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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

 หนังสอืเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ รหัส อช21002 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ผูเรียนควรปฏิบัติ

ดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย

เน้ือหาของรายวิชาน้ัน ๆ โดยละเอียด 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนไม

เขาใจควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจเนื้อหาใหม 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเร่ืองน้ัน 

ๆ อีกคร้ัง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเน้ือหา แตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ

เพือ่น ๆ ทีร่วมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกนัได 

 4. แบบเรียนเลมน้ีมี  9 บทเรียนประกอบดวย  

 บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ 

 บทที่ 2 ความพรอมในการพัฒนาอาชีพ 

 บทที่ 3 การฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ 
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โครงสรางรายวิชาทกัษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 

สาระการเรียนรู 

 การประกอบอาชีพจําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษา 

วิเคราะห ทักษะในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดในอาชีพที่ประกอบการอยูในขณะนั้นวามีจุดออน 

จุดแข็ง อยางไร เพื่อปรับปรุงแกไขใหทันกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

มาตรฐานการเรียนรูระดบั 

 มีความรูความเขาใจทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู กระบวนการ

ผลิต กระบวนการตลาดที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกตใชภูมิปญญา 

 มีความรู ความเขาใจและสามารถจัดทําแผนงานและโครงการธุรกิจเพือ่พัฒนาอาชีพเขาสู

ตลาดการแขงขันตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสูความเขมแข็ง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดทีใ่ชนวัตกรรมเทคโนโลยี

ในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได 

 2. เห็นความสัมพันธของการจัดระบบเตรียมความพรอมกับการพัฒนาอาชีพ 

 3. ปฏิบัติการวิเคราะหทักษะในการพัฒนาอาชีพ 

 4. อธิบายความหมายความสําคัญของการจัดการอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพได 

 5. ดําเนินการปรับปรุงแผนธุรกิจดานการจัดการการผลิตหรือการบริการ และดานการจัดการ

การตลาดตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได 

 6. อธิบายความสัมพันธระหวางระบบการพัฒนาธุรกิจกับการขับเคลื่อนธุรกิจอยางมีคุณธรรม 

 7. ปฏิบัติการจัดทําแผนและโครงการพัฒนาอาชีพได 

ขอบขายเน้ือหา 

 บทที ่1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ 

 บทที่ 2 ความพรอมในการพัฒนาอาชีพ 

 บทที่ 3 การฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 บทที่ 4 การทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 บทที่ 5 การจัดการความเสี่ยง 

 บทที่ 6 การจัดการผลผลิตและการบริการ 

 บทที่ 7 การจัดการการตลาด 

 บทที่ 8 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ 



 

 บทที่ 9 โครงการพัฒนาอาชีพ 
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บทที ่1 
ทักษะในการพัฒนาอาชีพ 

สาระการเรียนรู 

 การประกอบอาชีพจําเปนตองมีการพัฒนาทัง้ดานกระบวนการผลิต และกระบวนการตลาดอยาง

ตอเนือ่ง เพือ่ใหสินคาอยู ในตลาดไดนาน โดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับภูมิปญญาให

เหมาะสม 

 นอกจากจะมีความรู ความสามารถในทักษะกระบวนการผลิตและกระบวนการตลาดแลว ผูประกอบ

ธุรกิจจําเปนตองมีความสามารถดานอืน่ๆ ประกอบดวย ไดแก การหาแหลงทีเ่อื้อตอการพัฒนาอาชีพ ความ

เขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ จึงจะทําใหอาชีพมีความเขมแข็ง 

 กอนที่จะฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพจะตองทราบวา จะฝกทักษะอะไรบาง แลววางแผนการฝกวาจะ 

ฝกอยางไร ที่ไหน เมื่อไร ระหวางการฝกควรมีการจดบันทึกเพื่อสรุปเปนองคความรู 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความจําเปนในการฝกทักษะกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ทีใ่ชนวัตกรรม

เทคโนโลยี 

2. อธิบายความหมายความสําคัญของการจัดการอาชีพและระบบการจัดการเพื่อการพัฒนาอาชีพโดย

ประยุกตใชภูมิปญญา 

3. อธิบายแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการพัฒนาอาชีพได 

4. สามารถวิเคราะหตนเองในการพัฒนาอาชีพได 

5. อธิบายวิธีการวางแผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพได 

6. มีทักษะการบันทึกขอมูลการฝกทักษะและขอมูลจากแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพได 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองท่ี 1 ความจําเปนในการฝกทักษะ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาอาชีพ 

 เร่ืองท่ี 2 ความหมายความสําคัญของการจัดการอาชีพ 

 เร่ืองท่ี 3 แหลงเรียนรู และสถานที่ฝกอาชีพ 

 เร่ืองท่ี 4 การวางแผนโดยการกําหนดสิ่งตางๆ 

 เร่ืองท่ี 5 การฝกทักษะอาชีพ 
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เร่ืองท่ี 1 ความจําเปนในการฝกทักษะกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพ 
1.1 ความจําเปนในการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ  

 การพัฒนาทักษะอาชีพดานตาง ๆ ใหทันตอการเปลีย่นแปลงของตลาด ไดแก ความรู ความสามารถ

ในกระบวนการผลิต และกระบวนการการตลาด การพัฒนาอาชีพมีความสําคัญและจําเปน ดังนี้ 

 1. ดานเศรษฐกจิ จากการแขงขันทางธุรกิจที่มีการแขงขันทางการตลาดสูง จึงเกิดการรวมกลุมการคา

ตาง ๆ เชน เขตการคาเสรีอาเซียน เขตเศรษฐกิจยุโรป ดังน้ันการพัฒนาอาชีพจึงเปนมีการพัฒนาสินคาให

สามารถเขาสูตลาดการแขงขัน และเปนที่ยอมรับของตางประเทศ 

 2. ดานสังคม ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีจะสงผลใหสภาพของสังคมดีขึ้น เชน ปราศจากโจรผูราย 

 3. ดานการศึกษา ครอบครัวที่มีเศรษฐกิจดีจะสามารถสงบุตรหลานเขารับการศึกษาไดตามความ

ตองการ และในอนาคตเยาวชนเหลานีก้็จะเปนประชากรทีม่ีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

สงผลตอเศรษฐกิจ สังคมใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 

1. 2 ความจําเปนในการพัฒนากระบวนการผลิต 

 จากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลใหความตองการสินคาของผูบริโภคมีความ

แตกตางกันทั้งทางดานปริมาณและดานคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนาอาชีพจึงมีความจําเปนเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงนั้น เทคนิคและวิธีการในการพัฒนากระบวนการผลิต และกระบวนการตลาด โดยการนําภูมิ

ปญญา นวัตกรรม/เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการพฒันาการประกอบอาชีพ 

กระบวนการผลิต เปนการบริหารจัดการดานทุน แรงงาน ที่ดินหรือสถานที่ใหเกิดผลผลิตหรือสินคา 

ที่มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหตรงกับความตองการของตลาด องคประกอบของกระบวนการผลิต

นําเสนอไดตามแผนภูมิ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

แผนภูมิ กระบวนการผลิต 

 

1. ทุน หมายถึง ปจจัยที่เปนเงินทุน วัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ซึ่งตองศึกษาวามี ทุน

ใดเขามาเกี่ยวของและถาจะปรับปรุงแกไขตองพิจารณาวาตองใชทุนประเภทใดมากนอยเพียงใด ลดจํานวนที่

กระบวนการผลิต 

องคประกอบ 

ทุน 

แรงงาน 

สถานที ่

การจัดการ 

ศึกษา วิเคราะห 

สรุปสิ่งที่ตองพัฒนา 
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ใชไปบางไดหรือไม หรือใชสิ่งทดแทนทีม่ีราคาถูกแทนสิ่งที่มีราคาแพงไดหรือไม หรือเนนใชทุนที่มีอยูใน

ทองถิ่น เพราะถาใชทุนจากที่อื่นจะมีคาใชจายสูงขึ้น เชน คาขนสง คาแรงงาน ถาเปนเงินที่ตองใชในการ

ลงทุนที่ตองไปกูยืม เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงจะทําอยางไรถึงจะลดดอกเบี้ยใหต่ําลง ซึ่งจะมีผลตอการลด

ตนทุน 

2. แรงงาน หมายถึง แรงงานคน สัตว เครือ่งจักรตาง ๆ ทีใ่ชในการผลิต ผู เรียนจะตองศึกษา 

วิเคราะห การใชแรงงานวาใชแรงงานคุมคากับเงินทุนและเวลาหรือไม ใชแรงงานเหมาะสมกับงานหรือ

ขนาดของพื้นที่หรือไม เชน พื้นทีน่อยก็ควรใชแรงงานคนไมควรใชเครือ่งจักรขนาดใหญ แรงงานที่ใชมี

คุณภาพหรือไม มีการใหขวัญกําลังใจแกแรงงานที่ใชหรือไม 

3. สถานท่ี หมายถึง ที่ดินทํากิน หรือสถานที่ตาง ๆ เชน หางสรรพสินคา รานคา ซึง่เปนสถานที่

ประกอบการ ถาเปนที่ดินทํากินอาชีพเกษตรก็อาจจะพิจารณาวาไดใชที่ดินคุมคากับการลงทุนหรือไม ใช

ทั้งหมด หรือใชอยางเหมาะสมกับการปลูกพืชหรือเลีย้งสัตวหรือไม มีการทํานุบํารุงที่ดินทํากินบางหรือไม 

เชน บํารุงดินโดยปลูกพืชตระกูลถั่ว แลวไถกลบเพื่อบํารุงดิน 

สําหรับอาชีพบริการ เชน ขายอาหาร เปดรานเสริมสวย ซอมรองเทา นวดแผนโบราณ ซึง่ตองอาศัย

ทําเลที่ตั้ง เชน อยูในยานชุมชน การเดินทางสะดวกสบาย มีทีจ่อดรถใหลูกคา สิง่ตางๆ เหลานี้ตองนํามา

พิจารณาเพื่อพัฒนาใหดีขึ้น 

 4. การจัดการ เปนการนําทุน แรงงาน และที่ดินหรือสถานที่ไปบริหารจัดการใหเกิดผลผลิตอยาง

คุ มคาและไดประโยชนสูงสุด ดังนั้น การจัดการจึงเปนสิ ่งสําคัญและจําเปนตอการประกอบธุรกิจ ถามี

กระบวนการจัดการที่ผานการคิด วิเคราะห วางแผนอยางเปนขัน้ตอน รอบคอบบนฐานขอมูลที่เปนจริง   

และตามสถานการณในขณะนั้นก็นับวาไดเปรียบกวาบุคคลอืน่ ๆ ทีไ่มไดใหความสําคัญ แตทําดวยความเคย

ชิน  ทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนือ่ง  จึงทําใหธุรกิจมีแตคงทีห่รือถอยหลัง  เพือ่ใหอาชีพดําเนินตอไปได  

มีรายไดใหครอบครัวมีกินมีใชในครัวเรือน  ควรตองคํานึงถึงการออมเงินเพื่อเปนหลักประกันของครอบครัว

ตอการดํารงชีวิตของลูกหลานและการศึกษาตอ การประกอบอาชีพจําเปนตองมีการจัดการในการนํา

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใชในการผลิต  เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ

ของตลาด 

1.3 ความจําเปนในการพัฒนากระบวนการตลาด  เปนการบริหารจัดการดานการตลาด  เริม่ตัง้แตการศึกษา

ความตองการของลูกคา  การกําหนดเปาหมาย  การทําแผนการตลาด  การสงเสริมการขาย  การกําหนดราคา

ขาย  การขาย  การสงมอบสินคาใหกับลูกคา  ผูผลิตก็ตองศึกษาวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของกระบวนการ

ตลาดทุกขั้นตอนเพื่อนําขอมูลมาใชพัฒนาอาชีพ 

 การตลาดเปนเรือ่งยากของผูประกอบอาชีพใหม รวมถึงผูที่ประกอบอาชีพอยูแลว การศึกษาขอมูล

และการทําความเขาใจในวิธีการตลาดจะสามารถนํามาปรับใชเพื่อการพัฒนากระบวนการตลาด สามารถ

แสดงกระบวนการไดตามแผนภมู ิดังน้ี 
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องคประกอบ 

ผลิตภัณฑ / สินคา 

ราคา 

ชองทางการจัดจําหนาย 

สงเสริมการขาย 

 

 

 

แผนภูมิ กระบวนการตลาด 

 1.  ผลิตภัณฑ / สินคา  หมายถึง  ผลผลิต/ผลิตภัณฑ/การบริการ  เชน  ผลผลิตการเกษตร  ผลิตภัณฑ

แปรรูปตาง ๆ หรือเปนสินคาประเภทบริการ  เชน  ขายอาหาร  เสริมสวย  นวดแผนโบราณ  ซึ่งผูประกอบการ

ตองพิจารณาความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลาวา  ความตองการนั้นลดลงหรือเพิ่มขึ้น  ถาลดลงจะตองมี

การศึกษา วิเคราะห ลักษณะของผลผลิต/ผลิตภัณฑ  เชน  รูปลักษณ  ความสวยงาม  ความตื่นตาตื่นใจ  

ประโยชนของการใชสอย  โดยยึดความตองการของกลุมลูกคาเปนสําคัญ  สําหรับอาชีพบริการตองให

ความสาํคญักบัการบริการดวย  เชน  มารยาทการบริการ  ความรับผดิชอบ  การมมีนุษยสมัพนัธ 

 2.  ราคา  หมายถึง  การตั้งราคาขายสินคา  ซึ่งขึ้นอยูกับตนทุนการผลิต  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คา

ดอกเบีย้  คาเชาสถานที่  คาแรงงาน  คาประชาสัมพันธ  คาขนสง  คาน้าํมัน  ถาสงไปขายตางประเทศจะมี

ราคาแพงกวาขายในประเทศไทย  แตอยางไรก็ตามผูขายควรเนนการตัง้ราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของ

สินคาและควรใหใกลเคียงกับคูแขงขัน  ถาสินคาใดคูแขงนอย  ผูขายก็ควรตั้งราคาใหยุติธรรมกับผูบริโภค  

ไมควรเอาเปรียบลูกคาเกินไป 

 ดังนัน้  ผูประกอบการควรศึกษา วิเคราะหวา ราคาของปจจัยการผลิตผันแปรอยางไรลดลงหรือ

เพิ่มขึ้น  หรือจัดหาวัสดุที่มีราคาถูกทดแทนวัสดุทีร่าคาแพงได  เพื่อใหตนทุนลดลงได  หรือสามารถปรับลด

อัตราดอกเบี้ย  คาเชาสถานที ่ คาขนสง  หรือลดการประชาสัมพันธก็จะทําใหตนทุนการผลิตลดลง  ซึ่งจะมี

ผลตอการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ  ถากําหนดราคาขายต่าํกวาคูแขง  แตปริมาณการขายมากจะดีกวาขาย

ราคาแพง  ซึ่งผลกําไรโดยรวมสูงกวาก็นาจะยึดหลักการน้ี 

 3.  ชองทางการจัดจําหนาย  เปนการกระจายสินคาใหไปถึงผูบริโภคอยางปลอดภัย  ซึง่มีหลายวิธี  

เชน  การขายผานคนกลาง  การขายปลีก  ซึ่งผูประกอบการจะตองพิจารณาความรู  ความสามารถและศึกษา

ศักยภาพของตนเองในการเลือกชองทางการจัดจําหนายสินคา  ซึ่งไมจําเปนตองมีชองทางจําหนายสินคาเพียง

วิธีเดียว อาจใชหลาย ๆ วิธีเพื่อใหเหมาะสม  เชน  แตเดิมขายผลไมผานคนกลางเพียงอยางเดียว  ตอมาเพิ่ม

วิธีการขายปลีก  ทําใหมีชองทางการจัดจําหนายทั้งขายผานคนกลางและขายปลีก 

ศึกษา วิเคราะห กระบวนการตลาด 

สรุปสิ่งที่ตองพัฒนา 
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 4.  การสงเสริมการขาย  เปนการใชเทคนิคหรือวิธีการใหลูกคารูจักและตองการซื้อสินคาโดยวิธีตาง ๆ 

เชน การจัดใหมีการชิงรางวัล  การมีสวนลด ซื้อ 1 แถม 1  การสงเสริมการขายอาจจะประชาสัมพันธโดยวิธี

ตาง ๆ เชน แจกแผนปลิว  ประกาศลงในหนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน 

 นอกจากจะสงเสริมการขายดวยวิธีตาง ๆ แลว การบริการหลังการขายก็เปนเรือ่งสําคัญเพราะการที่

ลูกคาสั่งซื้อสินคาคร้ังหน่ึงน้ัน ไมไดหมายความวาผูขายจะขายไดครัง้เดียว แตหากมีการบริการหลังการขาย

ที่ดี  ลูกคาก็สามารถกลับมาซื้อใหม  หรืออาจบอกตอคนอืน่ ๆ ใหมาใชบริการก็ได  ดังนั้น  ผูประกอบการ

จะตองศึกษา วิเคราะห การสงเสริมการขายที่ดําเนินการอยูวามีขอดีขอเสียอยางไร  ควรมีการปรับปรุงวิธีการ

หรือไมอยางไร 
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กิจกรรมท่ี 1 

แบบวิเคราะหอาชีพเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 ใหผูเรียนแตละคนไปสอบถามผูรูที่ประกอบอาชีพที่ผูเรียนสนใจหรืออาชีพที่ตนเองประกอบการอยู

เกี่ยวกับสถานที่ดําเนินงานและสิ่งที่ควรปรับปรุง  ทั้งดานกระบวนการผลิต  และกระบวนการตลาด  แลว

บันทึกลงในแบบบันทึก 

 

แบบบันทึก 

วิเคราะหอาชพีเพื่อพฒันาอาชพี 

 

ชื่อผูรู....................................................................... อาชีพ.................................................................. 

ที่อยู...................................................................................................................................................... 

 

เร่ือง สภาพท่ีดาํเนินงาน สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

1. กระบวนการผลิต 

   1.1 การใชทุน 

         มีการใชทุนประ เภทใดบ างแล ะ

พัฒนาอยางไร มีสภาพ ปญหา อุปสรรค

อยางไรและควรปรับปรุงอยางไร 

  

   1.2  การใชแรงงาน 

         แรงงานที่ใชงานเปนแรงงานประเภท

ใด  มีปญหา อุปสรรคอยางไรและควร

ปรับปรุงอยางไร 

  

   1.3 สถานที่ทํากิน 

          มีการพัฒนาสถานทีท่ํากินมากนอย

เพียงใด  เปนของตัวเองหรือเชา มีปญหา

อุปสรรคอยางไรและควรปรับปรุงอยางไร 

  

   1.4 การจัดการ 

         มีวิธีการพัฒนาการจัดการดานการ

วางแผน การดําเนินการตามแผน มีการจด

บันทึก มีการทําบัญชีรับ-จายหรือไม และ

คุ ม ค า กั บ ก า รล ง ทุ นห รือไ ม  มี ป ญห า

อุปสรรคอยางไร และควรปรับปรุงอยางไร 
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เร่ือง สภาพท่ีดาํเนินงาน สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

2. กระบวนการตลาด 

   2.1 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ/การบริการ 

         มีการผลิตสินคาและการพัฒนาสินคา

ใหตรงกับความตองการของลูกคาหรือไม  

และพัฒนาอยางไร มีปญหา อุปสรรค 

อยางไรและควรปรับปรุงอยางไร 

  

   2.2 ราคา 

         มีการตัง้ราคาและการปรับปรุงการ

ตั้งราคาที่เหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 

คุ มกับการลงทุน และราคาขายของคู 

แขงขันเปนอยางไร มีปญหาอุปสรรค

อยางไรและควรปรับปรุงอยางไร 

  

   2.3 ชองทางการจัดจําหนาย 

         มีชองทางการจัดจําหนายและการ

พัฒนาชองทางการจัดจําหนายหรือไม 

อยางไร มีปญหา อุปสรรค อยางไรและ

ควรปรับปรุงอยางไร 

  

   2.4  การสงเสริมการขาย  

          มี ก า รส ง เส ริ ม ก า รข า ย แล ะ ก า ร

พัฒนาการสงเสริมการขายหรือไม อยางไร 

มี ป ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค อ ย า ง ไ ร แ ล ะ ค ว ร

ปรับปรุงอยางไร 
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กิจกรรมท่ี 2 

แบบบันทึกแนวทางการพัฒนาอาชีพ 

  ใหผู เรียนรวมกลุมตามอาชีพที่ไดไปสัมภาษณผูรู หรือผลการวิเคราะหอาชีพของตนเอง  

ตามใบงานที ่1 โดยนําขอมูลที่ไดมาแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  แลวใหผูเรียนสรุปเปนแนวทางการ

พัฒนาอาชีพของตนเอง  พรอมเงือ่นไข (ถามี) เพื่อนําไปสูความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ ลงในแบบ

บันทึก 

แบบบันทึก 

แนวทางการพัฒนาอาชีพ 

อาชีพ....................................................................................................................... 

 

เร่ือง แนวทางการพัฒนาอาชีพ เง่ือนไข (ถามี) 

1.  การพัฒนากระบวนการผลิต 

    1.1  การใชทุน 

 

 

 

  

    1.2  การใชแรงงาน 

 

 

 

 

  

    1.3 สถานที ่

 

 

 

 

  

    1.4 การจัดการ 
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เร่ือง แนวทางการพัฒนาอาชีพ เง่ือนไข (ถามี) 

2.  กระบวนการตลาด 

    2.1  ผลผลิต/ผลิตภัณฑ/การบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.2 ราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.3 ชองทางการจัดจําหนาย  

 

 

 

 

 

    2.4 การสงเสริมการขาย  
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1.4  การพัฒนาอาชีพตอยอดและประยุกตใชภูมิปญญา 

 ในปจจุบันการพัฒนาอาชีพตอยอดเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูผลิต  เพราะการทีม่ีผู ผลิตจํานวนมาก    

ทีผ่ลิตสินคาซ้ําๆ  กันจะทําใหเกิดตัวเลือกในการบริโภคผลิตภัณฑ  ซึ่งเปนการดีสําหรับผูบริโภค  แตไมดี

สําหรับผูผลิตเพราะจะทําใหเกิดสวนแบงตลาดมากขึ้น  ดังนั้นผูผลิตตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

พัฒนาตอยอดจากผลิตภัณฑเดิมใหมีความแตกตางและนาสนใจสําหรับผูบริโภค 

ภูมิปญญา  หมายถึงความรู  ความสามารถ  ความชาญฉลาด  ทักษะและเทคนิคอันเกิดจากพื้นความรู

ที่ผานกระบวนการสืบทอด  เลือกสรร  ปรับปรุง  พัฒนา  การสรางงาน ดวยประสบการณทีส่ะสมมาเปน

เวลานานอยางเหมาะสม  สอดคลองกับยุคสมัย 

 การพัฒนาอาชีพโดยการประยุกตใชภูมิปญญา  เปนการนําภูมิปญญามาเชื่อมโยงใหสอดคลองกับ

อาชีพเดิม  จึงจําเปนตองศึกษา วิเคราะห จุดออน จุดแข็งของอาชีพ  ถึงแมเรือ่งใดจะเปนจุดแข็งอยูแลวก็ตอง

วิเคราะหวาควรจะพัฒนาอะไรไดอีก  สวนจุดออนยิ่งตองวิเคราะหอยางรอบคอบ  ถี่ถวนเพือ่ใหดีขึน้กวาเดิม  

เชน  ปจจุบันนิยมใชของโบราณ  ก็อาจจะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ เชน มีอาชีพขายกาแฟอยูแลว

ก็อาจจะนําวิธีชงกาแฟแบบโบราณมาประยุกตใช  เพื่อใหเปนจุดขายและเปนการอนุรักษของดีด้ังเดิม 
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กิจกรรมท่ี 3 

ภูมิปญญาท่ีตองใชในการพัฒนาอาชีพ 

 ใหผู เรียนวิเคราะหอาชีพที ่สนใจวาจะนําภูมิปญญามาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพไดอยางไร            

ลงในแบบบันทึก โดยมีผูรูชวยพิจารณาความเปนไปไดของภูมิปญญาที่จะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ 

 

แบบบันทึก 

ภูมิปญญาที่ตองใช 

อาชีพ ....................................................................................................................... 

