาจชวยใหอาหารปลา อาหารสัตว เปนตน 

 5. การใชแรงงานผสมผสานหรือทดแทนแรงงานคน สัตว และเครื่องจักรกลการเกษตร

อยางไรจึงกอใหเกิดประสิทธิภาพลดตนทุนการผลิตและประหยัดเวลา 

 การจัดการเรื่องแรงงานเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะแรงงานในครอบครัวเกษตรกร 

ควรจัดการใหมีการกระจายการใชแรงงานไดตลอดป มีกิจกรรมการเกษตรอยางตอเนื่องเพื่อใหมี
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การใชแรงงานอยางสม่ําเสมอทุก ๆ เดือน กอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น และลดการจางแรงงานที่ไมจําเปน 

เพื่อลดตนทุนการผลิตสําหรับผลตอบแทนของแรงงานก็คือ คาจางแรงงาน นั่นเอง 

8. การจัดการ  

 การจัดการในที่นี้ หมายถึง การจัดสรรหรือการดําเนินการทรัพยากรในการผลิต (ที่ดิน ทุน 

และแรงงาน) เพื่อทําใหการผลิตใหไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของผูจัดการฟารม ดังนั้น  

การจัดการของผูจัดการฟารมในแตละสภาพพื้นที่แตละฟารมไมเหมือนกัน โดยการตัดสินใจวาจะ

เลือกผลิตกิจกรรมอะไร และอยางไร ในสภาพขีดจํากัดดานทรัพยากรและภายใตความเส่ียง ความไม

แนนอนของการผลิตและการตลาด อยางไรก็ตามเกณฑในการพิจารณาโดยทั่วไป พอสรุปได ดังนี้ 

 1. จะผลิตอะไร 

  2. จะผลิตที่ไหน 

 3. จะผลิตเมื่อไร 

 4. จะผลิตเทาไรและอยางไร 

 5. จะผลิตและขายกับใคร 

 ดังนั้น บทบาทสําคัญในการจัดการของผูจัดการฟารมที่พิจารณาจากเกณฑที่ไดกลาวมาแลว

เปนหลัก ยังจะตองพิจารณารายละเอียด ดังนี้ 

 1. จะทําการผลิตพืชหรือสัตวชนิดอะไร เชน ปลูกขาว ไมผล พืชไร พืชผัก ทําปศุสัตว และ

ประมง เปนตน และจะตองพิจารณาตอไปวาจะผลิตไมผล ควรเปนผลไมชนิดอะไร เชน มะมวง 

สมโอ มะขามหวาน ทุเรียน  เงาะ ลําไย ล้ินจี่ เปนตน 

 2. จํานวนและชนิดของปจจัยการผลิตที่ใชวาเหมาะสมกับแรงงานในครองครัวหรือไม หาก

ไมเพียงพอจะจางจํานวนเทาไร แรงงานจางไดมาจากไหน และระยะเวลาในการจาง 

 3. วิธีการผลิต และเทคนิควิชาการ ตลอดจนการจัดการและบริหารฟารมจะดําเนินการ

อยางไร จะเริ่มตน ณ จุดใดกอนมีการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขอยางไร และประการสุดทาย 

มีความสัมพันธกับกิจกรรมตาง ๆ ภายในฟารมหรือไม 

 4. ชนิดของโรงเรือนและอาคาร มีความจําเปนหรือเหมาะสมเพียงไร เพื่อความสะดวกใน

การจัดการตลอดจนเครื่องไมเครื่องมือและการจัดการ 

 5. การวางแผน และงบประมาณฟารม การจดบันทึกและบัญชีฟารม จะดําเนินการอยางไร 

เพื่อจะใหทราบทิศทางการทํางานและผลการดําเนินงาน โดยเฉพาะรายได รายจาย และกําไร 

ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ซึ่งสามารถนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขและ

วางแผนในปตอไป 

 6. จะซื้อปจจัยการผลิตและขายผลผลิตที่ไหน กับใคร และอยางไร เชน พอคาทองถิ่น 

พอคาคนกลาง กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร เปนตน 
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 นอกจากนี้แลวประสิทธิภาพและความเหมาะสมในดานการจัดการยังขึ้นอยูกับหลายองคประกอบ 

เชน ความรู ความสามารถ ความชํานิชํานาญ ความรอบรู และประสบการณการบริหารงาน 

ดานแรงงาน ความเขาใจสภาพการผลิตการตลาด ความคลองตัวและการแสวงหาความรูใหม  

ความขยันหมั่นเพียร และการดูแลเอาใจใส ตลอดจนความสํานึกและรับผิดชอบในการทํางาน เปนตน 