ชื่อผูรู ........................................................................................................................ 

ภูมิปญญาที่ใช………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

ประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพไดอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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1.5   ทักษะการใชนวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ            

 นวัตกรรม  หมายถึง  ความคิด  การปฏิบัติ  หรือสิง่ประดิษฐใหมที่ยังไมเคยใชมากอนหรือเปนการ

พัฒนา  ดัดแปลง  มาจากของเดิมที่มีอยูแลว 

 เทคโนโลยี  หมายถึง  การใชความรู  เครื ่องมือ  ความคิด  หลักการ  เทคนิค  ระเบียบวิธีการ  

ตลอดจนกระบวนการที่มนุษยพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตางๆ เชน อุปกรณ    เครือ่งจักร  

วัสดุ  หรือแมกระทั่งสิ่งที่ไมสามารถจับตองได  

  การทีจ่ะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม/เทคโนโลยี  อาจจะตองพิจารณาประสิทธิภาพของ

นวัตกรรม/เทคโนโลยี   สวนใหญก็จะดูองคประกอบ 4 ดาน คือ 

  1.  ความสามารถในการทํางาน 

  2.  ประหยัดคาใชจาย 

  3.  ทาํงานไดรวดเร็ว 

  4.  ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 ความสามารถในการทํางาน ไดตรงตามวัตถุประสงคของนวัตกรรม/เทคโนโลยี  ไดมากนอยเพียงใด  

แตจําเปนตองมีเกณฑชี้วัดเพื่อการยอมรับวาเทาใดจึงจะยอมรับได  อาจจะเปรียบเทียบกับความสามารถเดิม 

ที่เคยใชมา แตอยางไรก็ตามการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชตองดีขึน้กวาเดิม  อาจกําหนดเปนรอยละก็ได  

เชน  การใชเคร่ืองนวดขาวเคร่ืองใหมสามารถนวดขาวไดมากกวาเดิมรอยละ 20 ซึ่งยอมรับได 

 ประหยัดคาใชจาย  เปนการมุงประเมินเทียบเคียงระหวางนวัตกรรม/เทคโนโลยีของใหมที่จะนําเขา

มาใชแทนเทคโนโลยีเกา โดยพิจารณาเปรียบเทียบราคานวัตกรรม/เทคโนโลยีใหมที่ตองจายเปนเงิน และการ

ลดรายจายจากเดิม 

การทํางานไดรวดเร็ว  เปนการประเมินเทียบเคียงความรวดเร็วในการทํางานใชเวลาสั้นระหวาง

นวัตกรรม/เทคโนโลยีเกากับใหม 

 ไมทําลายสิ่งแวดลอม ผูประกอบการตองคํานึงอยูเสมอวานวัตกรรม/เทคโนโลยีจะนํามาใชตองเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม และไมทําใหผูที่อยูอาศัยใกลเคียงเดือดรอน 
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การประเมนิการทํางานของนวตักรรม/เทคโนโลยี  

  การประเมินการทํางานของนวัตกรรม/เทคโนโลยีตามองคประกอบทัง้ 4 ดาน ซึง่จะยอมรับ

หรือปฏิเสธการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ผูเรียนจําเปนตองกําหนดลักษณะบงชี้ความสําเร็จ และเกณฑ

ตัวชีว้ดัความสาํเร็จดวยตนเองดังตัวอยาง 

ตัวอยาง  การประเมินการทํางานของนวัตกรรม/เทคโนโลยีตามองคประกอบ 
 

องคประกอบการประเมิน ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ เกณฑการยอมรับ 

1. ความสามารถในการทํางาน 1. สิ่งที่นวัตกรรม/เทคโนโลยี 

ทําได 

1. ความสามารถขั้นต่ําที่ยอมรับ

ไดรอยละ 90 ของสิ่งที่ทําได 

2. การประหยัดคาใชจาย 2. ประหยัดคาใชจายไดรอยละ 25 

เชน หวานขาวเคยใชแรงคน 10 คน 

ในเวลา 10 วัน จึงหวานขาวเสร็จ โดย

แตละคนไดคาแรงคนละ 150 บาท/

วัน ดังนัน้ รวมเปนจํานวนเงินที่ตอง

เสยี 15,000 บาท 

2. ประหยัดคาใชจายขั้นตํ่าที่

ย อ ม รั บ ไ ด ร อ ย ล ะ  2 5  จ า ก

คาใชจายเดิม เชนใชรถหวาน

ขาวเหมารวมคาแรง  คาน้ํามัน  

แ ล ะ ค า สึ ก ห ร อ   ต อ ง เ สี ย

ค า ใ ช จ า ย ทั้ ง ห ม ด เ ป น เ งิ น 

11,250 บาท ทําใหมีคาใชจาย

ลดลงรอยละ 25 เปนคาใชจายที่

ลดลงซึ่งอยูในเกณฑ 

3. ทํางานไดรวดเร็ว 3. ทํางานไดเร็วกวาเทคโนโลยีเกา 

รอยละ 25 เชน เคยหวานขาวใชเวลา 

1 2  วั น ใ น พื้ น ที่  1 0  ไ ร  แ ต ถ า ใ ช

นวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม  จะใช

เวลาเพยีง 9 วันเทาน้ัน 

3. ประหยัดเวลาทํางานขัน้ต่าํที่

ย อม รับ ไ ด  ร อย ล ะ  2 5  จา ก

เทคโนโลยเีดิม 

4. ไมทําลายสิ่งแวดลอม 4. นวัตกรรม/เทคโนโลยีไมทําลาย

สิง่แวดลอม 

4. ใชเครื่องมือตรวจสอบหรือ

สังเกตระบบนิเวศในบริเวณน้ัน 
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กิจกรรมท่ี 4 

เกณฑการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม/เทคโนโลยี 

  ใหผูเรียนกําหนดเกณฑการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม/เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพ 

ตามองคประกอบการประเมินที่กําหนด 

 

แบบบันทึก 

อาชีพ ............................................................................................. 

องคประกอบการประเมิน ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ เกณฑการยอมรับ 

ความสามารถในการทํางาน 

 

 

 

 

  

การประหยัดคาใชจาย 

 

 

 

 

 

  

ทาํงานไดรวดเร็ว 

 

 

 

 

  

ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
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กิจกรรมท่ี 5 

การตัดสินใจเพื่อยอมรับนวัตกรรม/เทคโนโลยี 

 ใหผู เรียนวิเคราะหและกําหนดวาจะนํานวัตกรรม เทคโนโลยีใดบางมาใช เพือ่พัฒนาอาชีพ แลว

นํามาประเมินประสิทธิภาพตามองคประกอบการประเมินลงในแบบบันทึก เพื่อพิจารณาวาจะยอมรับตาม

เกณฑที ่กําหนดหรือไม ตัดสินใจวาจะใชนวัตกรรม   เทคโนโลยีพรอม แสดงเหตุผลการตัดสินใจ

ประกอบดวย 

แบบบันทึก 

การตัดสินใจเพื่อยอมรับนวัตกรรม/เทคโนโลยี 

อาชีพ ........................................................................................ 

นวตักรรม/

เทคโนโลยี 

ผานเกณฑประเมิน 

(องคประกอบ) 

ไมผานเกณฑ

ประเมิน 

(องคประกอบ) 

การตัดสินใจ เหตุผล 
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เร่ืองท่ี 2 ความหมายความสําคัญของการจัดการอาชีพ  

 การจัดการอาชีพ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมงานอาชีพ นับตัง้แตการวางแผนการจัดการ

องคการ การตัดสินใจ การสัง่การ การควบคุม การติดตามผล เพื่อใหไดผลผลิตหรือบริการที่เปนที่ตองการ

ของลูกคา และไดรบัการยอมรับจากสังคม 

 ความสําคัญของการจัดการอาชีพ จากคําจํากัดความของการจัดการอาชีพ ทําใหทราบถึงความสําคัญ

ของการจัดการอาชีพ เพราะทําใหผูบริหารสามารถพัฒนากิจการใหมุงไปสูความมีประสิทธิภาพและสมารถ

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการได กลาวคือ กิจการสามารถผลิตสินคาหรือบริการทีม่ีคุณภาพ 

ทันเวลาตามความตองการของลูกคา และกิจการไดรับผลตอบแทนคือกําไรสูงสุด สามารถขยายกิจการได 

หรือเพิม่พนูในการดําเนินการได 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา การจัดการอาชีพใหประสบความสําเร็จประกอบดวย 

1. การจัดการอยางมีคุณภาพ หมายถึง ผูบริหารมีความรูประสบการณ สามารถทํางานใหบรรลุผล

สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ หมายถึง การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ อาจกระทําไดโดยการใชเทคนิคตางๆ 

เร่ิมต้ังแตการใชวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจคุณภาพสินคากอนสงมอบใหลูกคา 

3. ผลิตภัณฑที่ทันสมัยดวยนวัตกรรมใหม 

4. การลงทุนระยะยาวอยางมีคุณคา 

5. สถานภาพการเงินมั่นคง 

6. มีความสามารถในการดึงดูดใจลูกคาใหสนใจผลิตภัณฑ/สินคา 

7. คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

8. การใชทรัพยสินอยางคุมคา 
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เร่ืองท่ี  3   แหลงเรียนรูและสถานท่ีฝกอาชีพ 

 จากการที่ผูเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด การประยุกตใช 

ภูมิปญญาและนวัตกรรม/เทคโนโลยแีลว ทําใหรูวาตองพฒันาอาชีพดานใดบาง ในการพัฒนาความรู เพื่อการ

พัฒนาอาชีพ จําเปนที่ผูประกอบการอาชีพตองศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูเฉพาะ เชน ตองการเงินทุนเพื่อ

นําไปซื้อเคร่ืองจักรก็ตองศึกษาจากแหลงเงินทุน หรือขาดแรงงานก็ตองจัดเตรียมหาแรงงานในชวงที่ตองการ 

เปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการพัฒนาอาชีพ 

 ผูทีม่ีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองรูจักเลือกใช 

ไดแก 

1.  แหลงเรียนรูและสถานท่ีฝกอาชีพ 

 แหลงเรียนรูและสถานที ่ฝกอาชีพ หมายถึง แหลงทีม่ีขอมูล ขาวสาร ความรู  ประสบการณ 

สารสนเทศ และเทคโนโลยี สําหรับผูเรียนใชในการแสวงหาความรูและหรือฝกทักษะในการประกออาชีพ 

ซึ่งมีอยูตามธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น แหลงในที่น้ีอาจจะเปนเอกสาร สถานที ่ตัวบุคคล ผูรู แหลงเรียนรู

ธรรมชาติ เชน ทะเล ปา ภูเขา แหลงเรียนรูทีม่นุษยสรางขึน้ เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ อินเทอรเน็ต เว็บไซต

ตาง ๆ 

 แหลงเรียนรูและสถานทีฝ่กอาชีพมีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียน โดย 

เฉพาะผูเรียนทีอ่ยู นอกระบบโรงเรียนที่ตองศึกษาหาความรูดวยตนเองเปนสวนใหญ จึงตองอาศัยแหลง

เรียนรูตาง ๆ ใกลตัว เชน หองสมุดอําเภอ ศูนยการเรียนชุมชน ภูมิปญญา แหลงธรรมชาติตาง ๆ ผูเรียน

สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง แหลงเหลานี้เปนขุมทรัพยทางปญญาที่สามารถคนหาความรูไดไมรูจบ 

 ปจจุบันสถานที ่ฝกอาชีพมีหลากหลายทั ้งภาครัฐและเอกชนที ่จัดใหกับประชาชนทั ่วไป เชน 

สํานักงาน กศน. กระทรวงแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โรงเรียนของเอกชนตาง ๆ ที่เปดสอนหลักสูตรวิชีพระยะสั้น 

2. แหลงเงินทุน 

 แหลงเงินทุน หมายถึง แหลงที่สามารถใหกูยืมเงินเพือ่การประกอบอาชีพได ซึ่งมีทั้งแหลงเงินทุน

ของภาครัฐและเอกชน เชน ธนาคารพาณิชยตาง ๆ สหกรณ กองทุนกู ยืมตาง ๆ การทีจ่ะกู ยืมไดตองมี

โครงการรองรับ เพื่อใหแหลงเงินทุนพิจารณาความเปนไปไดในการสงใชเงินคืน 

3.  แหลงวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองจักร 

 แหลงวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร หมายถึง แหลงขายหรือแหลงทีจ่ะไดมาของวัสดุ อุปกรณ เครือ่งจักร 

ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ เชน ประกอบอาชีพการเกษตรจะตองมีวัสดุอุปกรณ เครือ่งจักรทีเ่กี่ยวของ 

เชน พันธุพืช ปุย รถแทรกเตอร. 
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4.  แหลงแรงงาน 

 แหลงแรงงาน หมายถึง แหลงที่จะไดแรงงานมาใช ไดแก แรงงานจาก คน สัตว และเคร่ืองจักรที่ใช 

 -  แรงงานคน หมายถึง แรงงานเจาของกับแรงงานนอกที่จางมาทํางาน 

 -  แรงงานสัตว หมายถึง แรงงานสัตวทีใ่ชในการประกอบอาชีพ เชน แรงงานจากวัว ควาย ชาง มา  

ที่นํามาใชในการประกอบอาชีพ 

 -  เคร่ืองจักร บางอาชีพมีการใชเคร่ืองจักรในการประกอบอาชีพ เชน อาชีพทํานาอาจจะตองใชรถไถ 

อาชีพทําเหล็กดัดประตู หนาตาง อาจจะใชเครือ่งเชือ่ม ตองพิจารณาวา อาชีพของตนเองใชเครือ่งจักร

อะไรบาง ที่มีอยูลาสมัยหรือไมอยางไร ขนาดหรือจํานวนพอเพียงกับการผลิตหรือไม 

5.  ตลาด 

 คอื แหลงที่มีทั้งผูซื้อและผูขายสินคาตาง ๆ จากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชบริการน้ันๆ ไดรับความ

พอใจ  รวมถึงการพัฒนาอาชีพมีวัตถุประสงคในการขยายตลาดขายสินคาใหมากขึน้ โดยพิจารณาตลาดเดิม

วา สามารถรับสินคาที่พัฒนาขึ้นใหมไดหรือไม ถาไมไดจะตองหาตลาดใหมรองรับ 
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กิจกรรมท่ี 6 

การสํารวจแหลงท่ีเอื้อตอการพัฒนาอาชีพ 

  ใหผูเรียนสํารวจแหลงที่เอ้ือตอการพัฒนาอาชีพของผูเรียนในชุมชนวา มีแหลงใดบาง ตัง้อยู

ที่ใด มีเงื่อนไขการใหบริการอยางไร 

 

แบบฝกหัด 

แหลงท่ีเอื้อตอการพัฒนาอาชีพ 

ชื่อผูสํารวจ..................................................................... 

แหลง ชื่อ – ท่ีตั้ง การใหบริการ 

1.  แหลงเรียนรู 

 

 

  

2.  สถานที่ฝกอาชีพ 

 

 

  

3.  แหลงเงนิทนุ 

 

 

  

4.  แหลงวัสดุ อุปกรณ 

     เคร่ืองจักร 

 

  

5.  แหลงแรงงาน 

 

 

  

6.  ตลาด 
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เร่ืองท่ี 4 การวางแผนฝกทักษะอาชีพ 

 

 การวางแผน  หมายถึง  วิธีการตัดสินใจลวงหนา  เพือ่อนาคตองคการ  ซึ่งเปนหนาทีข่องการจัดการ

ในทางเลือกวาควรจะใหใครทําอะไร  ที ่ไหน  อยางไร  เปนขั้นตอนดําเนินงาน  การใชทรัพยากร                   

การบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายที่ตองการ 

 

 ทักษะ (Skill)  หมายถึง  ความชัดเจน  และความชํานิชํานาญในเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง  ซึง่บุคคลสามารถ

สรางขึ้นไดจากการเรียนรูจากสิ่งตางๆ  ที่อยูรอบตัว 

 

 การฝกทักษะอาชีพ  หมายถึง  ฝกทักษะอาชีพใดอาชีพหนึ่งจนเกิดความชัดเจนและชํานาญ   

จนสามารถถายทอดความรูและประสบการณน้ันๆ  ใหกับผูอ่ืนได 

 

ประโยชนของการวางแผนฝกทักษะอาชีพ มีดังน้ี 

1. มีโอกาสวิเคราะหทักษะที่จําเปนและตองฝกอยางถี่ถวน 

2. ทําใหครอบคลุมทักษะที่ตองการฝกและมองเห็นภาพรวม ของการพัฒนาอาชีพทั้งระบบ 

3. สามารถวางแผนในการเลือกสถานที่ฝกและวิธีการฝกทักษะกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  

หรือบางทักษะอาจฝกดวยตนเองได 

 

ข้ันตอนการวางแผนการฝกทักษะอาชีพ มีดังน้ี 

1. สรุปทักษะที่ตองการฝกเพิ่มเติม 

2. ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงฝกทักษะอาชีพ และประสานงานกับแหลงฝกวา ตองการฝกเร่ือง 

ใดบาง เมื่อใด 

3. กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการฝกทักษะทั้งหมดลงในการฝก 

4. ผูตองการฝกควรศึกษาเร่ืองที่ตองการฝกทักษะดวยตนเองลวงหนาไปกอน เพื่อใหมีความเขาใจ  

ในระดับหน่ึง แลวจดเปนคาํถามที่ยังไมเขาใจเพื่อนําไปซักถามในวัน เวลาที่มีการฝกจริง 
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กิจกรรมท่ี 7 

วิเคราะหทักษะท่ีตองการฝกเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 ใหผู เรียนทบทวนเนื้อหาจากใบความรูและกิจกรรม เพือ่นํามาสรุปวาสิ่งทีต่องการฝกทักษะเพือ่

พัฒนาอาชีพนั้นมีอะไรบาง ลงในแบบบันทึก 

 

แบบบันทึก 

สรุปทักษะในการฝกเพื่อพัฒนาอาชีพ 

อาชีพ ............................................................. 

ท่ี เร่ือง ทักษะท่ีตองฝกเพิ่มเติม 

1. ความรูที่ตองเรียนรู ตัวอยาง 

1.  การวิจัยการตลาด 

2.  ....................................... 

 

2.  ทักษะที ่ตองการฝก เพื่อพัฒนา

อาชีพ 

ตัวอยาง 

1.  ปรับปรุงดินโดยใชปุยพืชสด 

2.  ....................................... 

 

3.  กระบวนการผลิต ตัวอยาง 

1.  จัดหาทุนเพิ่ม 

2.  ....................................... 

 

4. กระบวนการตลาด ตัวอยาง 

1.  การทําบัญชีรายรับ – รายจาย 

2.  ....................................... 

 

5.  การประยุกตใชภูมิปญญา ตัวอยาง 

1.  เทคนิคการทําปุยชีวภาพ 

2.  ....................................... 

 

6.  การใชนวัตกรรม/เทคโนโลยี ตัวอยาง 

1.  การใชเคร่ืองนวดขาวที่มีประสิทธิภาพ 

2.  ....................................... 
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กิจกรรมท่ี 8 

แผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 ใหผูเรียนสรุปทักษะที่ตองการฝกทักษะเพิม่เติม และไดมีการประสานงานกับสถานทีฝ่กแลวใหวาง

แผนการฝกทักษะลงในแบบบันทึก 

 

แบบบันทึก 

แผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ 

อาชีพ .................................................... 

ท่ี เร่ืองท่ีตองการฝก สถานท่ีฝก/ผูฝก วัน เดือน ป วิธีการฝก 

 

1. 

ตัวอยาง 

การปรับปรุงดินโดย

ใชปุยพืชสด 

 

ศูนยพัฒนาที่ดิน 

จังหวัด..................... 

 

10 กันยายน 2552 

 

ฝกปฏิบัติจริง 
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เร่ืองท่ี  5   การฝกทักษะอาชีพ 

 เมื่อไดมีการวางแผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพแลว ตองดําเนินการฝกทักษะอาชีพตามแผนที่

กาํหนดไว  โดยในระหวางการฝกควรมีการบันทึกหรือถอดองคความรูเก็บไวศึกษา ปองกันการลืม สิง่ทีค่วร

จดบันทึก ไดแกองคความรู ขัน้ตอนในการฝก ปญหาและแนวทางแกปญหา และอาจจะสรุปแสดงความ

คิดเห็นของตนเองไวดวย ระหวางการฝกใหถือวา “เมื ่อใดทีล่งมือปฏิบัติ เมื ่อนั้นตองไดความรู และเมื่อ

ปฏิบัติเสร็จแลวตองไดความรูเพิ่มขึ้น” ความรู/ทักษะที่ไดอาจไดจากหลายวิธี เชน 

 1. จากการอานหนังสือ ตํารา หนังสือพิมพตาง ๆ แลวจดบันทึกเปนความรูโดยสรุปหรือจดเปนผัง

ความคิดเพื่อสรุปเปนความเขาใจของตนเองก็ได 

 2. จากการฝกปฏิบัติ ตองจดบันทึกเปนขั้นตอน เชน เริ่มจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครือ่งมือตาง ๆ 

ขั้นตอนการปฏิบัติเร่ิมดวยขั้นตอนใดและจบดวยขั้นตอนใด ตามลําดับขั้นตอนการฝก 

 3. จากการสัมภาษณผูรู ผูเรียนจะตองเตรียมคําถามไปลวงหนากอนโดยลําดับคําถามตามขั้นตอนการ

เรียนรู 

 4. จากการฟงที่มีผูบรรยายหรือจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูเรียนจะตอง

ต้ังใจฟงแลว พยายามทําความเขาใจสรุปเปนประเด็นใหได หรือจะสรุปเปนผังความคิดเพือ่ใหตนเองเขาใจก็

ได 

 5. การจดบันทึกที่มาของขอมูล เชน อานจากหนังสือฉบับใด เมื่อใด ไดรับการฝกปฏิบัติจากที่ใด 

เมื่อไร ผูรูเปนใคร ผูบรรยายเปนใคร 

 ในระหวางการฝกเพื่อพัฒนาอาชีพ ผูฝกจะตองหาความรูและเทคนิคในอาชีพใหมากทีสุ่ด ซึง่จะชวย

ในการฝกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังน้ี 

 1. ฝกการสังเกต เชน สังเกตภาพ สังเกตการณเคลื่อนยาย สังเกตสิง่ประดิษฐ การสังเกต จะเปน

พื้นฐานของการคิดสรางสรรค การคิดอยางมีเหตุผล 

 2.  การฝกจินตนาการ เปนความสามารถในการคิดสรางภาพขึน้มาใหเปนสิ่งของหนาตาของคน 

สถานที่ เหตุการณเปนอะไรก็ไดซึ ่งไมเคยเห็นมากอน หรือเปนสิ ่งที ่เปนไปได หรือเปนไปไมได การ

จินตนาการจะชวยใหมนุษยคิดคนอะไร ๆ ขึ้นมาได ชวยใหเกิดความสงสัย คิดที่จะอยากทดลองหาคําตอบ

จนเกิดเปนสิ่งประดิษฐ 

 3.  ฝกการคิดผสมผสานสิง่ตาง ๆ เขาดวยกัน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค เชน การออกแบบ

เคร่ืองประดับที่มีการผสมผสานของเพชร และทองคํา 

 4.  ฝกความจําอยางเปนระบบ เปนการจัดกลุ มสิง่ของตาง ๆ หรือหาวิธีการจํา เชน จําคําศัพท

ภาษาอังกฤษ หรืออาจใชผังความคิดโดยการเชื่อมโยงขอมูลใหญกับขอมูลยอย 

 5.  ฝกการใชเหตุผลที่สัมพันธกัน เชน สิ่งใดสัมพันธกับอะไร หรืออะไรเปนเหตุ เปนผล 
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กิจกรรมท่ี 9 

บันทึกความรูในการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ 

ใหผูเรียนฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพในเรื่องที่สนใจดวยวิธีการตาง ๆ ตามความถนัด เชน จากการ

อานตํารา พบผูรู สัมภาษณ ฟงคําบรรยาย หรือฝกปฏิบัติ วิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีแลวนํามาบันทึกลงใน

แบบบันทึกที่กําหนด 

แบบบันทึก 
 

เร่ือง........................................................................ แหลงฝก/ผูรู........................................................... 

วิธีการฝก................................................................. วัน เดือน ป ....................................................... 
 

เนื้อหาความรู 

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

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

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

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

ปญหาและแนวทางแกปญหา 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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บทที ่2 
การทําแผนธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

สาระการเรียนรู 

  การทําแผนธุรกิจเปนการกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพไวลวงหนาใหสมาชิกทุก

คนในสถานประกอบการ ครอบครัว หรือ องคกรการผลิตน้ัน ๆ ไดเขาใจรวมกัน โดยผานกระบวนการระดม

ความคิดจากการวิเคราะหชุมชนสถานการณตาง ๆ แลวนํามากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการ

ดําเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของแผนธุรกิจนั้น ๆ 
ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหชุมชนโดยการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน  และกําหนดวิสัยทัศน  

พันธกิจ  รายได  คานิยมของชุมชน  เปาหมาย  และกลยุทธตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

2. วางแผนปฏิบัติการ 

ขอบขายเน้ือหา 
  เร่ืองท่ี 1 ความหมายและความสําคัญของการจัดการพัฒนาอาชีพ 
  เร่ืองท่ี 2 การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

เร่ืองท่ี 3 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยทุธในการกาํหนดแผนพฒันา 
ธุรกิจ ของชุมชน 

  เร่ืองท่ี 4 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  เร่ืองท่ี 5 การวางแผนปฏิบัติการ 
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เร่ืองท่ี 1  ความหมายและความสําคัญของการจัดการพัฒนาอาชีพ 

  การพฒันาอาชพี หมายถงึ การดําเนินการ เพื่อใหการประกอบอาชีพมีการพัฒนากาวหนา  ทั้ง

ดานปริมาณและคุณภาพใหดีขึ ้นสอดคลองกับความตองการของตลาดอยางมีระบบ การพัฒนาอาชีพมี

ความสาํคัญ สรุปได ดังน้ี   
   1. เปนการใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนกับทองถิ ่น โดยการนํามา

ประกอบอาชีพใหมีรายไดมากขึ้น 
   2. เปนการขยายตลาดใหกวางขวางออกไปไดมากขึ้น 
   3. ชวยเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑหรือพัฒนาผลิตภัณฑออกสูตลาดไดมากยิ่งขึ้น 
   4. ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑตามที่ตนเองตองการไดมากยิ่งขึ้น 
   5. การพัฒนาผลิตภัณฑชวยเพิม่ปริมาณของผลิตภัณฑ และทําใหการใชแหลงทุน 

และการดําเนินการดานการตลาดสามารถดําเนินการไดมากขึ้นดวย 
   6. ชวยทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น 
   7. เปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น และทําใหคนในชุมชน

สามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด 
 การพัฒนาอาชีพจะประสบความสําเร็จมดนอยเพีงใด ขึน้อยูกับการพัฒนาตนเองเนื่องจากปจจุบัน

เทคโนโลยีขาวสารมีความกาวหนา ดังนัน้ ผู ประกอบการอาชีพจําเปนตองพัฒนาตนเองใหทันกับการ

เปลีย่นแปลงอยูเสมอ โดยฝกใหเปนคนชางสังเกต ชางคิด มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความคิดริเริม่สรางสรรค 

เปนคนละเอียดถี่ถวน รอบคอบ มีหลักการ เหตุผล ประกอบกับการมีความขยันหมัน่เพียรในการทํางาน มี

ความอดทน ใฝหาประสบการณ อุทิศตนเพือ่งานอาชีพอยางจริงจัง จึงจะไดชื่อวาเปนผูที่รูจักพัฒนาตนเอง

เพื่อความสําเร็จในงานอาชีพ 

 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การที ่บุคคลกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในชีวิตของตนไว

ลวงหนา และหาวิธีพัฒนาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เชน กําหนดเปาหมายวาตองการปลูกขาวใหได ไรละ 

100 ถัง ดังนั้น จะตองหาวิธีการดําเนินงานใหไดตามเปาหมาย เชน ใชพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูงควบคูกับการ

ดูแลรักษาอยางเอาใจใส ซึ่งมีประโยชนของการพัฒนาตนเองในการพัฒนาอาชีพ 

 1. ชวยเพิ่มพูนความรู ความสามารถ 

 2. ชวยใหเกดิความเชือ่มัน่ในตนเอง 

 3. ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

 4. ชวยใหมีความสุขในการทํางาน 

 5. ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในการสรางผลงาน 
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เร่ืองท่ี 2  การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ  
 

     การพัฒนาอาชีพ เปนการดําเนินงานอาชีพใหมีการพัฒนาและกาวหนายิ่งขึ้น  ทัง้ดานปริมาณและ

คุณภาพ โดยมคีวามสอดคลองกบัความตองการของตลาดอยางมรีะบบ  

 การพัฒนาอาชีพ จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการวิเคราะหขอมูลสถานการณ

ของชุมชนทั้งภายในและภานอกใหตรงกับสภาพความเปนจริงตามทีม่ีการเปลี่ยนแปลง เพือ่การสรางความ

เชื่อมั่นและกําหนดเปาหมายการพัฒนางานอาชีพที่ชัดเจน   

   ดังนั้น การดําเนินการพัฒนาอาชีพใหประสบความสําเร็จ แมวาผูดําเนินการอาชีพ จะไดมีการ

ดําเนินงานอาชีพมาแลว  พรอมทั้งไดผานการวิเคราะหความเปนไปได รวมทั้งไดมีการศึกษาขอมูล

องคประกอบที่เกี่ยวของมาแลวก็ตาม 

   ในการพัฒนาอาชีพ จึงมีความจําเปนที่ตองวิเคราะหขอมูลสถานการณของชุมชน ให 

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ   

ภูมิประเทศ   ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย 

 ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นและสามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานพัฒนาอาชีพ

ไดอยางเหมาะสม  จึงควรไดมีการวิเคราะหชุมชนเกี่ยวกับสภาพบริบทของพื้นที่กับงานอาชีพที่ตัดสินใจจะ

ดําเนินการพฒันา        

   การดําเนินการวิเคราะหชุมชน  โดยทั่วไปนิยมใชเทคนิค SWOT ในการประเมิน เพราะ เปน

เทคนิคสําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบวา  มีผลดีหรือผลเสียอยางไรตอสิ่งที่จะกระทํา  มี

รายละเอียด ดังน้ี 

    S (Strength)  จุดแข็ง  หมายถึง ความสามารถ หรือสถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงบวก 

ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดประโยชนตอการ

ทํางาน สงผลใหงานที่ทําเกิดความเขมแข็ง 

    W (Weakness) จุดออน หมายถึง สถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงลบ ซึ่งไมสามารถ

นํามาใชเปนประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือไมกอใหเกิดประโยชนตองาน อาจ

สงผลใหงานที่ทําเกิดคงวามลมเหลวได  

    O (Oportunity) โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่เอ้ือประโยชนใน

การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน 
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  T (Treat) อุปสรรค  หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่ขัดขวางหรือไม

สนับสนุนตอการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอการ

ดําเนินงาน 

   ในการดําเนินการวิเคราะหชุมชนตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ

ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย กับงานอาชีพที่

ตัดสนิใจจะดําเนินการพฒันา  ดวยเทคนิค SWOT เพื่อการเขาสูอาชีพ มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

    1. กําหนดประเด็นสภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความสัมพันธตองานอาชีพที่ตัดสินใจที่จะ

ดําเนินการพฒันา เพื่อการนํามาวิเคราะห เชน 

     1.1 กลุมอาชีพเกษตรกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิประเทศ  และทรัพยากรมนุษย 

      1.2 กลุมอาชีพอุตสาหกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติ   ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

      1.3 กลุมอาชีพพาณิชยกรรม  ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง 

     1.4 กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค  ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  

ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ   ทรัพยากรมนุษย 

     1.5 กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามา

วิเคราะห ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ   ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี

ชีวิต และทรัพยากรมนุษย 

     2. กําหนดรายละเอียดยอยที่จะทําการวิเคราะหในแตละประเด็นของสภาพบริบทแตละ

ดานกับงานอาชีพทีก่าํหนดจะดําเนินการพฒันา เชน 

ประเด็นของสภาพบริบท รายละเอียดของประเด็น 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ  1.1 ความเหมาะสมและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และ/หรือ ชุมชนขางเคียงที่ 

      เอ้ือตองานอาชพี 

1.3 ปริมาณและคาใชจายในการซื้อทรัพยากร 

1.4 ปริมาณนํ้า / แหลงน้ํา ที่ตองใชในงานอาชีพ 
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1.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

2. ลักษณะภูมิอากาศ   2.1 ลักษณะภูมิอากาศ 

2.2 สภาพภูมิอากาศกับการสนับสนุนงานอาชีพ 

2.3 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับสภาพพื้นที่ 

2.4 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับทรัพยากรธรรมชาติ 

2.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ภูมิประเทศ    3.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

3.2 สภาพภูมิประเทศกับการเกื้อหนุนงานอาชีพ 

3.3 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับงานอาชีพ 

3.4 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับทรัพยากรธรรมชาติ 

3.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิต  

4.1 งานอาชีพสอดคลองกับศิลปะของชุมชน 

4.2 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชุมชน  

4.3 งานอาชีพมีความสัมพันธกับประเพณีของชุมชน  

4.4 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

4.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

5. ทรัพยากรมนุษย 5.1 ความรู ในการประกอบอาชีพของตนเอง 

5.2 ผูรูในชุมชน ที่มีความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 

5.3 แรงงานในชุมชนที่จําเปนตองใชในงานอาชีพ 

5.4 การบริหารงานบุคคล / แรงงาน 

5.5 ความสัมพันธของคนในชุมชนกับผูประกอบการ 

5.6 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 

    3. เมื่อสามารถกําหนดรายละเอียดยอยไดในแตละประเด็นของสภาพบริบทแลว ในการ

วิเคราะห   ใหดําเนินการวิเคราะหในแตละดานของการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT ตามตารางวิเคราะหดังน้ี  
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อาชีพท่ีตัดสินใจเลือก ................................................. 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต \ 

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

 

  4. ดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามความเปนจริง ตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละ

ประเด็นของสภาพบริบทชุมชนวา  มีความสัมพันธกับงานอาชีพที่จะดําเนินการพฒันาอยางไร  ทั้งน้ี ในการ

วิเคราะหระบุขอมูล ผูดําเนินการไดแกผูที่ตัดสินใจพฒันาอาชีพ เปนผูดําเนินการเอง โดยตองวิเคราะหระบุ

ขอมูลดวยความเปนจริง 

     ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายในชุมชน      เปนการวิเคราะหระบุ

ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดยอยในแตละประเด็น แยกขอมูลภายในชุมชนที่เปนเชิงบวกหรือเปนสวน

สนับสนุน เกื้อหนุนใหงานอาชีพประสบความสําเร็จ ในดานจุดแข็ง และระบุขอมูลในชุมชนที่เปนเชิงลบ 

หรือเปนขอมูลที่อาจจะเปนปญหาไดกับงานอาชีพ ในดานจุดออน   

   ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายนอกชุมชน เปนการวิเคราะหระบุขอมูล
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เกี่ยวกับรายละเอียดยอยในแตละประเด็น  แยกขอมูลภายนอกชุมชนที่เปนเชิงบวก หรือเปนสวนสนับสนุน 

เอ้ือประโยชนในการทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนประโยชนตอการดําเนินงาน ในดานโอกาส  

และระบุขอมูลภายนอกชุมชนที่เปนเชิงลบ หรืออาจจะเปนสิ่งที่ขัดขวางหรือไมสนับสนุนตอการทํางาน

อาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนปญหาตอการดําเนินงานอาชีพ ในดานอุปสรรค 

 

ตัวอยางการวิเคราะหระบุขอมูล 

อาชีพ การพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1. ทรัพยากรธรรมชาต ิ ไมมีขอมูลเปนจุดแขง็ 

2. ลักษณะภูมิอากาศ  ตําบลเกาะกูด มีลักษณะ

ภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว มี

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

นิยมเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก  จึง

เกือ้หนุนในการดําเนินงานอาชพี 

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูด มีภูมิประเทศเปน

เกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม มีนักทองเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาเที่ยวเปน

จํานวนมาก  จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงานอาชีพ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

นํ้ามันมะพราว เปนผลิตภัณฑที่มีความนิยมใช 

การพัฒนาบรรจุภัณฑจะสามารถทําใหนํ้ามัน

มะพราวใชไดนาน ไมมีกลิ่นหืน และสะดวกใน

การใช    

5. ทรัพยากรมนุษย   ไมตองใชแรงงาน เพราะ

สามารถดําเนินการไดดวยสมาชิกภายใน

1. ทรัพยากรธรรมชาต ิไมมีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สามารถนํามาใชเปนบรรจุภัณฑที่เหมาะสมได  

2. ลักษณะภูมิอากาศ  อาจมีปญหาไดในชวงฤดู

มรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิตไป

จําหนายอาจจะไมออกเรือ 

3. ภูมิประเทศ  ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 

กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสง

และการจําหนายผลผลิตได 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต   ไม

มขีอมลูเปนจุดออน 

5. ทรัพยากรมนุษย  ไมมีขอมูลเปนจุดออน 
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ครอบครัว  

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ  ไมมีขอมูลเปนโอกาส

2. ลักษณะภูมิอากาศ  นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาเที่ยวเปน

จํานวนมาก เพราะมีลักษณะภูมิอากาศ มีความ

เหมาะสมตอการทองเที่ยว จึงเกือ้หนุนในการ

ดําเนินงานอาชพี 

3. ภูมิประเทศ   ภูมิประเทศของตําบลเกาะกูด มี

มะพราวเปนจํานวนมาก แบะมีธรรมชาติ

สวยงาม มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก  จึง

เกือ้หนุนในการดําเนินงานอาชพี\ 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  ผูที่

ใชนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น ใหความสําคัญตอ

บรรจุภัณฑที่ใชสะดวก  

5. ทรัพยากรมนุษย  ไมมีขอมูลเปนโอกาส 

1.  ทรัพยากรธรรมชาต ิไมมีขอมูลเปนอุปสรรค

2. ลักษณะภูมิอากาศ  อาจมีปญหาไดในชวงฤดู

มรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิตไป

จําหนายอาจจะไมออกเรือ 

3. ภูมิประเทศ   ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 

กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสง

และการจําหนายผลผลิตได 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ไมมี

ขอมูลเปนอุปสรรค 

5. ทรัพยากรมนุษย  มีผูผลิตในทองถิ่นอ่ืน ที่

ดําเนินการผลิต อาจสงผลตอการจําหนายได 

 

 5. เมื่อดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละประเด็นของ

สภาพบริบทชุมชนแลว  ผูวิเคราะหขอมูลตองวิเคราะหสรุปขอมูลทั้งหมด เพื่อใหมองเห็นสภาพการณ

ทั้งหมด พรอมที่จะนําไปกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการพฒันาอาชีพตอไป  โดยควรสรุปเปน

ขอเพื่อความชัดเจน 

  

ตัวอยางการวิเคราะหสรุปขอมูล 
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   จากผลการวิเคราะหระบุขอมูล สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้ 

    1. จากขอมูลสภาพการณภายใน สรุปไดวา การพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น  

เพราะนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น เปนผลิตภัณฑที่มีความนิยมใช การพัฒนาบรรจุภัณฑจะสามารถทําใหนํ้ามัน

มะพราวใชไดนาน ไมมีกลิ่นหืน และสะดวกในการใช   ทั้งน้ี ตําบลเกาะกูด เปนแหลงทองเที่ยว ที่มีภูมิ

ประเทศ อุดมไปดวยมะพราว และธรรมชาติสวยงาม มีลักษณะภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว ทําให

มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นิยมเดินทางมาเทีย่วเปนจํานวนมาก  จึงเกือ้หนุนในการ

ดําเนินงานอาชพี  โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น  สามารถดําเนินการไดดวยสมาชิก

ภายในครอบครัว 

       ทั้งน้ี หากมีการดําเนินงานการพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น 

ตองคํานึงถึงวัสดุที่จะนํามาใชในการบรรจุภัณฑ เพราะ ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ที่สามารถนํามาใช

เปนบรรจุภัณฑที่เหมาะสมได  รวมทั้ง  ระยะทางของตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 กิโลเมตรทางทะเล  

และสภาพภูมิอากาศในชวงฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิตไปจําหนายอาจจะไมออกเรือ  

    2. จากขอมูลสภาพการณภายนอก สรุปไดวา การใชนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น มีผูที่นิยม

จํานวนมาก แตสวนใหญใหความสําคัญตอบรรจุภัณฑที่ใชสะดวก  ทั้งน้ี จากการมาทองเที่ยวที่ตําบลเกาะกูด 

เพื่อชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม ของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถเกื้อหนุนในการ

ดําเนินงานอาชีพไดเปนอยางดี 

    3. ภาพรวมการวิเคราะหสภาพการณสรุปไดวา  

     1. มีความเหมาะสมและเปนไปได ในการพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น 

เพราะผูใชนํ้ามันมะพราว ใหความสําคัญตอบรรจุภัณฑที่ใชสะดวก   

      2. ดําเนินการพฒันาอาชีพ  ใชการบริหารจัดการอาชีพในลักษณะครอบครัว 

    6. เมื่อสามารถวิเคราะหกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการพฒันาอาชพีไดแลว 

เพื่อใหเกิดเปาหมายสูงสุดและเสนทางการดําเนินการพัฒนาอาชีพ ผูประกอบการควรจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจ

ชุมชน เพื่อใหการบริหารจัดการงานอาชีพเปนไปอยางมีระบบและเปาหมายที่ชัดเจน 
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กิจกรรท่ี  1 

วิเคราะหชุมชน 

     ใหผูเรียนวิเคราะหชุมชน ตามสภาพบริบทของพื้นท่ี ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ

ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย กับงานอาชีพท่ีกําหนด

จะพัฒนา  ดวยเทคนิค SWOT เพื่อการพฒันาอาชีพ 

    

อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ................................................. 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแขง็ จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 
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เร่ืองท่ี 3  การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธในการวางแผนพฒันาธุรกิจของชุมชน 

 วิสัยทัศน เปนการกําหนดภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต มุงหวังใหเกิดผลอยางไร หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งคือการมองเปาหมายของธุรกิจวาตองการใหเกิดอะไรขึ ้นขางหนา โดยมีขอบเขตและ

ระยะเวลากําหนดทีแ่นนอน เชน รานขนมปงแหงหนึง่ในจังหวัดชลบุรีกําหนดวิสัยทัศนไววา “จะพัฒนา

ผลิตภัณฑขนมปงใหมียอดการจําหนายสูงสุดของภาคตะวันออกภายใน 3 ป” ในการกําหนดวิสัยทัศนเปน

การนําเอาผลการวิเคราะหขอมูลชุมชนและขอมูลอาชีพของผูประกอบการ มาประกอบการพิจารณาอยาง

รอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ดี มีความเปนไปไดเพื่อนําไปสู ความสําเร็จของธุรกิจในที่สุด 
 พันธกิจ คือ ภาระงานที่ผูประกอบการจะตองดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่กําหนด

ไวใหได ผูประกอบการจะตองสรางทีมงานและกําหนดภารกิจของสถานประกอบการใหชัดเจน ครอบคลุม

ทั้งดานการผลิตและการตลาด 
 การวิเคราะหพันธกิจ ของสถานประกอบการ สามารถตรวจสอบวาพันธกิจใดควรทํากอนหรือ

หลัง หรือพันธกิจใดควรดํารงอยูหรือควรเปลีย่นแปลง ผูประกอบการและทีมงานจะตองรวมกันวิเคราะห 

เพือ่กําหนดพันธกิจหลักของสถานประกอบการ ผูประกอบการและทีมงานจะตองจัดลําดับความสําคัญของ

พนัธกจิและดําเนินการใหบรรลเุปาหมายใหได 
 เปาหมายหรือเปาประสงค เปาหมายในการพัฒนาอาชีพ คือ การบอกใหทราบวาสถาน

ประกอบการนั้นสามารถทําอะไรไดภายในระยะเวลาเทาใด ซึง่อาจจะกําหนดไวเปนระยะสัน้ หรือระยะยาว  

3 ป หรือ 5 ปก็ได การกําหนดเปาหมายของการพัฒนาอาชีพตองมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได 

การกําหนดเปาหมายหากสามารถกําหนดเปนจํานวนตัวเลขไดก็จะยิ่งดี เพราะทําใหมีความชัดเจนจะชวยให

การวางแผนมีคุณภาพยิ่งขึ้น และจะสงผลในทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น 
 กลยุทธในการวางแผนพัฒนาอาชีพ เปนการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจน้ัน ๆ 

ใหสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว การวางแผนจะตองกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ระยะเวลาใหชัดเจน มีการ

วิเคราะหสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการทํางาน วางระบบไวคอนขางสูงเพือ่ใหมีความคลองตัวในการ

ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อใหผูประกอบการและทีมงานสามารถ

พัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพและมีความกาวหนาไดในอนาคต 
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ความสําคัญของการวางแผน 
 การวางแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชน มีความสําคัญ ดังนี้ 

 1. ชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความไมแนนอนในการทํางานได เพราะไดมีการเตรียมการ

หรือเตรียมความพรอมไวในแผนลวงหนาแลว 
 2. ทําใหการดําเนินการของสถานประกอบการเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ตั้งแตเริม่ตนจนถึง

การดําเนินการสิ้นสุด 
 3. เปนการยอมรับความคิด วิธีการใหม ๆ ในการดําเนินการเนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงอยู

ตลอดเวลา 

 4. ชวยประหยัดเวลาในการดําเนินการ เนื่องจากการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมของการ

ทํางานไดตลอดทั้งกระบวนการ 

 5. ทําใหสมาชิกของสถานประกอบการมีความเขาใจ สามารถมองเห็นภาพการทํางานรวมกัน

ได โดยมีแผนงานเปนเคร่ืองมือการดําเนินงานที่ชัดเจนขึน้ 

 6. ทําใหเกิดการประสานงานทีดี่ในสถานประกอบการ เนือ่งจากสมาชิกทุกคนรูแนวทางการ

ทํางานลวงหนา 

 7. เปนแรงจูงใจที่ดีในการทํางานของสมาชิกในสถานประกอบการ 

ข้ันตอนกระบวนการวางแผน 

 ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน มีดังนี้ 

 1. ขั้นการกําหนดวัตถุประสงคตองใหชัดเจน เพื ่อเปนแนวทางการปฏิบัติหรือการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ  