 เมื่อเขาใจพื้นฐานของปจจัยสําคัญ ๆ ตอการผลิตในการจัดการแลววามีความสําคัญอยางไร 

จึงควรที่เริ่มรวบรวมขอมูล วิเคราะห และวางแผนงบประมาณฟารมใหไดผลตอบแทนสูงสุด 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ดิน ทุน 

แรงงาน 

การจัดการ 

การวางแผนและงบประมาณ

ฟารม 

กําไรสูงสุดและการมีรายไดตอเนื่อง 
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กิจกรรม  เม่ือผูเรียนศึกษา เรื่องที่  1  “ขอมูลการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ” ใหผูเรียนตรวจสอบ

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพที่ผูเรียนตัดสินใจเลือกไววามีความพรอมหรือไม พรอมให

เหตุผลลงในแบบบันทึก 

แบบบันทกึ 

ที่ ขอมูล พรอม ไมพรอม เหตุผล 

1 ความพรอม 

- ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 

- ไมมีผลกระทบสภาพแวดลอม 

- ความมั่นใจทีจ่ะดําเนนิการ 

   

2 ความตองการของตลาด 

 

   

3 ความรู ทกัษะและเทคนิคตาง ๆ 

 

   

4 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

   

5 สถานที่ 

 

   

6 แรงงาน 

 

   

7 เงินทุน 

 

   

ผูเรียนสรุป 

จุดเดนของขอมูล 

 

 

 

 

จุดดอยของขอมูล และพอมีแนวทางแกไขหรือไม อยางไร 
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สรุป (จะดําเนนิการประกอบอาชีพที่ตดัสินใจเลอืกไวหรือไมอยางไร) 
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เรื่องที่  2  การตัดสินใจพัฒนาอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ 
การพัฒนาส่ิงใดก็ตาม มีวิธีการหลากหลาย เชน ทําการวิจัย ทดลองทํากอนลงมือทําจริง 

การใชกระบวนการคิดเปน นอกจากนี้ยังมีวิธีการวิเคราะหศักยภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของวาจะสามารถ

พัฒนาอาชีพไดหรือไม ซ่ึงเรื่องนี้จะไดศึกษาตอไป เพ่ือใชเปนแนวทางในการตัดสินใจพัฒนาอาชีพ

โดยการวิเคราะหศักยภาพ 5 ดาน ไดแก 

1.  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที ่

  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถนําไปใชให

เกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม แมน้ํา 

ลําคลอง อากาศ แรธาตุตาง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตาง ๆ  

บางชนิดมนุษยสามารถสรางทดแทนขึ้นใหมได เชน ปาไม  เมื่อมนุษยตัดไปใชประโยชนแลวก็

สามารถปลูกทดแทนขึ้นใหมได  ดังนั้น ผูประกอบอาชีพอยูแลวตองการพัฒนาอาชีพของตนใหดีขึ้น 

ตองพิจารณาทรัพยากรในพื้นที่ที่จะนํามาใชพัฒนาอาชีพดวย  เชน จากการปลูกผักที่ใชสารเคมี

ตองการพัฒนาโดยใชปุยหมักแทนปุยเคมีในการปลูกผักตองพิจารณาวาทรัพยากรที่จะตองนํามาใช

ในการทําปุยหมักในพื้นที่มีหรือไม  มีเพียงพอหรือไม ถาไมมีผูประกอบการตองพิจารณาใหมวาจะ

พัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม หรือพอจะจัดหาไดในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งผูประกอบการตอง

เสียคาขนสงจะคุมคากับการลงทุนหรือไม จึงจําเปนตองนําทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาพิจารณาดวย 

เพื่อลดตนทุนการผลิต 

2.  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 

  ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกัน เชน ประเทศไทยภาคกลาง มีอากาศรอน 

ภาคใต มีฝนตกเปนเวลานาน ภาคเหนือ มีอากาศเย็น โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยูกับสภาพ

ภูมิอากาศเปนสวนใหญ เชน การปลูกลิ้นจี่ ลําใย  ตองการอากาศเย็นจึงจะออกผลได  แกวมังกร

ตองการอากาศรอน  ทวีปอเมริกา มีอากาศหนาวเย็นมากก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได เชน  

เชอรรี่ แอปเปล  ดังนั้น การพัฒนาอาชีพจําเปนตองพิจารณาสภาพภูมิอากาศดวยวาเหมาะสมกับสิ่ง

ที่ตองพัฒนาหรือไม  การพัฒนาพันธุของพืชใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศ เชน  ขาวหอมมะลิ 

ตองปลูกในสภาพภูมิอากาศแหงแลง ซ่ึงไมเหมาะที่จะนํามาปลูกในภาคกลาง หรือการพัฒนาอาชีพ

การทองเท่ียวในชวงอากาศเย็นสบายก็สามารถพัฒนาไดเต็มท่ี เนื่องจากมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขา

มา เชน พัฒนาที่พัก อาหาร แหลงทองเท่ียว ใหตรงกับความตองการของลูกคา 

3.  ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตัง้ของแตละพื้นที ่

  สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนที่ราบสูง 

ที่ราบลุม แตละพื้นที่มีผลตอการพัฒนาอาชีพตาง ๆ เชน ตองการพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมจาก 

การใชแรงคนเปนเครื่องจักร เพื่อใหสินคามีคุณภาพเดียวกัน ผูประกอบการตองพิจารณาวา

เครื่องจักรนั้นตองไมมีผลกระทบตอชุมชน และสภาพแวดลอมในภูมิประเทศนั้น ๆ  



107 

4.  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที ่

  แตละพื้นที่ทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่

แตกตางกัน ดังนั้น แตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่งเหลานี้มาใชพัฒนาอาชีพได เชน การทําธุรกิจ

รานอาหารก็ตองทราบวาภาคใดมีวิถีชีวิตการรับประทานอาหารรสชาติแบบใด ภาคเหนือ นิยม

อาหารรสจืด  ภาคใต นิยมอาหารรสจัด  สวนภาคกลาง นิยมรับประทานอาหารที่มีกะทิเปน

สวนประกอบ ดังนั้น การจะพัฒนาอาชีพตองศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของ

ชุมชนดวย   

5.  ศักยภาพของทรัพยากรมนษุยในแตละพื้นที ่

  ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิปญญา

ทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน ดานการประกอบอาชีพตาง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ  ปจจุบันมีหลายอาชีพที่เกิด

จากภูมิปญญา แตสามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันได เชน การใชจุลินทรียในการทํา

ปุยหมัก  แตจากการทําปุยหมักคนเราก็มีความคิดที่จะนําไปประยุกตใชอยางอ่ืน ๆ เชน ทําน้ําหมัก

นําไปราดในหองน้ําเพื่อดับกลิ่น หรือนําไปผสมกับสวนประกอบอื่น ๆ ใหสามารถปนเปนกอนได 

นําไปโยนในน้ําเพื่อแกปญหาน้ําเสียที่ เนาเหม็น เปนการชวยปรับสภาพน้ํา  ดังนั้น จะเห็นวา

ทรัพยากรมนุษยมีความคิดไมหยุดนิ่ง ชวยใหเกิดสินคาใหม  ๆ ไดอยูตลอดเวลา 

 

กิจกรรม   จากการที่ผูเรียนศกึษาศกัยภาพ 5 ดานเพื่อการพฒันาอาชีพ มาแลว ใหวิเคราะหศักยภาพ

ในอาชีพที่ตัดสินใจจะพัฒนาอาชีพที่สนใจ  จะพัฒนาอาชพีไดอยางไรใหสอดคลองกับศกัยภาพทั้ง  

5  ดาน เพื่อใหการพัฒนาอาชีพนัน้มีความเปนไปไดลงในแบบบันทึก 
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แบบบันทึก 

ตองการพัฒนาอาชีพ……………………………………………………. 

ที่ 
ศักยภาพ 5 ดาน 

ในการพัฒนาอาชีพ 
ที่ตองการ / สอดคลองกับอาชีพ 

มี 
ไมม ี หมายเหต ุ

พอ ไมพอ 

1 ทรัพยากรธรรมชาต ิ 1.1 

1.2 

1.3 

ฯลฯ 

    

2 ภูมิอากาศ 

 

 

 

     

3 ภูมิประเทศและทําเล

ที่ตั้ง 

 

 

 

     

4 ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิต 

 

 

 

     

5 ทรัพยากรมนุษย 
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สรุปผลการตัดสินใจ 

ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

1.     ตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ และใหอธิบายเหตผุลความเปนไปไดที่จะพัฒนาอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.     ตัดสินใจไมเลอืกพัฒนาอาชีพ เนื่องจาก 
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4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศกึษานอกโรงเรยีน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

นางสาวกฤษณา   โสภี ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ

ชายแดน จังหวดัสระแกว 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นางอุบล   ทัศนโกวิท ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2. นายสุธี   วรประดษิฐ สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด 

3. นางสาวสุวิชา   อินหนองฉาง ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

4. นายเสกขภัทร   ศรีเมือง ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ

ชายแดน จังหวดัอุตรดติถ 

6. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

7. นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบบั 

 นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค          ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่  2 (วันที่  4 - 10  พฤศจิกายน  2554) 

1.  นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  

2.  นางดุษฎ ี  ศรีวัฒนาโรทัย 

3.  นายสุธี  วรประดษิฐ 

4.  นางสาวกฤษณา  โสภี 

5.  นายสุภาพ  เมืองนอย 

6.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน 
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คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางสาวปริญญารัตน มาทอง กศน.เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
8.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 

 