 2. ขั้นการกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดวัตถุประสงคตองมีความชัดเจนวาจะทําเพื่ออะไร

และวัตถุประสงคน้ันจะตองมีความเปนไปไดหรือไม และสามารถวัดผลได 

 3. ขัน้การตั้งเปาหมาย เปนการระบุเปาหมายทีจ่ะทําวาตัง้เปาหมายในการดําเนินการไวจํานวน

เทาใด และสามารถวัดไดในชวงเวลาสัน้ ๆ 

 4. ขัน้การกําหนดขั้นตอนการทํางาน เปนการคิดไวกอนวาจะทํากิจกรรมอะไรกอน หรือหลัง 

ซึ่งการกําหนดแผนกิจกรรมน้ีจะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองจึงจะไดผล 
 6. ขัน้การปรับแผนการปฏิบัติงาน ในบางครัง้แผนทีว่างไวเมือ่ไดดําเนินการไประยะหนึง่ 

อาจจะทําใหสถานการณเปลี่ยนไป ผูประกอบการจึงควรมีการปรับแผนบางเพือ่ใหสอดคลองกับความเปน

จริงมากขึ้น และการดําเนินงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพขึ้น 
 แบบฟอรมการเขียนแผนปฏิบัติการ มีหลายแบบผูดําเนินการสามารถเลือกใชแบบใดก็ไดขึ้นอยู

กับวัตถุประสงคของการใชและความเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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 การวางแผนกลยุทธจะชวยสรางความเปนผูนําหรือภาพลักษณที่ดีใหแกองคกรหรือธุรกิจได 

โดยแสดงใหเห็นจุดเดนของธรุกจิวาจะใหเกดิอะไรขึ้นในอนาคต ดังน้ัน แผนกลยุทธจึงมีความสําคัญ ดังน้ี 
 1. ชวยใหธุรกิจหรือสถานประกอบการสามารถพัฒนาตนเองไดทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพราะไดวิเคราะหใหเห็นถึงสภาพตาง ๆ ของธุรกิจหรือสถานประกอบการและ

สภาพแวดลอมมาแลว 
 2. ชวยใหธุรกิจหรือสถานประกอบการนั้น สามารถดําเนินการไดอิสระมากขึ ้น มีความ

รับผิดชอบตอความสําเร็จหรือลมเหลวดวยตนเอง เพราะการดําเนินงานสามารถทําไดตามแผนที่กําหนดไว

ไมใชตามความตองการของผูมีอํานาจ 
 3. การวางแผนตองสอดรับกับการกระจายอํานาจ จะชวยใหการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ 

ใหผูปฏิบัติใชเปนบรรทัดฐานในการทํางานไดเปนอยางดี ซึ่งถือวาเปนเคร่ืองมือของการปฏิบัติตามแผน 
 4. แผนกลยุทธเปนเงื่อนไข ของการกําหนดงบประมาณในการทํางาน โดยมุงเนนผลงานไดเปน

อยางดี 
 5. แผนกลยุทธเปนแผนทีท่าทายความสามารถของผูปฏิบัติและชวยใหผูปฏิบัติมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถเลือกทางใหมในการทําธุรกิจหรือการประกอบการไดดวยตนเอง ดังนั้นแผนกลยุทธ

จึงเปนแผนพฒันาไดอีกทางหน่ึงดวย 
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กิจกรรมท่ี 2 

การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธในการวางแผนพัฒนาอาชีพธุรกิจของชุมชน 
 1. ใหผูเรียนรวมกับครู และผูนําชุมชนรวมกันกําหนดความมุงหวังในลักษณะของคําตอบใน

เร่ืองเปาหมายและทิศทางของชุมชน ซึ่งเรียกวา “วิสัยทัศน” 

 2. ใหผูเรียนกําหนด “พันธกิจ” ที่เปนภาระของชุมชนที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุสูวิสัยทัศน

ที่กําหนด 
 3. ใหผู เ รียนกําหนด “เปาหมาย” จะทําใหเห็นทิศทางของการทํางานและลักษณะของ

ความสําเร็จ 
 4. ใหผูเรียนกําหนด “แผนกลยทุธ” วิธีการที่เปนหลักสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ  
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เร่ืองท่ี  4   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชีถ้ึงแนวทางการดํารงอยู และการปฏิบัติตนของ

ประชาชนทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ

ใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนทีจ่ะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

ทั้งนีจ้ะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชใน

การวางแผน และการดําเนินการทุกขัน้ตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพืน้ฐานจิตใจของคนในชาติ 

โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 

และใหมีความรอบรูที ่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียรมีสติปญญาและความรอบคอบ 

เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทัง้ดานวัตถุ สังคม 

สิง่แวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (ประมวลและกลัน่กรองจากพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือที่ รล.0003/18888 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2542 สํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม.) สามารถนําเสนอโครงสรางและองคประกอบปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไดตามแผนภูมิตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ ทางสายกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การยึดหลัก 5 ประการ ที่สําคัญในการดําเนินการ ไดแก 

 1. ทางสายกลางในการดําเนินชีวิต ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน และระดับรัฐรวมถึงระบบเศรษฐกิจ

ในทกุระดับ 

พอประมาณ 

มีเหตผุล ภูมิคุมกัน 

เงื่อนไขความรู 

(รอบรู รอบคอบ ระมดัระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 

(ซื่อสัตย สุจริต อดทน แบงปน) 
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 2.  มีความสมดุล มีความสมดุลระหวางคน สังคม สิง่แวดลอม และเศรษฐกิจ มีความสมดุลในการ

ผลิตที่หลากหลาย ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  มีความพอประมาณ ความพอเพียงในการผลิตและการบริโภคบนพื้นฐานของความพอประมาณ

อยางมีเหตุผล ไมขัดสน ไมฟุมเฟอย ในการใชทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มีความพอเพียง 

 4.  มีระบบภูมิคุมกัน มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต มีสุขภาพดี มีศักยภาพ มีทักษะในการแกไขปญหา

และมีความรอบรู อยางเหมาะสม พรอมรับผลกระทบของการเปลี ย่นแปลงทั ง้จากภายนอกและ

ภายในประเทศ 

 5.  รูเทาทันโลก มีความรู มีสติปญญา ความรอบคอบ มีความอดทน มีความเพียร มีจิตสํานึกใน

คุณธรรมและความซื่อสัตย 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาปรับใชไดอยางหลากหลาย เชน การดําเนินชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคม การประกอบอาชีพ ถาไดมีการนํามาใชจะทําใหเกิดความเสี่ยงนอย สําหรับการ

ประกอบอาชีพจําเปนตองมีการศึกษา วิเคราะห ใหเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 1.  ความพอประมาณ โดยพิจารณาความรู ความสามารถ เงินทุนที่มี แรงงานที่ใชความสามารถใน

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือวา มีความพอประมาณหรือไม เชน ทํานา 30 ไร เพียงคนเดียวโดยไมจาง

แรงงานนอก ซึง่ไมมีความพอประมาณ ดังนัน้ ผูประกอบอาชีพจําเปนตองวิเคราะหวา สิง่ทีต่องการพัฒนา

นั้นมีความพอประมาณมากนอยเพียงใด 

 2.  ความมีเหตุผล การที่จะพัฒนาอาชีพตองมีเหตุผล  โดยผานการคิดอยางรอบคอบบนฐานขอมูลที่

นาเชื่อถือได เชน จะขยายพื้นที่ปลูกขาวนาปรังตองไดรับการยืนยันจากหนวยงานทีเ่กีย่วของวา จะมีน้าํอยาง

เพียงพอ หรือวิเคราะหบัญชีรายรับ รายจาย ซึ่งบางรายการวิเคราะหแลวไมมีเหตุผลที่จะตองจาย 

 3.  ความมีภูมิคุมกัน การมีภูมิคุมกันจะชวยแกปญหาทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตได เชน มีการรับประกัน

ราคาพืชผล มีตลาดรองรับ มีการเตรียมหาแรงงานไวลวงหนา 

 4.  เงือ่นไขความรู  ผูประกอบการตองวิเคราะหตนเองวา มีทักษะในเรือ่งทีต่องการพัฒนามากนอย

เพียงใด เชน ปจจุบันทําการเกษตรแบบเดิมอยู  แตตองการจะเปลีย่นมาเปนเกษตรธรรมชาติ เนือ่งจาก

ปลอดภัยตอสุขภาพของตนเอง ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และยังขายไดราคาดีดวย ดังนั้น จึงตองศึกษาหา

ความรูในการปลูกพืชเกษตรอินทรีย โดยไมใชปุยเคมี แตจะเรียนรูเร่ืองการทําและการใชปุยอินทรียชนิด ตาง 

ๆ เชน ปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ ปุยพืชสด เปนตน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับปุยชีวภาพชนิดตาง ๆ เพื่อนํามาใช

ทดแทนปุยเคมี  

 5 .  เ งื ่อนไขคุณธรรม   เปนเงื ่อนไขที ่มีความสําคัญ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพใหยั ่งยืน 

ผูประกอบการตองมีความซื่อสัตย ขยัน อดทน เชน การไมใสสิ่งปลอมปนไปในสินคาที่ตองการขาย การโกง

ตาชัง่ ความขยัน อดทนตอการทํางาน สิง่เหลานีจ้ะทําใหลูกคามีความเชือ่ถือ ทําใหขายสินคาไดเพิม่ขึน้และ

ตอเน่ือง 
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กิจกรรมท่ี 3 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอาชีพ 

ใหผูเรียนรวมกลุมที่มีความสนใจในอาชีพเดียวกัน รวมกันวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนา

อาชีพใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงในแบบบันทึก 

แบบบันทึก 

พัฒนาอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อาชีพ .......................................................... 

ท่ี เร่ืองท่ีตองพัฒนาอาชีพ 
ผลการวิเคราะห 

เหตุผล 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

    ตองอธิบายเหตุผลวา 

แ ต ล ะ เ รื ่อ ง มี ค ว า ม

พอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุมกัน มีความรู  

มี คุ ณ ธ ร ร ม ห รื อ ไ ม

อยางไร 
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เร่ืองท่ี 5  การวางแผนปฏิบัติการ 
 การวางแผนปฏิบัติการเปนขั้นตอนสุดทายของการทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ ที่มีรายละเอียด

มาจากแผนกลยุทธ มากําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ โดยจะตองกําหนดวัตถุประสงค 

เปาหมาย ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ โดยผูเรียน และผูนําชุมชน ตองชวยกันกําหนด 

การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) หมายถึงเปนการจัดทําแผนระยะสัน้1-2 ป โดยมีการ

วิเคราะหสถานการณ การกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายของงาน หรือโครงการที่จะตองทํารวมทั้งจัดทํา

รายละเอียดของการดําเนินงานไวดวย โดยตองสอดคลองกบัแผนกลยทุธ 

วัตถุประสงคของการวางแผนปฏิบัติการ 

1. เพื่อกําหนดวัตถุประสงค และกลยุทธในการพัฒนาของแตละชุมชนที่มีพื้นที่ที่ตองการพัฒนา

ทักษะ การพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 

2. เพือ่กําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนาแผนงาน/โครงการ และมาตรการที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงค และกลยุทธของแตละชุมชนที่มีพื้นที่ตองการพัฒนาทักษะ การพัฒนาอาชีพใหกับ

ประชาชน 

3. เพือ่กาํหนดแผนงาน//โครงการ และมาตรการที่สนับสนุนและสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ 

ทั้งน้ีเพื่อเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติ หรือการดําเนินงานพัฒนาทักษะอาชีพใหกับประชาชน 

วิธีจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยทั่วไปทุกชุมชนจะตองใหอยูภายใตกรอบของการพัฒนาประเทศ นัน่ก็

คือ การวางแผนจะตองเริ่มตนดวยการกําหนดกรอบแผนพัฒนาโดยสวนรวมของประเทศขึ้นมากอน เพือ่ใช

เปนแนวทางจัดทําแผนปฏิบัติการ แตบางคร้ังเราอาจพบวาบางชุมชนไดจัดทําแผนและโครงการตางๆ ขึ้นมา 

โดยไมตองอิงกับกรอบแผนพัฒนาประเทศแตอยางใด 
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กิจกรรมท่ี 4 

การวางแผนปฏิบัติการ 

 ใหผูเรียนรวมกับครู ผูนําชุมชนรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการของการทําแผนธุรกิจ มากําหนดเปน 

กลยุทธ โครงการ/ กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ โดยจะตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา และ

ผูรับผิดชอบ  

แบบบนัทึก 

แผนปฏิบัติการ 

ชื่อชุมชน............................................................................................................ประจําป พ.ศ. ……………… 

กลยุทธ 
โครงการ/  

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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บทที ่3 
การจัดการความเส่ียง 

สาระการเรียนรู 
  เปนการวิเคราะหศักยภาพและการจัดการเกีย่วกับผลการดําเนินงานทีผ่านมาจนถึงปจจุบัน 

โดยมุงเนนถึงยอดการขายสินคาและบริหารผลกําไร สภาพแวดลอมภายใน ภายนอก จุดออน จุดแข็ง โอกาส 

และอุปสรรค มีสิ ่งใดบางที่ทําใหเกิดความเสีย่งในการประกอบอาชีพ จะไดแนวทางในการจัดการแกไข

ความเสี่ยงเหลาน้ัน เพื่อพัฒนาอาชีพใหมั่นคง 
ตัวชี้วัด 
  1. วิเคราะหศักยภาพ  และจัดการเกี่ยวกับผลการดําเนินการในอดีตที่ผานมา  2-3  ป   

     จนถึงปจจุบัน 
  2.  อธิบายวิธีแกปญหาความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงของอาชีพ 
  3.  สามารถวางแผนปฏิบัติการ  
ขอบขายเน้ือหา 
  เร่ืองท่ี 1 ความหมายของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
  เร่ืองท่ี 2 การวิเคราะหศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินงาน 

เร่ืองท่ี 3 การแกปญหาความเสี่ยง 
เร่ืองท่ี 4 การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง 
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เร่ืองท่ี 1 ความหมายของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไม

แนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือการลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย

และวัตถุประสงค เชน การลงทนุใดทีม่คีวามไมแนนอนในอัตราผลตอบแทนสงูความเสีย่งก็จะสูงตาม ดังน้ัน 

จึงอาจกลาวไดวา ความเสี่ยง คือ อัตราของความไมแนนอน 

  การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ  

และควบคุมความเสี่ยงทีส่ัมพันธกับกิจกรรมหนาที่และกระบวนการทํางาน เพือ่ใหงานลดความเสียหายจาก

ความเสี่ยงมากที่สุด อันเน่ืองมาจากภัยที่ตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือเรียกวา อุบัติภัยที่ยากจะหยั่งรู

วาจะเกิดขึ้นเมื่อใด  

ความสําคัญของความเสี่ยง 

  ในการบริหารจัดการทั่วไป จะตองดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายโดยเฉพาะที่

จะเกีย่วของกับการควบคุมเพือ่ใหไดผลสัมฤทธิต์ามเปาหมายนัน้ สิ่งทีต่องเนนคือ การตรวจสอบภายใน  

การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง  

ผลกระทบจากความเสี่ยง 

  ผลของความเสี่ยงอาจสงผลกระทบถึงองคการได ดังนี้ 

  1. ความเสีย่งตอการดําเนินการที่ขาดทุน ผลการดําเนินงานที่ขาดทุนขององคการแสวงหา

กําไรที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของผูบริหาร หรือเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมคาดฝน อาจนําไปสูความลม

สลายขององคการได สวนองคการทางการศึกษาถึงแมไมไดเปนองคการแสวงหาผลกําไร หากผูบริหาร

ตัดสินใจผิดพลาดยอมสงผลถึงความชะงักงันหรือลมเหลวไดเชนกัน 

  2. ความเสี่ยงตอความลมเหลวของนโยบายหรือโครงการ หากผิดพลาดในนโยบาย ยอม

สงผลตอทิศทางการพัฒนา หากเปนระดับโครงการก็จะสงผลถึงความสูญเปลาของโครงการ จากการไมได

ศึกษาความเปนไปได ไมไดคํานึงจุดคุมทุน หรือมีการทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะโครงการของภาครัฐที่

ประสบความลมเหลว 

  3. ความเสี่ยงตอความเชื่อถือไววางใจ ความสําเร็จหรือความลมเหลวของผูบริหาร จะสั่งสม

ถึงกระแสนิยมและความไววางใจของสาธารณชน 

ทําไมจึงตองปองกันความเสี่ยง 

  ทุกคนเห็นความสําคัญของการปองกันความเสี่ยงโดยการลดความเสีย่งอยูแลว เชน ในชีวิต

จริงการทําประกันภัยรถยนต การทําประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ เหลานีเ้ปนการปองกันความเสี่ยงสวน

บุคคล สวนการปองกันความเสี่ยงจากองคการ เพื่อลดความเสี่ยงในองคการนั่นเอง จึงพอสรุปได ดังนี้ 

  1. เพือ่ใหผลดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว 

  2. เพื่อสงเสริมความมั่นคง และลดความผันผวนของรายไดอันจะทําใหองคการเติบโตอยาง

มีเสถียรภาพ 
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  3. ลดโอกาสที่จะทําใหเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน 

  4. เพิ่มคุณคาใหกับบุคลากร และผูเกี่ยวของ 

  5. เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับระบบงานอ่ืนไดดีกวาเดิม 

เร่ืองท่ี 2  การวเิคราะหศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินงาน 

  ผูประกอบการตองทําการศึกษาวาธุรกิจของตนเปนอยางไรมีปจจัยอะไรที่มีผลกระทบตอ

ความเสีย่ง การจําแนกความเสีย่งเพือ่ประโยชนในการบริหารจัดการ เชน ความเสีย่งทัว่ไป และความเสีย่ง

เฉพาะพืน้ที ่ในแตละประเภทมีรายละเอียดแตกตางกันบางอยางสามารถปองกันได การศึกษาความเสี่ยง

เฉพาะพืน้ทีใ่นสถานศึกษา นอกจากจะศึกษาปจจัยภายในที่มากระทบกับความเสี่ยงแลว ยังตองพิจารณาถึง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการบริหารทรัพยากรมนุษย การเงิน การบริหารจัดการทรัพยสิน การพัสดุครุภัณฑ 

และนวัตกรรม เทคโนโลยี 

  การเขาใจระบบและตัวแบบ เพื่อนํามาจัดทําการบริหารความเสี่ยง การศึกษาวงจรความเสี่ยง

ทําใหผูบริหารไดเห็นภาพรวมของความเสีย่งทั้งหมด เพื่อประโยชนในการวางมาตรฐานระบบการควบคุม

ภายใน การคนหา การระบุ การวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดลําดับความเสี่ยง วงจรความเสี่ยง ที่ฝายบริหาร

จัดการความเสี่ยงจะตองศึกษา เพื่อนํามาบริหารวามีวิธีใดบาง เชน ใชการถายโอนความเสี่ยงหรือการควบคุม

ภายใน เปนตน 

  ในการวิเคราะหศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินงาน ประกอบดวยปจจัย

สําคัญ ดังตอไปน้ี 

  1. สินคา หมายถึง สิง่ทีม่ีตัวตน เชน เสือ้ รองเทา หรือไมมีตัวตน เชน แกส ซือ้ขายได และ

สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได 

  2. ประเภทสินคา แบงตามลักษณะการซื้อหรือการบริโภค แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 

1) สินคาอุปโภค บริโภค หมายถึง สินคาหรือบริการที่ผูซื้อซื้อไปเพื่อใชเอง หรือ 

เพื่อใชในครอบครัว สินคาอุปโภค บริโภค แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

  (1) สินคาสะดวกซื้อ เปนสินคาทีผู่ซื้อหาซื้อไดงาย ซื้อบอยครั้งใชเวลาในการซื้อ

นอย ราคาสินคาจะถูก การซื้อมักจะมีการระบุยีห่อ เพราะผูซื้อคุนเคยกับสินคานั้น เชน ยาสีฟน ยาสระผม 

สบู ผงซักฟอก เปนตน 

 (2) สินคาจับจายหรือสินคาเลือกซือ้ เปนสินคาที่ผู ซือ้เปรียบเทียบคุณภาพ ราคา 

รูปแบบ สี กอนการตัดสินใจจะเดินดูหลาย ๆ รานกอน เชน เสื้อผา รองเทา เคร่ืองประดับ เปนตน 

  (3) สินคาพิเศษ เปนสินคาที่มีคุณสมบัติพิเศษ ราคาแพง เชน รถยนต บาน ผูซื้อจะ

คัดเลือกอยางละเอียด เปรียบเทียบราคาสินคาและคุณภาพของสินคา 
 

2) สินคาอุตสาหกรรม หมายถึง สินคาทีซ่ือ้มาเพือ่นํามาใชผลิตเปนสินคาอืน่ตอไป หรือ

เพื่อใชในการดําเนินงานของธุรกิจ เชน วัตถุดิบ อุปกรณเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ สิ่งกอสราง เปนตน 
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3. คาใชจายตาง ๆ หมายถึง ตนทุนสวนทีหั่กออกจากรายไดในรอบระยะเวลาทีดํ่าเนินการ

งานหน่ึงๆ คาใชจายสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี  

1) ตนทุนขาย หมายถึง ตนทุนของสินคาที่ขายหรือบริการที่ให กลาวคือในกิจการซื้อเพื่อ

ขาย ตนทุนของสินคาที่ขายจะรวมราคาซื้อและคาใชจายอืน่ๆ ที่จําเปน เพือ่ใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะ

ขาย สวนในกิจการผลิตเพื่อขาย ตนทุนของสินคาที่ขายคือ ตนทุนการผลิตของสินคานัน้ ซึง่ประกอบดวย คา

วัตถุดิบ คาแรงงานและโสหุยการผลิต  

2) คาใชจายในการดําเนินงาน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการขายสินคา

หรือบริการ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารกิจการอันเปนสวนรวมของการดําเนินงาน  

3) คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาใชจายนอกเหนือจากที่จัดเขาเปนตนทุนขายและคาใชจาย

ในการดําเนินงาน เชนดอกเบีย้ จายภาษีเงินได  

คาใชจายสําหรับธุรกิจขายสินคา จะประกอบดวย ตนทุนขาย คาใชจายในการดําเนินงาน 

และคาใชจายอื่นๆ สําหรับธุรกิจขายบริการคาใชจายจะประกอบไปดวยคาใชจายในการดําเนินงานและ

คาใชจายอ่ืนเทาน้ัน  

4. ผลกําไร คือผลตอบแทนทีก่ิจการไดรับจากการขายสินคาหรือบริการ จากการประกอบ

ธุรกิจ หรือเกิดจากการดําเนินงาน รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงาน 

  5. คู แขงขัน การมีคู แขงขันทางธุรกิจ  เปรียบเสมือนมียาชูกําลังที่จะทําใหกิจการและ

พนักงานขาย ตาง ๆ มีความเขมแข็งและอดทนทีจ่ะดําเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีความ

กระตือรือรน สรางสรรค และพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพอยางตอเนือ่ง  ถึงจะแขงขันกับคูแขงขันในตลาด

ธุรกิจไดอยางแทจริง 

  คูแขงขันหมายถึง บุคคล กลุมบุคคลหรือสถาบันที่ดําเนินกิจการดานธุรกิจอยางเดียวกัน 

หรือใกลเคียงกัน ซึง่สามารถใชแทนกันได โดยตองแขงขันกันดานการขาย การผลิตทัง้ปริมาณและ

คุณภาพ เพื ่อเปนกิจการที ่ยึดครองตลาดใหมากที ่สุด นอกจากนีก้ารแขงขันของกิจกรรมทางธุรกิจยังมี

ความสําคัญตอประชาชนทั้งระบบเศรษฐกิจดังนี้  
  1) มีสินคาใหเลือกหลากหลายมากขึ้น  เมื่อธุรกิจตางแขงขันกันมากก็จะตองมีสินคาและ 

บริการเพิ่มมากขึ้น เปนผลดีแกประชาชนที่จะมีโอกาสเลือกใชสินคาไดตามความตองการ  
  2) สินคามีคุณภาพสูงขึ้น การแขงขันเพื่อครองสวนแบงของตลาดใหไดมากที่สุดและนาน 

ที่สุด สินคาจะตองมีคุณภาพมากที่สุดเพราะเปนแรงจูงใจสําคัญของลูกคา  
  3) ราคาสินคาถูกลง สินคาชนิดใดก็ตามเมื่อมีจํานวนมากโอกาสในการเลอืกมสีงู คูแขงขัน 

ธุรกิจจะใชกลยุทธจูงใจลูกคาดวยการลดราคา  หรือใหสิทธิพิเศษตาง ๆ เพราะปริมาณสินคาที่มีอยูในทอง 

ตลาดคอนขางมาก  
4) มีการพัฒนาสินคาแปลกใหมขึ้นเร่ือย ๆ กิจการตาง ๆ ที่ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีคู 

แขงขันมากจะตองคิดคนวิธีการผลิตที่จะทําใหสินคามีคุณภาพสูงขึน้ รวมทัง้คิดคนประดิษฐปรับปรุงสินคา

อยูตลอดเวลาเพื่อใหเปนที่ตองการของผูบริโภค  
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สิ่งท่ีควรรูเกี่ยวกับคูแขงขัน  
พนักงานขายหากมีขอมูลที่เกี่ยวกับคูแขงขันมากเทาใด ความไดเปรียบในการขายสินคาก็ 

ยิ่งมีมากขึ้นเทาน้ัน  การมุงมั่นแตจะขายสินคาของตนเองเพียงอยางเดียวโดยไมพิจารณาสภาพตลาดและการ 

ขายของคูแขงขันจะทําใหเกิดปญหากับการขายของตนเอง  ดังนัน้พนักงานขายควรรูขอมูลคูแขงขันในดาน

ตาง ๆ ดังตอไปน้ี  
                 (1)  ขนาดของตลาด พนักงานขายจะตองหาทางทราบใหไดวาคู แขงขันครอบครองสวน

แบงตลาดอยูมากนอยเพียงใด แนวโนมการขายในอนาคตจะเปนลักษณะใด กลุมลูกคาทีส่ําคัญ ไมวาจะเปน

เพศ  อายุ  อาชีพ  และฐานะโดยรวม  
                 (2)  การจัดจําหนายสินคา แมจะเปนสินคาชนิดเดียวกัน สินคาแตละชนิดของแตละบริษัท

หรือแตละยี่หอ  จะมีวิธีการจัดจําหนายสินคาที่แตกตางกัน   
                 (3)  วิธีการสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายของสินคาตาง ๆ ในปจจุบันมีหลากหลาย

วิธีและเปนการแขงขันที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ไมวาจะเปนการโฆษณาดวยสื่อมวลชนทุกชนิด การลด

แลก  แจก  แถม  สงชิ้นสวนเขารวมชิงโชค  
                 (4)  ลักษณะของผลิตภัณฑ พนักงานขายจะตองรูวาขณะนีส้ินคาของตนมีคูแขงขันอยูมาก

นอยเพยีงใด ยี่หอใดบาง สินคาของบริษัทใดกําลังครอบคลองตลาด มจุีดดี จุดดอยอยางไร อะไรบางที่เปนจุด

ไดเปรียบของสินคาของตนเองกับสินคายี่หออ่ืน ๆ  
                 (5)  ประเภทของลูกคา พนักงานขายจะตองรูวาลูกคาของคูแขงขันเปนบุคคลหรือกิจการ

ประเภทใด มอํีานาจในการจัดซือ้ขนาดไหน ความตองการสินคาจากคูแขงจํานวนใด ฐานะทางการเงินมัน่คง

หรือไม และลูกคาเหลาน้ันตองการสินคาที่มีลักษณะเชนใดบาง  
(6) ขนาดของกิจการ พนักงานขายจําเปนตองรูขอมูลเกี่ยวกับกิจการของคูแขงขันวามี   

ระดับกําลังความสามารถขนาดไหน เชน ขายเปนกิจการระดับครอบครัว หรือเปนกิจการขนาดใหญที่มีกําลัง

การผลิตสูง รวมทั้งเปนกิจการทีม่ีสาขาครอบคลุมไปทัว่โลกหรือไม เพราะจะไดทราบกําลังการแขงขัน เชน 

เงินทุน แมกิจการของตนเองจะมีขนาดเล็กกวาก็อาจจะมีผลดี  
                 (7)  ยุทธวิธีการขายของพนักงานขาย พนักงานขายเปนบุคคลทีม่ีความสําคัญตอกิจการทุก

แหงเพราะเปนกลไกหนึ่งที่จะทําใหกิจการกาวหนาตอไป ทุกกิจการจึงตองสงเสริมและสนับสนุนให

พนักงานขายศึกษาหาความรู ความชํานาญ และใหมีความสามารถแขงขันกับคูแขงขันได  

  6. สวนครองการตลาด หมายถึงอัตรายอดขายสินคาตอยอดขายทัง้สิ้นของคูแขงขัน ในการ

วิเคราะหสวนครองตลาด โดยจะหาสวนครองตลาดทีเ่กิดขึน้แลวนําไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนครองตลาด

ทีไ่ดกาํหนดไว แลววิเคราะหถึงผลตางที่เกิดขึ้นวาเกิดจากสาเหตุอะไรแลวจึงหาวิธีแกไขปรับปรุงตอไป  

  7.  สมรรถนะธุรกิจ หมายถึง ความรู  ทักษะ และคุณลักษณะทีจํ่าเปนของบุคคลในการ

ทํางานบริหารธรุกจิใหประสบความสําเร็จ  มีผลงานไดตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดหรือสูงกวา 
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ตัวอยางสมรรถนะ 

  1.   สมรรถนะสวนบุคคล ไดแก การติดตอสื่อสาร ความมั่นใจตนเอง  ความคิดสรางสรรค   

และการสรางนวัตกรรม  เปนตน 

  2.   สมรรถนะของผูจัดการ ไดแก การติดตอสือ่สาร การวางแผน และการบริหารงาน  การ

ทํางานเปนทีม  ความสามารถเชิงกลยุทธ  ความสามารถดานตางประเทศ  ความสามารถในการจัดการตนเอง  

เปนตน 

  8. สภาพแวดลอมภายใน หมายถึง การศึกษาจุดแข็ง จุดออน กลยุทธและวิธีการของคู

แขงขัน เพื่อใหสามารถหามาตรการในการตอบสนอง ประกอบดวย 

  จุดแข็ง คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกร สิง่แวดลอมใดมีศักยภาพ มีคุณภาพ ถือ

วาเปนจุดแข็ง เชน ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี เปนตน 

  จุดออน คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกร สิ่งแวดลอมใดทีม่ีประสิทธิภาพและ

สรางความเสียหายใหองคกรถือวาเปนจุดออน เชน บุคลากรขาดความชํานาญในการผลิตสินคา เปนตน 

  9. สภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง การศึกษาโอกาสและอุปสรรค ตองมีความรูเกีย่วกับ

โครงสรางธุรกิจของตัวองคกรเอง  ขอมูลลูกคา ขอมูลคูแขง  ขาวสารทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศมาเปนตัวชวยในการวิเคราะหบนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง  

  โอกาส คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร สิง่แวดลอมใดที่สงผลดีตอองคกร

และเอื้อใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายถือวาเปนโอกาส เชน การทําธุรกิจการขนสง ราคาน้าํมัน

ที่ตํ่าลงถือเปนโอกาสในการทํากําไร เปนตน   

อุปสรรค คือ สิ่งแวดลอมภายนอกองคกรที่สงผลเสียหายตอองคกร เชน ในชวงเศรษฐกิจ 

ตกต่าํ ผู บริโภคมีอํานาจการซื้อลดลง สงผลใหยอดขายสินคาตาง ๆ ลดลง และภัยน้าํทวมกอใหเกิดความ

เสียหายกับผูประกอบการตาง ๆ หรือการทําธุรกิจการขนสงถาน้าํมันขึน้ราคา ถือวาเปนอุปสรรคตอองคกร 

เพราะจะทําใหผลกําไรลดลง เปนตน           

10. วงจรความเสี่ยง  

  วงจรความเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจของผูบริการทุกระดับจะตองเผชิญกับความเสี่ยง การ

ที่จะตองเผชิญและตองเอาชนะความเสีย่งไดนัน้ ผูบริหารจําเปนตองรูและเขาใจวงจรความเสีย่งเพือ่จะได

นํามาใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามวัตถุประสงคขององคกร 
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  การสรางตนแบบวงจรความเสีย่งจะทําใหผู บริหารไดมองเห็นภาพรวมของความเสีย่ง

ทั้งหมด สามารถนํามาใชในการวางมาตรฐานระบบควบคุมภายในของผูบริหารหรือของผูตรวจสอบภายใน 

อีกดวย รวมทัง้การนําผลการปฏิบัติตามตนแบบวงจรความเสีย่งมาวางแผนการตรวจสอบ หรือการวาง

แผนการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบไดอีกวิธีหน่ึง 
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ภาพ แสดงตนแบบวงจรความเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

สํารวจ

ความเส่ียง 

การตรวจสอบ

ความเส่ียง 

คนหาและระบุ

ความเส่ียง 
ทาํความเขาใจ

วัตถุประสงคของ

องคกรนั้น ๆ 

การบรหิาร

ความเส่ียง 

การประเมิน

และจดัลําดบั

ความเส่ียง 

การวิเคราะห

ความเส่ียง 
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  1. ทําความเขาใจวัตถุประสงคขององคการ เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดเขาใจทิศทางและ

จุดมุ งหมาย การทีจ่ะทําใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการ ตองอาศัยการสนับสนุนจาก

องคประกอบของวัตถุประสงค 

2. การสํารวจความเสีย่ง ผูบริหารควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบขึน้ โดยเฉพาะทําหนาที่

สํารวจความเสีย่งอาจเปน ฝายตรวจสอบ หรือผูตรวจสอบภายใน แตงต้ังผูรับผิดชอบ เปนฝายบริหารความ

เสีย่งโดยมอบหมายใหคณะทํางานจากผูเชี ่ยวชาญของหนวยงานตาง ๆ เปนคณะทํางานเฉพาะกิจจนกวา

กิจกรรมการสํารวจความเสี่ยงแตละคร้ังจะแลวเสร็จ 

  3. การคนหาและระบุความเสี่ยง เปนการคนหาความเสี่ยงที่ตองการจากขอมูลตาง ๆ  

  4. การวิเคราะหความเสี่ยง การวิเคราะหขึน้อยูกับลักษณะความเสีย่งและชนิดของเครือ่งมือ

ที่จะพิจารณามาใชในการวิเคราะหที่นิยมกันคือ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ  

  5. การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ความเสีย่งมีทัง้รูปธรรมและ

นามธรรมแตหลักการประเมินจะตองทําใหเห็นถึงความชัดเจน แปลผลออกมาเปนเชิงรูปธรรมที่สัมผัสได 

วัดได กลาวคือ วัดเปนจํานวนได และวัดเปนเวลาได การจัดลําดับความเสี่ยงอาจจัดเปน ความเสี่ยงสูง ความ

เสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงตํ่า เมื่อสรุปผลออกมาไดแลว จึงนําไปบริหารความเสี่ยงตอไป 

  6. การบริหารความเสีย่ง การบริหารความเสีย่ง ถือเปนหัวใจของความสําเร็จขององคการ

โดยตรง ทัง้นี ้เพราะความเสีย่งเปนอุปสรรคสําคัญตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ ดังนัน้ จึง

เปนหนาที่ของฝายจัดการที่ตองรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ 

  7. การตรวจสอบความเสี่ยง เปนกระบวนการทีเ่กี่ยวกับการ ควบคุม กํากับ และติดตามผล

วากลไกลการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติตามหรือไมเพียงใด โดยการสอบทานความเสีย่ง และการควบคุม

ภายใน การประเมินระบบควบคุมภายใน การวางมาตรการปรับปรุงแกไข และการสรางสัญญาณเตือนภัย 

  ผูบริหารองคการจะตองตรวจสอบความเสี่ยงมิใหเกิดขึ้น หรือถามีก็สามารถควบคุมปองกัน

ใหเกิดแตนอยที่สุด 
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เร่ืองท่ี 3  การแกปญหาความเสี่ยง 

  การแกไขปญหาความเสีย่ง หมายถึง การทําใหเกิดสภาพการณทีเ่ราคาดหวัง การทีค่น

จํานวนมากไมสามารถแกไขปญหาตนเอง หรือผูบริหารไมสามารถจะแกปญหาหนวยงานของตนได ถึงแม

จะรูสภาพหรือเปาหมายอยูแลว แตก็ไมสามารถไปสูเปาหมายได ทั้งน้ี เพราะปญหาอาจมีมาก รุนแรง มีความ

สลับซับซอน คลุมเครือ และแฝงไวดวยปญหาอ่ืน ๆ เปนตน 

  การแกปญหาความเสี่ยงมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ แสดงข้ันตอนการแกปญหาความเสี่ยง 
 

   

1.ขั้นระบุปญหา 

4. ขัน้กาํหนดแนว

ทางแกไขปญหา 

2. ขั้นสาเหตุ

ของปญหา 

3. ขั้นการกําหนด

จุดมุงหมายในการ

แกปญหา 
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1. ขั้นระบุปญหา เปนขั้นแรกทีม่ีความสําคัญ เพราะถาเราไมทราบปญหาเราก็ไมมีทางแก 

ปญหาได จําเปนตองหาสาเหตุแหงปญหาแลวจะนําสาเหตุน้ันมาเรียงลําดับความสําคัญอะไรเปนเหตุเปนผล 

  2. ขั้นสาเหตุของปญหา การหาสาเหตุของปญหาไมถูกตองจะทําใหการแกปญหาผิดไป ซึ่ง

ตามปกติคนเรามักจะยึดติดกับแนวคิด หรือความรูเดิม ๆ ทําใหมองเห็นปญหาแตเพียงดานที ่สัมพันธ 

สอดคลองกับแนวคิดนั้น ๆ อีกประการ ผูทีรู่ถึงสาเหตุทีแ่ทจริงแลวรีบดวนสรุปโดยไมพยายามคนหาสาเหตุ

อ่ืน ๆ  

  3. ขัน้การกําหนดจุดมุงหมายในการแกปญหา การคัดเลือกสาเหตุทีก่อใหเกิดปญหาแลว 

นําไปหาแนวทางแกไขจะทําใหปญหานัน้ไดรับการแกไข เชน ปญหาอัตราการเพิ่มของประชากรสูงมาจาก

สาเหตุอะไร คนเกิดมาก คนตายนอย หรือคนอพยพเขามามาก เปนตน   

  4. ขัน้กําหนดแนวทางแกไขปญหา การกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาซึ่งอาจจะเปน

ทางเลือกทีส่ามารถนําไปใชแกปญหาไดจริง ไมใชเปนเพียงอุดมการณหรืออุดมคติ หรือทางเลือกนั้น

สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได ทั้งที่วัดเปนตัวเงินไดและไมสามารถวัดเปนตัวเงินได 

  การเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแกไขปญหานัน้ ควรมีการเปรียบเทียบตัวเลือกทัง้หมดที่ไดดวย

วิธีตาง ๆ โดยประเมินตัวเลือกแตละตัว แลวจึงตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาที่ดีทีสุ่ด หรือหาวิธีใหม ปลอยให

ปญหาคลี่คลายไปเองโดยไมตองทําอะไร 
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เร่ืองท่ี 4  การวางแผนปฎิบัติการจัดการความเสี่ยง 
  การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสีย่ง ควรมีผูแทนจากฝายตาง ๆ ในองคการเปนเสมือน

คณะทํางานกลาง หากคณะทํางานยังไมมีความชํานาญพอ ควรจางที่ปรึกษาเขามาทํางานรวมกัน เพื่อวางแผน

ปฏิบัติการจัดการความเสีย่ง โดยเริม่จากการสรางตัวแบบบริหารความเสีย่งระดับองคการ ซึง่จะตองมีการ

ทบทวน วิเคราะห ตัดสินใจและประเมินความเสี่ยงขององคการกอน ดังนี้ 

  1. กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
  2. จัดการฝกอบรมใหความรูกับผูแทนฝายตาง ๆ ใหตระหนักถึงความเสี่ยง 
  3. จัดทําแบบสอบถาม 
  4. จัดใหมีการสัมภาษณ 
  5. ดําเนินการทบทวนเอกสารที่มีอยูจากฝายตาง ๆ โดยเนนเฉพาะดานความเสี่ยง 

  6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยางตอเน่ือง 
  7. จัดทําตัวแบบความเสี่ยง 
  8. ตรวจสอบติดตามพื้นที่ของฝายตาง ๆ  
  9. วิเคราะหสิ่งที่ไดจากการประเมิน 
 สิ่งท่ีจะไดจากการดําเนินงานในข้ันน้ี มีดังน้ี 
  1. สามารถบงชี้ไดวาความเสี่ยงขององคการมีอะไรบางอยางชัดเจน 
  2. สามารถจัดลําดับความสําคัญ และประเมินความเสี่ยงเหลานั้น 
  3. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงในเร่ืองที่สําคัญไดอยางชัดเจน 
  4. ไดรายงานการบริหารความเสี่ยงตอผูบริหารได 
  5. สามารถจัดลําดับแผนความเสี ่ยงตามความสําคัญ และจําเปนกอนหลังโดยทําเปน

แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
  การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวยข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 

1. สํารวจความเสี่ยงในองคการ การสํารวจความเสี่ยงทั้งองคการโดยศึกษาจากตัวแทนฝายตาง 

ๆ ดวยวิธีการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ เพือ่ใหไดขอมูลที่เปนเหตุเปนผลตอความเสีย่งขององคการ 

โดยนําขอมูลมากรอกในตารางความเสี่ยงที่กําหนดไว ตามตัวอยางดังนี้ 

2. ประเมินความเสี่ยงในระดับองคการ คณะทํางานกลางรวบรวมขอมูลความเสี่ยง จากฝายตาง 

ๆ ที่เกี่ยวของ นํามาจัดลําดับความเสี่ยง โดยอาจเชิญผูมีสวนเกี่ยวของรวมพิจารณา 

3. กําหนดตัวควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในโอกาสตาง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ได 

4. การทําแผนปฏิบัติการ จะตองเลือกความเสี่ยงสูงสุดทีเ่ปนวิกฤติกอนมาทําแผนปฏิบัติการ 

เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การผันผวนจากราคาสินคาตนทุน เปนตน 

5. การทํารายงานสรุปความเสี่ยง เพื่อนําขอมูลความเสีย่งมาจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ

ความเสี่ยง โดยเร่ืองวิกฤติที่ตองเรงแกไข 
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ตัวอยาง แสดงขอมูลของความเสี่ยงภายในองคการท้ังหมดของฝายเทคโนโลยี 
 

ลําดับ ความเสี่ยง สาเหต ุ ผลกระทบ 
การควบคุมใน

ปจจุบัน 

ประสิทธิผล

ในการ

ควบคุม 
1 การเพิ่มขึ้นของเว็บ

แอพพลิเคชั่นใน

ปจจุบัน 

แนวโนม

ทางดานพาณิชย

อิเลก็ทรอนิกส 

บริษัทตองใหบริการ

ผานทาง

อิเล็กทรอนิกสมาก

ขึน้ตามแนวโนม 

ใหผูพัฒนาระบบมี

ความรู ความชํานาญ

ในโครงสราง

พื้นฐานของเว็บมาก

ขึ้น 

พอใช 

2 การทํานุบํารุง  

เคร่ืองคอมพวิเตอร

ขนาดใหญตองใช

ความพยายามมาก 

ขาดบุคลากร ไมสามารถ

ใหบริการไดดี 

จางบริษัทขางนอก

ทํา 

พอใช 

3 ศูนยคอมพิวเตอรมี

ปญหา 

ไฟไหม/ 

แผนดินไหว/ 

ระเบดิ/ ไฟดับ 

ระบบธุรกิจทั้งหมด

ไมสามารถดําเนิน

ตอไปได 

มีสถานที่สําหรับ

หนวยประมวลผล

มากกวา 1/ มีระบบ

สาํรอง 

ดี 

     

สรุป  

 ดังน้ันการบริหารจัดการความเสีย่งทีเ่ปนระบบจะตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคน 

ทุกฝายในหนวยงาน ซึ่งตองถือวาเปนกิจกรรมของทุกคนในองคการ ผูบริหารจะตองสรางความเขาใจ ใหทุก

คนตระหนักถึงภัยวิกฤต ความเสี่ยง ทุกคนตองทําเปนประจําและทําอยางตอเนือ่งเปนระบบ มีรูปแบบที่

ชดัเจน  
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หลักการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย 

  1. การวางแผนกลยุทธ 

  2. การวิเคราะหความเสี่ยง 

  3. การควบคุมความเสี่ยง 

 ในการดําเนินงานปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง จะไดมาจากฝายและองคการมาชวยกันประเมิน

ความเสีย่งตาง ๆ แลวจัดลําดับวาอะไรเปนความเสี่ยง ระดับมากนอยเพียงใด รุนแรงแคไหน เพื่อนําความ

เสี่ยงนั้น ๆ มาบริหารจัดการกอน หลัง สวนการพิจารณาตัวควบคุมความเสี่ยงทําใหเห็นสภาพการบริหาร

ความเสี่ยงในองคการ วามีการกําหนดอยางไร ในการทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โดยเรียงลําดับ

วิกฤตวาอะไรมากอนและอะไรมาหลัง ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของการบริหารความเสี่ยง ทีม่ีรายละเอียดใน

เชิงปฏิบัติการ สามารถนําไปใชไดจริงในหนวยงาน 
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กิจกรรมท่ี 1 

การวิเคราะหศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงในองคการ 
  ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คน เลือกประธาน ผูนําเสนอ และเลขา แลวรวมกันพิจารณาตาม

ประเด็น ดังตอไปน้ี 

1. อาชีพ………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

2. ขั้นระบุปญหา………………………………………………………………………………. 

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

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

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

3. ขั้นหาสาเหตุของปญหา…………………………………………………………………….. 

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

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

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

4. ขัน้กาํหนดจุดมุงหมายในการแกปญหา…………………………………………………….. 

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

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

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

5. ขัน้กาํหนดแนวทางแกปญหา………………………………………………………………. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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บทที่ 4 
การจดัการการผลิตหรือการบริการ 

สาระการเรียนรู 
  ในสภาวะการแขงขันทางการคาและการตลาดยุคโลกาภิวัตน ธุรกิจตองมีการปรับตัวที่

รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในขณะที่ผูบริโภคมีความตองการสินคาที่หลากหลายและ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปจจัยสําคัญหนึ่งทีผู่ บริโภคใชในการตัดสินใจเลือกสินคา และบริการ คือ คุณภาพ

ของสินคา จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบอาชีพตองใหความสําคัญและความจําเปนในการจัดการการผลิตและ

การบริการ 
ตัวชี้วัด 
  1. จัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 
  2.  อธิบายวิธีการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต 
  3.  อธิบายขั้นตอนการลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ 
  4.  จัดทําแผนการผลิตหรือการบริการ 
ขอบขายเน้ือหา 
  เร่ืองท่ี 1 การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ 

เร่ืองท่ี 2 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการผลติ 
เร่ืองท่ี 3 การลดตนทุนการผลิตและการบริการ 
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เร่ืองท่ี 1 การจัดการเกี่ยวกับการควบคมุคุณภาพการผลิตหรือการบริการ 
1. ความหมายการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ 

 การประกอบการอาชีพใหมีความเจริญกาวหนานัน้ จําเปนที่ผูประกอบการอาชีพ ตองมีความรูความ

เขาใจ ในเร่ืองการจัดการ การผลิตและการบริการเปนอยางดี การจัดการการผลิตหรือการบริการมีความหมาย

สรุปไดดังน้ี 
การจัดการ หมายถึง กระบวนการทีดํ่าเนินงานตามขัน้ตอนตาง ๆ อยางตอเนือ่งและมีการ

ประสานงานกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรหรือกิจการ 
  การผลิต หมายถึง การจัดทํา การประกอบ หรือสรางสินคาหรือผลิตภัณฑโดยผาน

กระบวนการแปรสภาพจากวัตถุดิบ 
  การบริการ หมายถึง การบริการที่ดีแกลูกคา หรือการทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ มี

ความสุขและไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ 
  การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื ่อใหผลิตภัณฑตอบสนองความ

ตองการและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาบนแนวคิดพืน้ฐานวา เมือ่กระบวนการดี ผลลัพธที่

ออกมาก็จะดีตาม 
2. วัตถุประสงคการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ 

 การควบคุมคุณภาพน้ัน มีวัตถุประสงคเพื่อใหสินคาหรือผลิตภัณฑหรือการบริการบรรลุจุดมุงหมาย

ดังตอไปน้ี  
  1) สินคาที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตมีคุณภาพตรงตามขอตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญา 
  2) กระบวนการผลิตดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม 
  3) การวางแผนการผลิตเปนไปตามที่กําหนดไว 

4) การบรรจุหีบหอดีและเหมาะสม หมายถึง สามารถนําสงวัสดุยังจุดหมายปลายทางใน 
สภาพดี นอกจากน้ีการควบคุมคุณภาพยังกอใหเกิดประโยชนตอการผลิต คือ 
  1) เพื ่อใหเสียคาใชจายหรือตนทุนต่ําที ่สุด โดยการใชปจจัยการผลิตและวิธีการผลิตที ่

เหมาะสม 
  2) เพื่อใหไดปริมาณสินคาตรงตามความตองการของตลาดไมมาก และไมนอยเกินไป จน

ไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดได  
  3) เพื่อใหไดสินคาตรงตามเวลาที่ลูกคาตองการ 
  4) เพื่อใหไดคุณภาพสินคาตรงตามที่ลูกคาตองการ ไมมีจุดบกพรองหรือเนาเสีย 
  3. ข้ันตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 

  1) ข้ันการกําหนดนโยบาย ในขัน้น้ีจะเปนการกาํหนดวัตถปุระสงคกวาง ๆ เชน ระดับสินคา 

ขนาดของตลาด วิธีการจําหนาย ตลอดถึงการรับประกัน ขอกําหนดเหลานีจ้ะเปนเครือ่งชีนํ้าวากิจการจะตอง

ทําอะไรบางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว 
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  2) ข้ันการออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑในทีนี่ ้ หมายถึง การกําหนด

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ เชน วิทยุทีจ่ะทําการผลิตขึ้นนี้มีขนาดกี่วัตตสามารถรับไดกีช่วงความถี่ และมี

ระบบตัดคลื่นรบกวนหรือไม เปนตน ขอควรคํานึงถึงสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑน้ีคือ จะตองรูวา 
ฝายผลิตมีขีดความสามารถมากนอยเพียงใด การออกแบบผลิตภัณฑ จึงตองมีความสัมพันธกับระบบการผลิต 

  3) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน

ขั้นตอนยอย 3 ขัน้ คือ การตรวจสอบคุณภาพของชิน้สวน การควบคุมกระบวนการผลิตและการตรวจสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ โดยในการตรวจสอบทั้ง 3 ขั ้นนี้ สวนใหญจะใชเทคนิคการสุ มตัวอยาง เพราะ

ผลิตภัณฑที่ผลิตไดน้ันมีจํานวนมากไมอาจจะทําการตรวจสอบไดอยางทั่วถึงภายในเวลาจํากัด 
  4) ขั้นการจําหนาย การควบคุมคุณภาพ จะมีลักษณะเปนการใหบริการหลังการขาย ซึ่งใน

ระบบการตลาดสมัยใหมถือวาเปนเรือ่งสําคัญมาก เพราะสินคาบางชนิดโดยเฉพาะอยางยิง่สินคาประเภท

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสซึง่มีวิธีการใชและการดูแลรักษาทีค่อนขางยุงยาก ผูผลิต

หรือผูขายจะตองคอยดูแลเพื่อใหบริการหลังการขายแกผูซือ้อยูเสมอ เพือ่สรางความพึงพอใจ ซึ่งจะมีผลตอ

ความเชื่อมั่นและความกาวหนาทางธุรกิจในอนาคต 
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เร่ืองท่ี 2 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 
1. ความหมายของการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 

  การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต เปนการพัฒนาความสามารถในการผลิต 
ผลิตภัณฑของมนุษย ชวยในการแกปญหาและสนองความตองการของมนุษยอยางสรางสรรค โดยนําความรู

มาใชกับกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อสรางและใชสิ่งของ เคร่ืองใช วิธีการใหการดํารงชีวิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถอธิบายไดดังนี้ 

  1) นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิง่ประดิษฐใหม ที่ยังไมเคยมีใชมากอน 

หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลว  

  2) เทคโนโลยี หมายถึง สิง่ทีม่นุษยพัฒนาขึน้ เพือ่ชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ 

เชน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแมกระทัง่สิ่งทีไ่มไดเปนสิง่ของทีจั่บตองไดหรืออาจเปนระบบ

หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการทํางานบรรลผุลเปาหมาย และครอบคลุมถึงเร่ือง ดังตอไปน้ี 

                (1) คน เปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญ ไดแก เจาของกิจการ แรงงานคนภายนอกที่ 

     จางมาทํางาน เปนตน 

(2) วัสดุและเคร่ืองมือ ไดแก วัสดุอุปกรณตาง ๆ  

(3) เทคนิค วิธีการ ไดแก ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(4) สถานที ่ไดแก ไรนา ฟารม ภูเขา แมนํ้า ทะเล สถานประกอบการตาง ๆ  

 2. ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยี 

  จากการนําเทคโนโลยีไปใชในชีวิตประจําวันของมนุษย ทั้งนี้จากการนําเทคโนโลยีมาใช

อยางแพรหลาย ทําใหเกิดทั้งประโยชนและผลกระทบตอการดํารงชีวิต สรุปไดดังน้ี 

  1) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอการศึกษา นักศึกษาสามารถเรียนไดจากที่

บานโดยไมตองเดินทางไป เชน การเรียนการสอนทางไกลผานอินเทอรเน็ต ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

รวมทั้งการศึกษาคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตทีม่ีไมจํากัด และการศึกษาเรียนรูจากสื่อประเภทตาง ๆ เชน 

วิทยุ โทรทัศน วีดิโอและคอมพิวเตอร เปนตน จากการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ทําใหเกิด

ปญหาขาดปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางผูเรียนกับครู เพราะการเรียนรู โดยผานสื่อเทคโนโลยีทําใหครูซึ่ง

เปนผูถายทอดความรู มีบทบาทลดนอยลง 

  2) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอสิง่แวดลอม เทคโนโลยีเขามามีบทบาทใน

การปรับปรุงคุณภาพของดิน น้ําและอากาศ รวมทัง้มีการนําของเหลือใชที่ผานกระบวนการทางเทคโนโลยี 

แลวกลับมาใชใหมโดยไมตองใชทรัพยากรหลัก เทคโนโลยีจะกอใหเกิดมลพิษตอสิง่แวดลอม เพราะมนุษย

นําเทคโนโลยีมาใชอยางผิดวิธี เพือ่มุงแตประโยชนสวนตน จนหลงลืมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช

เทคโนโลยีของตน 

  3) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม เทคโนโลยีกับสังคมเปนของคูกัน เมื่อ

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทเปรียบเสมือนยอโลกใหเล็กลง เนื่องจากความสะดวกในการติดตอขาวสารขอมูล 

ทําใหธุรกิจติดตอไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีผลใหเศรษฐกิจเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว               จาก
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ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีกอใหเกิดปญหาการวางงานของแรงงาน เนือ่งจากมีการนําเครือ่งจักรมา

ใชแทนแรงงานคน และปญหาจากการปรับตัวของผูไมรูในเรือ่งของการใชเทคโนโลยีสมัยใหม จึงกอใหเกิด

ปญหาการนําเทคโนโลยีไปใชอยางไมถูกตอง 

  4) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอสุขภาพ เนื่องดวยเทคโนโลยีมุ งสรางสิ่ง

อํานวยความสะดวกตอมนุษย โดยเฉพาะดานสุขภาพ มีเครือ่งออกกําลังกายภายในบาน มีวิทยุโทรทัศนและ

แหลงบันเทิง เพื่อเสริมสรางสุขภาพ ทั้งทางรางกายและทางจิตใจ ทั้งนี้ในวงการแพทยมีความกาวหนาในการ

รักษามากขึ้นและมีขอมูลทางการแพทยเผยแพรผานทางอินเตอรเน็ตทําใหแพทยทั่วโลกสามารถรวมมือใน

การปฏิบัติงานรวมกันได นอกจากนั้นเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีผลทําใหเยาวชนขาดความสนใจการ

เรียน มุงแตการเลนเกมคอมพิวเตอร ไมมีเวลาออกกําลังกาย มีพฤติกรรมที่กาวราวชอบการตอสู สมาธิสั้น 

อารมณรุนแรง ไมไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ ทําใหเกิดความเครียด สายตาสั้นเร็วกอนเวลาอันควร 

  สรุปไดวาเทคโนโลยีจะมีประโยชนอยางมาก เมือ่ผู ใชมีการนําไปใชไดอยางถูกวิธีและ

เหมาะสม และจะเกิดผลกระทบอยางมากมาย เมื่อผูใชนําเทคโนโลยีไปใชแบบผิด ๆ ดวยความไมรู หรือใช

เทคโนโลยีมากเกินกวาความจําเปน 

  3. กระบวนการเทคโนโลยีในการผลิต 

  กระบวนการเทคโนโลยีเปนกระบวนการทีเ่กี่ยวของกับการแกปญหา โดยการใชความคิด

ริเริม่อยางสรางสรรคและรอบคอบ เพือ่สรางผลิตภัณฑทีก่อใหเกิดประโยชนตามความตองการของมนุษย

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

             หลักการเบื้องตนของกระบวนการทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ สามารถแบง

ออกเปนขั้นตอน ไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

แผนภูมิ กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

 

1. กําหนดปญหาหรือความตองการ 2. สรางทางเลือกหรือวิธีการ 

4. ออกแบบและลงมือสราง 3. เลือกวิธีการที่เหมาะสม 

5. ทดสอบและประเมินผล ปรับปรุงแกไข 
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4. การใชกลยุทธในการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ 

  ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากในการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปนการ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมหรือการบริการ ลวนแตนําเทคโนโลยีเขามาใชในกิจกรรมตาง ๆ 

ทั้งสิ้น เพราะการนําเทคโนโลยีเขามาใชในกิจกรรมตาง ๆ จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหดีขึ้น เชน สามารถ

ทํางานไดเร็วขึ้น ไดปริมาณมากขึ้น งานมีคุณภาพมากขึ้น ลดเวลาในการทํางาน ลดคาใชจายในการใช

แรงงานคน และที่สําคัญถาเปนภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรมซึ่งตองมีการแขงขันในทางธุรกิจ ใคร

นําเทคโนโลยีมาใชกอนคนอืน่ถือวาเปนกลยุทธอยางหนึง่ที่จะทําใหประสบความสําเร็จกอนคูแขง ซึ่งคําวา

กลยุทธ หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่จะทําใหแผนงานประสบผลสําเร็จ ขณะจัดทํากล

ยุทธจะตองมีการตรวจสอบดูวามีจุดออนในกิจกรรมใดหรือมีจุดแข็งในกิจกรรมใดหรือคูแขงมีจุดออนใน

กิจกรรมใด จุดแข็งในกิจกรรมใด แลวนํามาเปรียบเทียบกับของเรา เพื่อทําการปรับกลยุทธตอไป 

  เมื่อรูวามีจุดออนที่จุดใด ก็สามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใชในสวนที่เปนจุดออนนัน้ เพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ดังตัวอยางการใชและปรับกลยุทธในการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ ดังน้ี 

ตัวอยางท่ี 1 

  ในอดีต การเกี่ยวขาวในนาที่มีพื้นที่กวาง ๆ จะใชแรงงานคนในการเกี่ยวขาวจํานวนมาก 

ตอมามีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเกีย่วขาว เชน เครื่องจักรในการเกีย่วขาว ทําใหสามารถลดจํานวน

แรงงานคนและลดเวลาในการเกี่ยวขาวลงไดอยางมาก และถามีการแขงขันทางธุรกิจการขายขาวเกษตรกร

จะตองมีการปรับกลยุทธในการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเกีย่วขาว เพือ่ใหสามารถเกีย่วขาวไดจํานวน

มากและใชเวลานอย เพื่อใหสามารถนําขาวออกมาจําหนายไดกอน 

  ตัวอยางท่ี 2 

  โรงงานน้ําพริกเผาแหงหนึ่ง เดิมการลางผัก บดพริกหรือเครือ่งเทศ การผสมสวนผสมและ

การบรรจุจะใชแรงงานคนแทบทั้งหมด ทําใหผลผลิตทีอ่อกมาไมดีเทาทีค่วร เชน ผักไมสะอาด สวนผสมไม

ดีพอ นํ้าหนักและปริมาณไมไดมาตรฐาน ใชแรงงานคนมาก ทําใหเสียคาใชจายสูง รวมถึงใชเวลาในการ

ทํางานมาก ทําใหไมสามารถแขงขันกับคู แขงขันอืน่ ๆ ได สงผลใหเสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะฉะนั้น 

โรงงานน้ําพริกเผาแหงนี้ จึงไดมีการปรับกลยุทธในการดําเนินกิจกรรมโดยการนําเอาเทคโนโลยีการผลิตมา

ชวย เชน เครือ่งลางผัก เครื่องบด เครือ่งผสมและเครือ่งบรรจุภัณฑทําใหสามารถผลิตน้ําพริกเผาไดมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ลดคาใชจายในการผลิต สามารถผลิตน้าํพริกเผาออกสูตลาด

แขงขันกับคูแขงรายอ่ืน ๆ ไดทันเวลาและรวดเร็วขึ้น 
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5. การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

  การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอมและงานอาชีพ มีหลักการ 

ดังตอไปน้ี 

  1) การวิเคราะหเปรียบเทียบผลิตภัณฑหรือวิธีการทีไ่ดจากเทคโนโลยีตาง ๆ ทัง้ทางดาน

คุณภาพ รูปแบบ วัสดุ ความสะดวกในการใช ความคุมคา โดยกอนที่จะตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีใดมาใชน้ัน 

ผู ประกอบการหรือเจาของกิจการ ควรนําคุณลักษณะทัว่ไป คุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีมาศึกษา

เปรียบเทียบกอนการตัดสินใจเลือก   

  2) เมื่อมีการเลือกใชเทคโนโลยีสําหรับการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสนองตอความ

ตองการของมนุษยแลว ยอมตองมีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาดวย ดังนัน้ผูประกอบการหรือ

เจาของกิจการตองศึกษาทบทวนวาเทคโนโลยีที่กําหนดเลือกใชนั้นมี ขอดี ขอเสียและผลตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมที่จะไดรับน้ันเปนอยางไร  

  3) ตัดสินใจเลือกและใชเทคโนโลยีมีผลตอชีวิตที่มีผลดีตอสังคมและสิง่แวดลอมในทาง

สรางสรรคมากที่สุด 
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เร่ืองท่ี 3 การลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ 

1. แนวคิดในการลดและควบคุมตนทุนการผลิต  
  การดําเนินงานธุรกิจทุกประเภท ใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง จําเปนทีผู่ประกอบการ

หรือเจาของธุรกิจตองหาวิธีการลดตนทุนการผลิตและการบริการโดยแนวคิดในการลดและควบคุมตนทุน

การผลิตน้ัน มีหลักการ ดังน้ี 
  1. ศึกษาวิเคราะหและสํารวจสถานภาพปจจุบันของการผลิต คือ แรงงาน วัตถุดิบ ตนทุน

การผลิต เมื่อรูปจจัยการผลิตแลวทําใหสามารถหาขอบกพรองและหาวิธีลดตนทุนได 
  2. วิเคราะหหาสาเหตุของตนทุนสูญเปลาทีเ่กิดขึน้จากการผลิตสินคา และการบริการ 

หมายถึง การเสียคาใชจายแตไมไดกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ 
  3. ปฏิบัติการลดและควบคุมตนทุนการผลิตในสวนของคาใชจายที่ไรประสิทธิภาพ มีความ

สูญเปลา โดยดําเนินการตอเน่ืองใหบรรลุผลสําเร็จ   
  การดําเนินธุรกิจตองเผชิญกับขอจํากัดหลายอยางที่เปนอุปสรรคและเปนเหตุใหตนทุนการ

ผลิตสูงขึน้ จากหลายปจจัย คือ ตนทุนแรงงานมีแนวโนมสูงขึ้น ตนทุนวัตถุดิบแพงขึน้ โดยเฉพาะการนํา

วัตถุดิบจากภายนอกเขามา ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึน้ เชน คาน้าํมัน คาน้าํ คาไฟฟา คูแขงขันมีมากขึน้และ

ทวีความรุนแรงมากขึ้น จําเปนที่ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองลดตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาที่ผลิต

จะมีผลใหได กําไรมากขึ้น ดังน้ันผูประกอบการตองปรับวิธีการทําธุรกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตใหตํ่าลง โดย

กําหนดเปาหมายการผลิตใหเหมาะสมเพื่อความอยูรอด มีการปรับปรุงโครงสรางในการประกอบธุรกิจ

พัฒนาระบบการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จ 
2. ปจจัยในการลด ควบคุมตนทุนการผลิต 

  ในการผลิตสินคาตนทุนการผลิตจะสูงหรือตํ่าน้ัน ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หลายประการดังน้ี 
  1. ผูบริหารตองมีนโยบายและโครงการเพือ่ลดตนทุนการผลิตอยางจริงจังและชัดเจนไมวา

จะเปนนโยบายดานคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เชน ไอเอสโอ. การสนับสนุนศักยภาพของบุคลากร ฯลฯ 

หรือระบบและวิธีการลดตนทุน ซึ่งตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเน่ือง 
  2. สรางจิตสํานึกพนักงาน ใหมีจิตสํานึกที่ดีตอโครงการลดตนทุนการผลิต จึงจะไดรับความ

รวมมือและประสบความสําเร็จได 
  3. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการธุรกิจอยางจริงจัง 
  ทุกปจจัยทีก่ลาวมามีความสําคัญเทากันหมด แตการจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมี

คุณภาพผูบริหารธุรกิจตองกําหนดเปาหมายและการดําเนินงานอยางจริงจัง และตองมีการจัดทําขอมูลและวัด

ประสิทธิภาพของการลดตนทุนอยางตอเน่ือง 
  ในการบริหารจดัการการผลิต ควรกําหนดเปาหมายในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี 
  1.  ประสิทธิภาพการผลิต คือ ดัชนีชี วั้ด การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจเราเองกับธุรกิจอื่นที ่มีลักษณะการดําเนินงานเดียวกันวามีผลการดําเนินงานธุรกิจ

แตกตางกันอยางไร 
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  2. คุณภาพสินคาและบริการ ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองปลูกฝงใหพนักงานมี 

ความเขาใจในการควบคุมคุณภาพจะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตตามมาตรฐานที่

กาํหนดไว 

  3. การสงมอบ ตองสงมอบตรงเวลาตามทีลู่กคาตองการโดยไมมีปญหา การวางแผนการ

ผลิตและสงมอบใหลูกคาตองใหความสําคัญเปนพิเศษมิเชนน้ันจะทําใหเสียระบบการทําธุรกิจ 

  4. ตนทุนการผลิต ในสินคาประเภทเดียวกันแตตนทุนไมเทากัน การลดตนทุนมิใชสิ่งที่จะ

ทําใหคุณภาพของสินคาลดลง แตเปนการบริหารจัดการในการผลิตใหมีการใชตนทุนตํ่าลง 

  5. ความปลอดภัย เปนเรื่องที ่เกี ่ยวกับพนักงานโดยตรง ซึ ่งควรกระทําอยางยิ ่งเพราะยิ ่ง

เครงครัดมากเพียงใด พนักงานก็ปลอดภัยมากเทาน้ัน และมีสวนทําใหตนทุนการผลิตลดนอยลง รวมทั้งสราง

คุณภาพชีวิตใหพนักงานได 

  6. ขวัญและกําลังใจ ยิ่งมีความปลอดภัยสูง ขวัญและกําลังใจของพนักงานก็ยิ่งสูง โดยวิธีที่ดี

ที่สุดคือ การเพิ่มคาจางและเพิ่มสวัสดิการใหกับพนักงาน 

  7. สิ่งแวดลอมที่ดีในโรงงาน ถือเปนการสรางคุณภาพชีวิตทีดี่ใหกับพนักงาน ปจจุบันธุรกิจ

ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและจัดการกับสิ่งแวดลอมไดดี ถือเปนความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

  8. จรรยาบรรณ ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองยอมรับและปรับเปลีย่นกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑหรือการบริการ เมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความปลอดภัยและความมั่นใจใหแกลูกคา 

  หากเจาของธุรกิจสามารถปลูกฝงทุกขอที่กลาวมาใหกับบุคลากรขององคกรไดรับรูและรวม

ปฏิบัติ ปญหาในกระบวนการผลิตจะไมเกิดขึ ้นโดยเด็ดขาด และสิ ่งที ่สําคัญที ่สุดคือการผลิตจะมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. การควบคุมการจัดการการผลิตหรือการบริการ 

  การดําเนินงานธุรกิจใหมีการพัฒนาอยางตอเนื ่อง เพื ่อใหธุรกิจมีความมั ่นคงนั ้น 

ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองมีระบบควบคุม การจัดการการผลิตและการบริการ ระบบการควบคุมที่

นิยมใชมาก ไดแก วงจรควบคุม PDCA (Deming Cycle) มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) P (Planing) การวางแผน หมายถึง การวางแผนวามีโครงการ กิจกรรมหรือวิธีการอะไร 

ในการบริหารจัดการการผลติหรือการบริการ 

2) D (Do) การปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว 

3) C (Check)  การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบผลที่เกิดจากการปฏิบัติวา มีผล

เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว ในการวางแผนหรือไมอยางไร 

4) A (Action) การปรับปรุงแกไขและตัง้มาตรฐานในการทํางาน หมายถึง การกําหนด

แนวทาง วิธีการใหมเพื่อแกไขปญหาขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ 

  วงจรการควบคุม PDCA (Deming Cycle) ตองมีการดําเนินการอยางตอเนือ่ง เมือ่เสร็จสิ้น

แลวตองเร่ิมทําใหมเพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยไมหยุดน่ิง 
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กิจกรรมท่ี  1 

การวิเคราะหการจัดการการผลิตหรือการบริการ 

  ใหผูเรียนสรุปขอมูลความรู เร่ืองการจัดการการผลิตหรือการบริการ ตามหัวขอตอไปนี้ 

1. จากขอมูลทั้งหมด สรุปไดขอมูลดังน้ี 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………(ไมเกิน 5 บรรทดั) 

2. การจัดการการผลติและการบริการ มีวิธีการดังน้ี 

2.1………………………………………………………………………………………………. 

2.2………………………………………………………………………………………………. 

2.3………………………………………………………………………………………………. 

3. หากผูเรียนเปนเจาของธุรกิจหนึง่ ผู เรียนจะมีวิธีการจัดการการผลิตหรือการบริการดานใด เพราะ

อะไร 

1.1 ดาน…………………………….เพราะ……………………………………………… 

1.2 ดาน……………………………เพราะ……………………………………………….. 

1.3 ดาน……………………………เพราะ………………………………………………... 

4.  หากผูเรียนตองเลือกการจัดการการผลิตหรือการบริการเรงดวน ผูเรียนจะเลือกดําเนินการในดานใด 

เพราะอะไร 

ดาน………………………………………………………………………………...…………………….. 

เ พ ร า ะ ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….......................... 
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บทที่ 5 
การจดัการการตลาด 

สาระการเรียนรู 
  การจัดการการตลาดมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจ

ในกิจกรรมการตลาด สามารถศึกษาวิเคราะหตลาดเพื่อใหทราบโอกาสทางการตลาดกอนตัดสินใจลงทุน 

เพื่อธุรกิจจะไดดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตองและมีความเสี่ยงนอย ดังน้ัน ตลาดจึงเปนความอยูรอดของธุรกิจ 
ตัวชี้วัด 
  1.การจัดการตลาดเพื่อนําผลผลิตเขาสูตลาด 

  2. สามารถจัดทําแผนปฎิบัติการการจัดการตลาด 

ขอบขายเน้ือหา 
  เร่ืองท่ี 1 การจัดการการตลาด 
  เร่ืองท่ี 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
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เร่ืองท่ี 1 การจัดการการตลาด 

ความหมายของตลาดและการจัดการการตลาด 
  ตลาด หมายถึง สถานทีซ่ึ ่งผู ซื ้อและผูขายมาพบเพือ่โอนเปลีย่นมือกันในกรรมสิทธิ์ของ

สินคาและบริการ โดยมีราคาเปนสื่อกลาง เปนความหมายที่เปนที่รูจักและพบเห็นกันทั่วไป เชน ตลาดนัด

สวนจตุจักร ทาขาวกํานันทรง อําเภอพยุหคีรี ตลาดสดบางกะป ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
  การจัดการการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานธุรกิจ ซึ่งจะตองมีการวาง

แผนการผลิต การโฆษณา การประชาสัมพันธ การวิจัยการตลาด การสงเสริมการขาย การทําขอมูลฐานลูกคา 

การกระจายสินคา การกําหนดราคา การจัดจําหนาย ตลอดจนการดําเนินกิจการทุกอยางเพือ่สนองความ

ตองการ และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจ ทั้งในเร่ืองราคาและบริการ 
  การตลาดเปนกิจกรรมทางการตลาดที ่นักการตลาดดําเนินการเริ ่มตั ้งแตการวางแผน

จนกระทัง่นําแผนเหลานัน้ไปปฏิบัติการวางแผนทางการตลาด นักการตลาดตองคํานึงถึงตัวแปรตาง ๆ ทีม่ี

อิทธิพลตอความสําเร็จของแผนการตลาด เพื่อใหแผนการตลาดนัน้มีลักษณะทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับ

ความตองการของลูกคา สามารถจําแนกตัวแปรทางการตลาด ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา และการจัด

จําหนาย ซึ่งจะตองเขาใจความหมายของคําตอไปนี้ ใหชัดเจนดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาหรือการบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของ 

ผูบริโภคได  โดยผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ 

  2. ราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อยินดีจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ 

  3. การจัดจําหนาย หมายถึง การเลือกชองทางการจัดจําหนายเพื่อใหผลิตภัณฑผานออกจาก

ผูผลิตไปสูผูบริโภค และการกระจายตัวสินคา ซึ่งเปนงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนและการใชเครื่องมือ

อุปกรณเพื่อใหสินคาและวัสดุเคลื่อนยายจากแหลงผลิตไปยังสถานที่ที่ตองการจะใช   

  ในสภาพโดยทั่วไปเราจะเห็นสัดสวนประสมของการตลาด ซึ่งประกอบดวย การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ การวิจัยการตลาด การสงเสริมการตลาด การสงเสริมการขาย การทําฐานขอมูลลูกคา 

และการกระจายสินคา ดังแสดงในภาพสวนประสมการตลาด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงสวนประสมการตลาด 

ตลาดเปาหมาย 

ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด การจัดจําหนาย 

การโฆษณา การขายโดยบุคคล การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ 
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1. การโฆษณา หมายถึง การนําเสนอหรือสงเสริมความคิด ในการขายสินคาหรือบริการ 

ผานสื่อตาง ๆ มีผูอุปถัมภเปนผูเสียคาใชจายในการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงคของการโฆษณา เพื่อใหเกิด

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและงานบริการ เปนการใหขาวสารและชักจูงใหซื้อสินคาและซื้อบริการ 

สือ่ทีใ่ชในการโฆษณามีหลายประเภท เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา การโฆษณา

ทางไปรษณีย เปนตน สื่อโฆษณาแตละประเภทจะมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน ดังนั้น การเลือกสื่อ

โฆษณาควรคํานึงถึงวัตถุประสงค ดังน้ี 

   1) สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 

   2) สื่อน้ันมีประสิทธิภาพและไดผลสูงสุด 

   3) เสียคาใชจายตํ่าที่สุด 

  2. การประชาสัมพันธ หมายถึง การติดตอสือ่สารเพื่อสงเสริมความเขาใจทีถู่กตองรวมกัน 

ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางลูกคา หนวยงาน รัฐบาล ประชาชน เพือ่ใหเกิดความเชือ่ถือ

ศรัทธา ความคิดเห็น ทัศนคติที่ดีตอองคการ การประชาสัมพันธ ไดแก ขาวแจกสําหรับเผยแพร การแถลง

ขาว ลูกคาสัมพันธ  พนักงานสัมพันธ  ชุมชนสัมพันธ  สื อ่มวลชนสัมพันธ  การบริการสังคมและ

สาธารณประโยชน 

   

  3. การวิจัยตลาด หมายถึง การศึกษาปจจัยภายนอกและภายในเกี ่ยวกับการตลาด ทําให

ผูประกอบการมีขอมูลในการวางแผนการตลาดไดอยางมั่นใจและสามารถบอกรายละเอียดในการดําเนินงาน

ไดอยางชดัเจน  

การวิจัยการตลาดหรือการศึกษาตลาด มีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังน้ี   

  1) การศึกษาโอกาสและสถานการณของการตลาด เปนการศึกษาเกีย่วกับเรือ่ง โอกาสทาง

การตลาด ซึ่งเปนการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และ การศึกษาสถานการณทางการตลาด เปนการศึกษา

สิง่แวดลอมภายในและภายนอกของกิจการน้ัน ประกอบดวย 

   (1) การศึกษาจุดแข็ง เปนการศึกษาถึงขอดีหรือจุดแข็งของสินคาหรือบริการ 

   (2) การศึกษาจุดออน เปนการศึกษาขอเสียหรือปญหาที่เกิดจากองคประกอบทาง

การตลาด 

   (3) การศึกษาโอกาส เปนการศึกษาขอไดเปรียบหรือสิ่งที่เอ้ืออํานวยใหแกกิจการ 

   (4) การศึกษาอุปสรรค เปนการศึกษาปญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

  2) การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด เนนวัตถุประสงคทางดานการผลิตผลิตภัณฑ 

ราคา การจัดจําหนาย การโฆษณา และการสงเสริมการตลาดใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบริโภคอันจะนําไปสูการสรางยอดขายและกําไร 

  3) การเลือกตลาดเปาหมาย ในการเลือกตลาดเปาหมาย ตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

   (1)  โอกาสทางการตลาด 

   (2)  ลักษณะและความตองการของตลาด 
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   (3)  ขนาดของตลาด 

   (4)  ความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   (5)  คูแขงขัน และผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนได 

  4) การเลือกกลุมเปาหมายมีหลายวิธี ดังน้ี 

   (1)  การเลือกกลุมเปาหมายเฉพาะสวน คือ การเลือกกลุมเปาหมายกลุมใดกลุมหน่ึง

เพื่อศึกษาศักยภาพขององคกรในการตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมาย 

   (2)  การเลือกกลุมเปาหมายหลายสวน คือ การเลือกกลุมเปาหมายมากกวาหนึ่งกลุม

และทําการตลาดพรอมกัน แตลักษณะกิจกรรมทางการตลาดตางกัน เพือ่ใหเกิดความเหมาะสมกับลูกคา

เปาหมายแตละกลุม เชน บริษัททีผ่ลิตสินคาประเภทเดียวกันในหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาแตละกลุมเปาหมาย เปนตน 

   (3)  การตลาดมวลชน คือ การทําการตลาดโดยไมแบงสวนตลาด เนนการผลิตเปน

จํานวนมาก ตนทุนตํ่า สินคามีความแตกตางกันไมมาก เพื่อจําหนายใหประชาชนทั่วไป เชน นํ้าตาล นํ้าอัดลม 

ทราย เหล็ก หิน ปูนซีเมนต เปนตน 

  5) การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค คือ การแสดงออกของผูบริโภคทีเ่กีย่วกับการแสวงหา

สินคาและบริการมาเพื่อสนองความตองการของตนและ พฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนไดแก 

(1)  อุปนิสัยในการซื้อ หมายถึง นิสัยในการซื้อสินคาของผูบริโภค ซึ่งมีคําถาม

สําคัญที่นาสนใจในการคนหาลักษณะนิสัยของผูบริโภคมีดังน้ี 

    1) ผูบริโภคในกิจการของเราเปนใคร 

    2) ตลาดตองการซื้อสินคาอะไร 

    3) จะซื้ออยางไร 

    4) ทําไมผูบริโภคจึงตองซื้อ 

    5) เมื่อไรผูบริโภคจะซื้อ 

    6) ผูบริโภคจะซื้อที่ไหน 

    7) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

   (2)  แรงจูงใจในการซื้อ หมายถึง สาเหตุที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือ

บริการ แรงจูงใจในการซื้อ มีหลายประเภทไดแก 

    1) แรงจูงใจในตัวสนิคา ประกอบดวย แรงจูงใจขัน้ปฐมภูมิ เปนการทีผู่ซือ้

ตัดสินใจซือ้ตัวสินคา เชน ตัดสินใจซือ้ตูเย็น แรงจูงใจเฉพาะเจาะจง เปนการตัดสินใจตอจากขัน้ปฐมภูมิ คือ 

ตัดสินใจซื้อตูเย็นแลวจะเลือกยี่หอ แบบ ขนาด สี 

    2) แรงจูงใจซื้อสินคาจากผูขายประจํา หรืออุปถัมภ เปนแรงจูงใจทีท่ําให

ลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาใด รานคาหน่ึง 
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    3) แรงจูงใจเกี ่ยวกับเหตุผล เปนการตัดสินใจโดยใชเหตุผลในการซื ้อ

มากกวาการใชอารมณ เชน ความประหยัด คงทน 

    4) แรงจูงใจดานอารมณ การตัดสินใจซื้อดวยการใชอารมณของตนเอง 

เชน ความภูมิใจ ความสวยงาม ความกลัว 

    5) แรงจูงใจฉับพลัน หรือการซื้อดวยแรงกระตุน เปนการซื้อสินคาโดยที่

ไมไดตัดสินใจซื้อมากอน 

  4. การสงเสริมการขาย หมายถึง การทํากิจกรรม การโฆษณา การขายโดยบุคคล การ

สงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ กิจกรรมนี้ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื ่อกระตุนใหผู ซื ้อ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือรับบริการ 

  กิจกรรมการสงเสริมการตลาดนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยบุคคล และการ

ประชาสัมพันธเปนการชวยกระตุนความสนใจ การซื้อของผูบริโภคหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย 

การจัดแสดงในงานแสดงสินคา การแจกของแถม การลดราคา การชิงโชค การแขงขัน การแจกคูปอง แจก

แสตมปการคา หรือเนนการขายโดยบุคคล ซือ้ขายโดยใชพนักงานเปนการสื่อสารโดยตรงแบบเผชิญหนา 

ระหวางผูขายและผูมีโอกาสเปนลูกคา พนักงานขายมีความสําคัญมากเพราะผูขายสามารถปรับราคาสินคา

หรือคาบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาได พนักงานขาย ที่เขาพบลูกคาสมารถโนมนาวชักจูง

ตลบอดจนใหขาวสารแกลูกคาไดอยางเปนกันเองและยืดหยุนได 

  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การคนหาเพือ่ใหทราบถึงสาเหตุหรืออิทธิพลที่มี

ตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค ประโยชนที่ไดจากการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ทําให

ทราบถึงลักษณะที่แทจริงของตลาดและผูบริโภค ชวยใหผูบริหารการตลาดสามารถวางแผนและปรับกลยุทธ

ทางการตลาดใหเขากับสภาพความจริงที่สุด 

  นักการตลาดควรนํา หลักการวิเคราะหพฤติกรรมผู บริโภค มาปรับใชโดยคํานึงถึง

รายละเอียด ดังน้ี 

  1) ผู บริโภคคือใคร ใชหลักการแบงสวนตลาดเขามาประกอบการพิจารณา คือ หลัก

ภูมิศาสตร หลักประชากรศาสตร หลักจิตวิทยา หลักพฤติกรรมศาสตร 

  2) ความตองการของตลาด ผู ประกอบการจะตองศึกษาวาผู บริโภคตองการอะไรจาก

ผลิตภัณฑทีซ่ื ้อ เชน บางคนใชรถยนตราคาแพง เพราะตองการความภาคภูมิใจ บางคนเลือกรับประทาน

อาหารในรานหรูหรา นอกจากเขาตองการความอรอยจากรสชาติของอาหารแลวเขายังตองการความ

สะดวกสบาย การบริการทีดี่ เปนตน นักการตลาดจะตองวิเคราะหดูวาผูบริโภคตองการซื้ออะไรเพือ่ทีจ่ะจัด

องคประกอบของผลิตภัณฑใหครบถวนตามที่เขาตองการ 

  3) การตัดสินใจซื ้อ ผู ประกอบการตองศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจในการซื ้อของ

ผูบริโภคซึ่งจะตองผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
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   1)  ขั้นเกิดความตองการ ผูบริโภคมีความตองการสินคาและบริการนัน้ ๆ ความ

ตองการนี้อาจเกิดขึ้นจากตัวกระตุน เชน ความหิว ความอยากได ความอยูรอด ความมีหนามีตา การเลียนแบบ 

ฯลฯ 

   2)  ขั้นแสวงหาขอมูล เมื่อเกิดความตองการในสินคาหรือบริการนัน้ ๆ ผูบริโภคจะ

พยายามเสาะแสวงหาความรูเกี ่ยวกับสินคาและบริการนั้นจากผูใกลชิด เพือ่น ครอบครัว เพื่อนบาน การ

โฆษณาทางสื่อตาง ๆ สื่อสารมวลชน ผูเคยใชสินคาน้ันมาแลว 

   3)  ขั้นการประเมินทางเลือก เมื่อผูบริโภคไดรับขาวสารขอมูลที่จะใชประกอบการ

ตัดสินใจซือ้แลว เขาจะประเมินคาทางเลือกแตละทางเพื่อการตัดสินใจซื้อ การประเมินทางเลือก ผูบริโภค

มักจะใชประสบการณของเขาในอดีต ทัศนคติทีม่ีตอรานคาแตละยีห่อหรือฟงความคิดเห็นจากเพือ่น ๆ เพื่อ

ชวยในการเลอืก 

   4)  ขั้นการตัดสินใจซื้อ หลักจากผานขั้นการประเมินทางเลือกแลวผูบริโภคก็จะ

เลือกตรายี่หอที่ตนชอบมากทีสุ่ด ดังนั้น นักการตลาดจึงตองเพิ่มความพยายามในการใหขอมูลแกผูบริโภค

และชวยเหลือแนะนําผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ 

   5)  ขั้นความรูสึกหลังการซือ้ เมือ่ผูบริโภคซือ้สินคาตรายีห่อนั้น ๆ ไปใชแลว หาก

ไดผลตามที่ตนคาดคะเนไว ยอมทําใหผูบริโภคมีทัศนคติทีดี่ตอตรายีห่อนัน้มากยิง่ขึน้ แตถาใชแลวไมไดผล

ตามที่คาดไว เขายอมมีทัศนคติไมดีตอตรายี่หอน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจในการซื้อ 

 

กระบวนการตัดสินใจในการซื้อนีจ้ะเริ ่มจากความรูสึกวาตองการสินคานัน้ จนไปถึง

ความรูสึกหลังการซื้อ กระบวนการดังกลาวน้ีจะกินเวลามากหรือนอย ยากหรืองายเพียงใดขึ้นอยูกับชนิดของ

สินคา ตัวบุคคลที่ทําการซื้อ ผูตัดสินใจซือ้ การสงเสริมการตลาด ฯลฯ แตละขัน้ตอนของกระบวนการซือ้ใช

เวลาไมเทากันและบางครัง้การซือ้อาจจะไมไดดําเนินไปจนจบกระบวนการก็ได เพราะผูบริโภคเปลีย่นใจ

หรือเกิดอุปสรรคมาขัดขวางทําใหเลิกซื้อ หรืออาจตองทอดระยะเวลาในการซื้อออกไป 

 

 

1.ขั้นเกิดความตองการ 2.ขั้นแสวงหาขอมูล 3.ขั้นประเมินทางเลือก 

4.ขั้นตัดสนิใจซื้อ 5.ขั้นความรูสึกหลังการซื้อ
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  4) ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ เปนการพิจารณาถึงวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการซื้อ 

  5) เมื่อไรผูบริโภคจึงซือ้ นักการตลาดจําตองทราบถึงโอกาสในการซื้อของผูบริโภค ซึง่จะ

แตกตางกันตามลักษณะสินคานัน้ ๆ เพื่อที่จะวางกลยุทธทางตลาดไดเหมาะสมกับพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบริโภค อาจพิจารณา ดังน้ี 

   1) การซื้อสินคาใชประจําวัน เปนสินคาราคาไมแพงและตองซื้อใชบอย ๆ ผูบริโภค

มีความคุนเคยกับชนิด ลักษณะรูปรางของสินคาและตรายีห่อเปนอยางดี การซือ้อาจจะซือ้เมื่อของหมด หรือ

เกือบหมด หรือซื้อเก็บตุนไว เพราะถึงอยางไรก็ตองใชอยูแลว 

   2) กรณีที่ผูบริโภคไมคุนเคยกับตรายี่หอน้ัน ๆ ทั้ง ๆ ที่ผูบริโภครูจักสินคาน้ันดี เชน 

การรับประทานอาหารนอกบาน การไปเทีย่วตางจังหวัด การเลือกโรงแรมทีพ่ัก ซึ่งจะมีโอกาสซื้อหรือใช

บริการเหลาน้ีไดในชวงวันหยดุสดุสปัดาหหรือวันหยดุพกัผอนประจําป 

   3) การวิเคราะหดูวาผูบริโภคจะซื้อสินคาเมื่อไร จะทําใหสามารถกําหนดกลยุทธใน

การสงเสริมการตลาดไดในชวงเวลาทีเ่หมาะสมกับการซือ้ เชน การจัดรายการลดราคา แถมปกเสื้อนักเรียน

ฟรี หรือซื้อรองเทานักเรียนมีสิทธิซื้อถุงเทาราคาถูก ในชวงกอนเปดภาคเรียน เปนตน 

  6) ผูบริโภคจะซือ้ที่ไหน เปนการถามเรือ่งชองทางการจําหนาย แหลงขายทีเ่หมาะสมกับ

สินคา โดยพิจารณาดูวาสินคาชนิดนีผู้บริโภคมักจะซือ้จากทีไ่หน ซือ้จากหางสรรพสินคาใหญ หรือจากราน

ขายของชําใกลบาน เปนตน 

  7) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซือ้ เปนการถามเพือ่ใหทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ ที่

มีอิทธิพลหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

  โดยสรุปผูประกอบการและนักการตลาดจะตองศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอผูบริโภค เพื่อ

ทราบลักษณะความตองการของผูบริโภค เพือ่จัดสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานแผนการจัดจําหนายและการกาํหนดราคาใหเหมาะสม   

  การวางแผนการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย สรางความนาเชือ่ถือใหกับ

กิจการและผูที่จะรวมลงทุน สามารถอธิบายวิธีการที่จะดึงดูดและรักษาลูกคาทั้งรายเการายใหมไวได 

  การวางแผนกลยุทธทางการตลาด หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค การเลือกตลาด

เปาหมาย การพัฒนากลยุทธเปนการวางแผนระยะยาว ใหเกิดความอยูรอด กําไร ความเจริญเติบโตและความ

มั่นคงตลอดไป 

ประโยชนขอมูลในดานการตลาด มีดังน้ี 

1. เกิดความเขาใจในปญหา 

2. คาดคะเนความตองการได 

3. ใชงบประมาณอยางมีเหตุผลยิ่งขึ้น 

4. บริหารงานชัดเจนมีเปาหมาย 

5. ชวยคนหาปญหาทางธุรกิจ 

6. ชวยเพิ่มผลผลิต 
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7. การพยากรณสภาวะธุรกิจ 

8. ขอมูลเกี่ยวกับตลาด ลูกคา และอุตสาหกรรมที่เปนอยู สถานการณปจจุบันและแนวโนมเปนอยางไร 

9. ผลิตภัณฑคูแขง วิธีการสงเสริมการจําหนายและผลการขยายของคูแขงขันเปนอยางไร 

10. ไดรับทราบขอมูลผลความสําเร็จและปญหาที่จะเกิดจากการขายหรือรายงานการขาย 

11. มโีอกาสเปดตลาดใหม 

12. รูการเปลี่ยนแปลงของคูแขงขัน 

13. รูทันทัศนคติและความตองการของลูกคาและประสิทธิภาพของกลยุทธในปจจุบัน 

5. การทําฐานขอมูลลูกคา 

 1. ความหมายของการทําฐานขอมูลลูกคา หมายถึง ขอมูลจะชวยในการกําหนดสวนตางของ

การตลาด การกําหนดกลยุทธ การตลาดทางตรงไมวาจะเปน กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา กลยุทธสื่อ 

ตลอดจนใชในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญสําหรับการทําตลาดทางตรง เพราะกิจการจะไม

สามารถสื่อสารหรือเขาใจถึงกลุมลูกคาที่คาดหวังได หากปราศจากขอมูลลูกคา  

 2. วัตถุประสงคการทําฐานขอมูลลูกคา มีดังน้ี 

1. เพื่อใหทราบถึงความสําคัญของการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา 

2. เพื่อใหทราบถึงวิธีการเบื้องตนในการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา 

3. เพื่อใหเขาใจถึงประเภทของฐานขอมูล 

4. เพื่อใหทราบถึงองคประกอบของฐานขอมูลลูกคา 

1) การจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา สามารถดําเนินการไดดังน้ี 

(1) กรอกบัตรรายชื่อ การสอบถามชื่อ สกุล ที่อยูของลูกคา โดยเตรียมบัตรสําหรับกรอก  

ชื่อที่อยู ของลูกคาไวกอน ในขณะที่ขายสินคาหรือลูกคาติดตอมาใหกรอกบัตรรายชือ่ พรอมเหตุผล เชน เพื่อ

แจงขาวสารการลดราคา เพื่อใหบริการหลังการขาย หรือเพื่อจัดทําบัตรสวนลด บัตรสมาชิกใหในภายหลัง จะ

ชวยใหลูกคายินดีที่จะใหขอมูลมากยิ่งขึ้น หรืออาจมีแบบฟอรมใหลูกคาที่สนใจซื้อกรอกขอมูลพรอมการ

สั่งซื้อจากสื่อตาง ๆ 

(2) การสอบถามขอมูลจากลูกคาโดยตรง อาจใชวิธีใหพนักงานขายเปนผูกรอก โดย 

สอบถามขอมูลตาง ๆ จากลูกคา พนักงานขายจะตองชี ้แจงกอนเสมอ ซึ่งพนักงานขายหรือพนักงานรับ

โทรศัพทเปนผูกรอก บัตรรายชื่อเอง 

(3) รวบรวมรายชื่อจากงานแสดงสินคา หรือนิทรรศการ จากผูเขาชมงานนิทรรศการหรือ 

งานแสดงสินคาตาง ๆ ก็เปนอีกกลุมหนึ่งทีม่ีความสนใจ การจะไดขอมูลของคนกลุมนี ้อาจตองมีการจัดตั้ง

โตะพิเศษ พรอมเขียนประกาศแจงใหกรอกชือ่และทีอ่ยู เพือ่ทางกิจการจะไดสงของรางวัลบางอยางไปให 

หรือเพื่อจับฉลากชิงโชครางวัล จะชวยใหคนกลุมน้ียินดีกรอกรายละเอียด 

(4) การบริการหลังการขาย สินคาบางประเภทตองมีบริการหลังการขาย โดยทั่วไปจะมี 
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บัตรรับประกันสินคาดวย ซึ่งลูกคามักจะยินดีกรอกรายละเอียดทุกอยางอยูแลว จึงเปนฐานขอมูลที่ดีและ

รายละเอียดมากกวาบัตรของลูกคาทีแ่สดงขางตน สวนรายละเอียดที ่จําเปนที ่ควรจะไดจากลูกคาจะได

กลาวถงึในหัวขอถดัไป 

(5) การจัดสงใบสงของขวัญในชวงเทศกาลหรือวาระพิเศษ บางคนอาจนิยมสั่งซื้อ 

สินคาใหเปนของขวัญแกบุคคลอ่ืนโดยอาจจะมอบหมายใหทางกิจการผูจําหนายเปนผูจัดสงใหดวย ดังน้ัน  

จึงควรถือโอกาสนีใ้นการขอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยูของผูซื้อ และผูรับไวเพื่อเก็บเปนหลักฐานขอมูล

และการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา ตอไป 

(6) การสงบัตรกํานัล หรือแบบสอบถามในกรณีที่มีการแจกบัตรลดราคา  

บัตรแลกตัวอยางสินคาฟรี หรือแบบสอบถามใหแกลูกคา เมือ่ลูกคานําบัตรเหลานัน้มาใชบริการ ทางกิจการ

ควรบันทึกชื่อ-ที่อยูของลูกคาไว 

(7) บตัรเครดิต เมื่อลูกคาชําระคาสินคาหรือบริการทางกิจการก็สามารถจดชื่อ ที่อยู 

ของลูกคาไว 

(8) การแนะนําตอของลูกคา เมื่อมีลูกคาประจําอาจขอใหลูกคาแนะนําชื่อ-ที่อยูของบุคคล 

ใกลชิดของลูกคาทีค่ิดวานาจะสนใจสินคาหรือบริการของทางกิจการใหหรืออาจสรางสิง่จูงใจใหเกิดการ

แนะนํารายชือ่ใหกิจการ เชน หากลูกคาไดรับแคตตาล็อกของกิจการแนะนําชือ่-ที่อยู  ของเพือ่นมาได 4 

รายชื่อจะมีของสัมมนาคุณสงใหถึงบานฟรี เปนตน 

2) ประโยชนการทําฐานขอมูลลูกคา มีดังน้ี 

(1) มีขอมูลลูกคากลุมที่ทํากําไรไดมาก 

(2) สามารถทําใหธุรกิจอ่ืน ๆ กับกลุมลูกคาที่มีอยูได 

(3) สามารถระบุคัดเลือกลูกคาที่มุงหวังไดชัดเจนมากขึ้น 

(4) สามารถกําหนดกลยุทธที่จะเปลี่ยนลูกคาที่มุงหวังใหเปนลูกคาของกิจการ 

(5) มีขอมูลในการทํากิจกรรมกับลูกคา 

(6) สามารถพัฒนาการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมได 

(7) สามารถสรางโอกาสใหม ๆ ทางการตลาด  

(8) สามารถพัฒนากลยุทธที่จะดึงดูดลูกคากลุมน้ี 

(9) สามารถวัดประสิทธิภาพของโฆษณาและการสงเสริมการตลาด 

(10)  ลดการสูญเสียและสามารถเพิ่มผลผลิต 

(11)  ประเมินผลสําเร็จในกิจกรรมสงเสริมการขายได 

(12)  ลดตนทุน และเพิ่มปริมาณการขายเปนตน 
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6. การกระจายสินคา  

การกระจายสินคา ในวงการธุรกิจปจจุบันนักการตลาดใหความสําคัญเกี่ยวกับการกระจาย

สินคาไมนอยกวาตัวแปรอื่น ๆ ในดานการตลาด หากผลิตภัณฑเปนทีต่องการของตลาด แตระบบการ

กระจายสินคาไมดี เชน สงสินคาผิดพลาด ลาชา ผิดสถานที่ เปนตน เปนความสูญเสียอันยิ่งใหญ เพราะทําให

ยอดขายลดลงและสูญเสียลูกคา 

  1) จุดประสงคของการกระจายสินคา คือ การจัดสงสินคาใหลูกคาไดถูกตอง ไปยังสถานทีท่ี่

ถูกตองในเวลาที่เหมาะสม โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด ตลอดจนการใหบริการลูกคาที่ดีที่สุด 

  2) บทบาทและความสําคัญของการกระจายสินคา เปนการเชือ่มโยงระหวางผู ผลิตกับ

ผูบริโภคหรือกลาวไดวาการที่นําสินคาออกจําหนายใหผูบริโภคทันตามเวลาที่ตองการกระจายสินคา จึงมี

ความสําคัญที่ผูประกอบการจะตองระมัดระวังในเร่ืองตอไปน้ี 

(1)  สินคาที่ถูกตอง 

(2)  เวลาที่ถูกตอง 

(3)  จํานวนที่ถูกตอง 

(4)  สถานที่ที่ถูกตอง 

(5)  รูปแบบที่ตองการ 

การจัดการกระจายสินคา คือการนําสินคาไปถึงมือผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งการกระจาย 

สินคาเกี ่ยวของกับการงานในหนาที่อืน่ ๆ ไดแก การเริ่มตนจากการพยากรณการขายซึง่เกีย่วกับการวาง

แผนการจัดจําหนาย และการวางแผนการผลิต สวนการกระจายสินคา หมายถึง การบริหารระบบการขนสง 

ระบบชองทางการจัดซื้อ ระบบชองทางการจัดจําหนาย ระบบสินคาคงคลัง เพือ่ใหไดมาซึง่ประสิทธิภาพใน

การจัดซือ้วัสดุ วัตถุดิบเพือ่การผลิต และเพื่อใหไดมาซึง่ประสิทธิภาพทางการตลาดที่จะขายสินคาสําเร็จรูป

และบริการสูมือผูบริโภค 

  3) แนวคิดทางการตลาดมุงการผลิต ปจจุบันธุรกิจมุงใหความสนใจแนวคิดทางการตลาดมุง

การขายเกือบทั้งหมด แตแนวคิดการตลาดทางการศึกษา สามารถแยกไดเปน 2 แนวคดิ คอื 

  (1) แนวคิดมุงการผลิต คือ การมุงถึงการจัดทรัพยากรในการสรางผลิตภัณฑนําออกขายและ

สิ้นสุดที่การนําเสนอขายสินคาที่มีอยู 

  (2) แนวคิดมุงการตลาด คือ แนวทางการผลิตที่ลูกคาตองการดูจากความตองการของลูกคา 

เปนหลักเพื่อตอบสนองความตองการเหลาน้ันใหสมบูรณที่สุด 

  กิจกรรมทางการตลาดเปนหนาที่ผูประกอบการและนักการตลาดจะตองดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไว ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้

  (1) วิเคราะหสภาพแวดลอมและการวิจัยตลาด โดย การตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากภาวะ

เศรษฐกิจและการแขงขันที่มีผลตอการตลาด 

  (2) วิเคราะหผูบริโภค โดย การประเมินความตองการกระบวนการซื้อของผูบริโภคใหเขาใจ 
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  (3) วางแผนการผลิตและบริการ โดย การพัฒนา รักษาผลิตภัณฑ ตรา การหีบหอ รวมทั้ง

การยกเลิกผลิตภัณฑบางอยาง 

  (4) วางแผนเกี่ยวกับราคา โดย การกําหนดชวงราคา เทคนิคการตั้งราคา และการใชราคา

เปนตัวรุกหรือต้ังรับ 

  (5) วางแผนการจัดจําหนาย โดยการกําหนดชองทางการจําหนาย การขนสง การเก็บรักษา 

การแยกแยะ การคาสง การคาปลีก 

  (6) วางแผนการสงเสริมการจําหนาย โดย การโฆษณา การขายโดยบุคคล และการ 

ประชาสัมพันธ 

  (7) พิจารณาความรับผิดชอบตอสังคม โดย มีความรับผิดชอบในแงความปลอดภัย ความมี

ศีลธรรม และเนนประโยชนคุณคาของสินคาและบริการ 

  (8) บริหารการตลาด โดย การวางแผนทางการตลาด การประเมินถึงความเสี ่ยงและ

ประโยชนของการตัดสินใจทางการตลาด 

 

เร่ืองท่ี 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนกระบวนการจัดการที่เปนระบบในการประเมินโอกาสและทรัพยากร

ทางการตลาด ทีส่รางและรักษาความเหมาะสมระหวางวัตถุประสงคขององคกรกับทรัพยากรทีม่ี รวมทั้ง

โอกาสทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงในระยะยาว เปาหมายของการวางแผนปฏิบัติการทํากําไร และการเติบโต

ในระยะยาว การตัดสินใจทําแผนปฏิบัติการจึงใชทรัพยากรในระยะยาว 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ควรนํากลยุทธมาใชเพื่อมุงตอบคําถาม 2 ขอ คือ  

(1)  จะทําอะไรเปนกิจกรรมหลักในขณะน้ี และ 

(2)  กิจการจะบรรลุเปาหมายไดอยางไร 

 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ จะทําใหพนักงานทุกคนไดรูวา จะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายใน

ระยะยาวไดอยางไร แผนการตลาดเปนเอกสารที่เขียนขึน้ เพือ่ใชเปนเสมือนหนังสือนําทาง สําหรับกิจกรรม

ทางการตลาด แกผูจัดการฝายการตลาด 

 แผนการตลาดจะระบุวัตถุประสงค และกิจกรรมที่ตองทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนัน้ การตลาดถือ

เปนกิจกรรมที่ยากที่สุด ที่พนักงานและผูบริหารเขาใจรวมกันและทําเพื่อนําไปสูเปาหมายรวมกันดังน้ี 

1. การเขียนแผนการตลาดที่ชัดเจนเปนงานที่ตองใชเวลา แตเปนพื ้นฐานในการสื่อสารภายใน

องคการ  

2.  แผนการตลาดจะทําใหพนักงานทุกคนทราบวา ตนมีความรับผิดชอบอะไร ตองทําอะไร มีกรอบ

เวลาในการปฏิบัติงานอยางไร  

3.  แผนการตลาดบงบอกวัตถุประสงคและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  

4.  แผนการตลาดเปนกรอบความคิดและใหทิศทาง สวนการนําไปปฏิบัติเปนการทํางานในลักษณะ

ที่จัดการกับปญหา โอกาส และสถานการณ  
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5.  แผนการตลาดแสดงขัน้ตอนงานทีเ่รียงเปนลําดับกอนหลังก็จริง แตขั้นตอนเหลานั้นอาจเกิดขึ้น

พรอมกันหรือประสานกันได การเขียนแผนมีหลายรูปแบบ ขึ ้นอยู กับองคกร พันธกิจ วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย และสวนประสมทางการตลาดขององคกรนั้น 

 

ขั้นตอนของการทําแผนการตลาด มดัีงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพองคประกอบของแผนการตลาด 

 
 

 การกําหนดพันธกิจขององคกร  เปนสิง่ที่ทําใหเราไดทราบวาองคกรนั้นทําธุรกิจอะไร และสิ่งใดทํา

ใหธุรกิจแตกตางจากคูแขง องคกรมีวัตถุประสงค   ปรัชญาและภาพลักษณเปนอยางไร  การกําหนดพันธกิจ

ควรเนนประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ  ลักษณะของพันธกิจที่ดี  ตองสะทอนวิสัยทัศนขององคกร 

 การระบุวัตถุประสงคทางการตลาด  เปนขอความที่ระบุเปาหมายที่องคกรตองการบรรลุ  โดยใช

กิจกรรมทางการตลาด วัตถุประสงคที่ดี ควรมีลักษณะที่เรียกวา “SMART”  คือ 

1. เจาะจง (Specifie) คือ มีความเฉพาะเจาะจง  ชัดเจน ตองการผลออกมาในรูปใด 

2. วัดได (Measurable)  คือ วัตถุประสงคตองวัดได ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

3. บรรลไุด(Achievable) คือ มีลักษณะจูงใจ อยูบนพื้นฐานของความจริง มีความสม่ําเสมอ 

4. สัมพันธกัน  (Relevant)  คือ  ตองมีความสอดคลองกับนโยบายของบริษัท 

5. ระบเุวลา(Time-bound)   คือ  องคกรตองบอกวากิจกรรมน้ันจะเร่ิมและสิ้นสุดเวลาใด 

วัตถุประสงคที่ไมมีกรอบเวลาที่เร่ิมตน และเวลาสิ้นสุดสวนใหญแลวจะไมมีโอกาสบรรลุได 

 

การกําหนดพันธกิจขององคกร 

การระบุวัตถุประสงคทางการตลาด 

การวิเคราะหสถานการณ 

การสรางกลยุทธทางการตลาด 

การนําแผนไปปฏิบัติและการควบคุม 
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 การวิเคราะหสถานการณ  เปนกิจกรรมที่ผูทําการตลาด ตองเขาใจสภาพแวดลอมปจจุบนัและ 

อนาคตสําหรับผลิตภัณฑ  การวิเคราะหสถานการณ  หรืออาจเรียกวา การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส 

และอุปสรรค โดยใชเทคนิค SWOT (SWOT Analysis) 

 การสรางกลยุทธทางการตลาด   เปนการเลือกตลาดเปาหมายและสรางสวนประสมทางการตลาด 

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกตลาดเปาหมายขององคกร  ซึ่งประกอบดวย  3  ประการ คือ  การบรรลุเปาหมาย  

การสรางสวนประสมทางการตลาด  และการวางตําแหนงของผลิตภัณฑ 

 การนําแผนไปปฏิบัติและการควบคุม  เปนกระบวนการที ่ผู ทําการตลาด  ตองดําเนินงานตาม

แผนการตลาดทีว่างไว  ดวยความมั่นใจวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคได  ซึ่งรายละเอียดในแผนจะระบุ

กิจกรรม  เวลา  งบประมาณ  ซึ่งตองมีการสื่อสารที่ดี 

 เมื่อนําแผนการตลาดไปปฏิบัติแลว  จะตองมีการประเมิน  เพื่อใหทราบวา  ไดดําเนินการบรรลุตาม

วัตถุประสงคเพียงใด  มีอะไรที่ควรแกไข การวางแผนมีความสัมพันธใกลชิดกับการควบคุม  เนือ่งจากแผน

ไดระบุถึงสิ่งที่องคกรตองการบรรลุ 
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กิจกรรมท่ี 1 

1.  ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ  5  คน  เลือกประธาน  เลขาและผูนําเสนอของกลุม 

2. ใหนักศึกษาคนหาอาชีพในชุมชนมา   1  อาชีพแลวรวมกันจัดทําแผนการตลาด  โดยใชความรูจากทีไ่ด

เรียนมา  พรอมทั้งอธิบายเหตุผลของการทําแผนแตละขั้นตอน 

3. ใหผูแทนกลุมนําเสนอ  ผลการดําเนินงานกลุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 6 
การขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

สาระการเรียนรู 
  การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ เปนกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมการแกปญหา 

การแสวงหาความรู การบริหารจัดการทรัพยากรพัฒนาชุมชน การจัดทําแผนและการขับเคลื่อนแผน โดย

ตนเอง ดวยกระบวนการคิด  วิเคราะห ใหเกิดเปนรูปธรรม จากการพออยูพอกินไปสูความพอเพียงจนบรรลุ

ความเขมแข็งยั่งยืน ที่สามารถบอกตนเองไดวา สังคม ครอบครัวมีความอบอุน เศรษฐกิจมีความพอเพียงและ

มีการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดี 
ตัวชี้วัด 
  1. วิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาธุรกิจ 
  2.  พฒันาแผนพฒันาอาชพี 
  3.  ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ 
  4.  อธิบายปญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ 
ขอบขายเน้ือหา 
  เร่ืองท่ี 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ 
  เร่ืองท่ี 2 การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ 

เร่ืองท่ี 3 ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ 
เร่ืองท่ี 4 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ 
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เร่ืองท่ี  1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ 

1. องคประกอบการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ 

  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ เปนการสรางความเชื่อมัน่และความ

มั่นใจวาแผนพัฒนาอาชีพมีทิศทางการพัฒนาถูกตอง  สัมพันธกับศักยภาพของชุมชน มีความเปนไปไดสูงใน

การพัฒนาอาชีพ  โดยการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ มีองคประกอบ ดังนี้ 
  1. ทุนท่ีมีอยูของชุมชน 
   1) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  เชน ดินเหนียว ทราย แหลงน้ ํา ธรรมชาติ

สิง่แวดลอม  เปนตน 

   2) ทุนทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ไดแก 

   -   ทุนทางศาสนา เชน  สถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา พระพุทธรูปสําคัญ 
และประวัติความเปนมา พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน เปนตน 

   -   ทุนทางศิลปะ เชน  สถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา ศิลปะ ผาและเคร่ือง 
แตงกาย ชิ้นงานศิลปหัตถกรรม การละเลนพื้นบาน เปนตน 

   -   ทุนทางวัฒนธรรมประเพณี เชน การทําบุญตักบาตรตามประเพณี 
ทองถิ่น เทศนมหาชาติ แหเทียนเขาพรรษา เปนตน 
   3) ทุนทางปญญาของชุมชน  เปนองคความรูที่มีอยูในชุมชน เชน สูตรขนมหมอ

แกงของจังหวัดเพชรบุรี สูตรการทําปลาสมของบานกลวย อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี รวมถึงผูรูหรือ 
ผู ทรงภูมิปญญา เชน พอคําเดื ่อง จังหวัดบุรีรัมย  ครูสมหมาย จังหวัดลพบุรี เปนผู ทรงภูมิปญญาดาน

เกษตรกรรมธรรมชาติ ครูยาสุทธินันท จังหวัดบุรีรัมย  ทานสมนะเสียงศีล จังหวัดสิงหบุรี เปนผูทรงภูมิ

ปญญา ดานการจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน 
  2. ความสามารถหลักของชุมชน 
  การพัฒนาอาชีพของชุมชน  สิ่งสําคัญที่ตองวิเคราะหคือ ความสามารถของชุมชนใหถองแท 

จึงจะทําการกําหนดกลยุทธ การสรางคุณคา และการเจริญเติบโต รวมถึงการสรางความสามารถในการ

แขงขันอยางยัง่ยืนตอไปไดถูกตองและเหมาะสม  เชน บานทับพริกเปนชุมชนที่มีความสามารถในการปลูก

หนอไมฝรัง่ มะละกอ ถัว่พู และพริก ทําใหเห็นวาบานทับพริกเปนแหลงรวบรวมความสามารถหลักทาง

การเกษตร เกี่ยวกับความรู วิธีการผสมผสานความชํานาญและเทคโนโลยีการผลิตผลผลิตที่หลากหลายเขา

ดวยกนั การวิเคราะหความสามารถหลักของชุมชน สามารถพิจารณา ไดดังน้ี 

  1)  ความสามารถหลักเปนการเพิ่มศักยภาพ ทําใหชุมชนนําผลิตภัณฑเจาะตลาดไดอยาง

หลากหลาย 
  2)  ความสามารถหลักจะเปนประโยชนตอลูกคาอยางมากในการซื้อสินคาของชุมชน 
  3)  ความสามารถหลักเปนสิ่งที่คูแขงเลียนแบบไดยาก 
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3. ความตองการพัฒนา 
  เกิดจากการมองเห็นอยางลึกซึง้ของคนในชุมชน  บนฐานขอมูลภายในตนเอง ครอบครัว 

และชุมชน สามารถระบุออกมาไดทันทีและ ตรงกับความเปนจริง  ความสําคัญ การวิเคราะหความตองการ

พัฒนา  ถึงแมจะมีการสํารวจ สอบถาม จากคนภายในชุมชนแตจากสภาพการเปลี ่ยนแปลงของสังคม  

เศรษฐกิจ อาจจะมีผลให  การสํารวจทั่วไปที่พยายามจะดึงขอมูล สภาพเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือน ออกมา

ประมวลผล วิเคราะหแลวแปลความหมาย นํามาใชทําแผนเพือ่การพัฒนาจึงมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน

ตอการพฒันา 
  ดังนัน้ เพือ่ใหเกิดความเที่ยงตรง  สอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากทีสุ่ด การวิเคราะห

ความตองการพัฒนา สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
  1) เปดเวทีประชาคม ทําความเขาใจ ระบุความตองการความจําเปน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

จัดทําแผนพัฒนาอาชีพ ซึ่งขอมูลประกอบไปดวย 
   (1) ดานเศรษฐกจิ 
     เปาหมายทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
     การสรางความพออยูพอกิน 
     การสรางรายไดสะสมทุน 
     การขยายพัฒนาอาชีพ 
   (2) รายไดคาดหวังและพอเพียงตามสภาพที่ทําไดจริงดวยตนเอง 
   (3) ทุนที่มีอยู 
     มีที่ดิน จํานวนเทาไร 
     มแีรงงานที่ทําไดจริง จํานวนกี่คน 
     มีเงินทุนเพียงใด     

  2) นําขอมูลแตละดานมาสรุป วิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ 
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เร่ืองท่ี 2 การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ 

  การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ เปนการนําขอมูลจากการวิเคราะหความเปนไปไดของ

แผนพัฒนาอาชีพ มาจัดระบบและรายละเอียดใหมีความเหมาะสมทีจ่ะดําเนินการไดตามศักยภาพของตนเอง 

ตามแผนภูมิ ตอไปน้ี 

      

 

 

 

    

 

 

 

 

 

         

 

 

             

 

 

  

 

 

 

  1.  ทําความเขาใจแผนพัฒนาโดยใหประชาชนทั้งชุมชน ไดรวมเรียนรูเปนการสราง 

ความเขาใจเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติการแกปญหาตามแผน 

  2.  ออกแบบระบบปฏิบัติการตามแผน เพื ่อใหมองเห็นรายละเอียดของเปาหมายการ

ดําเนินการ กระบวนการ และกาํหนดนโยบายเพือ่ใชดําเนินงานใหเกดิประสทิธภิาพ 

  3.  กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยการกําหนดตัวบงชีค้วามสําเร็จของกิจกรรมที่กําหนดไว

ในแผนพฒันา 

  4.  จัดการความรูขับเคลื่อนระบบปฏิบัติการสูความสําเร็จ โดยการสงเสริมใหผูนําชุมชน

เปนผูจัดการความรูขับเคลื่อนสูความสําเร็จ 

กําหนดตวั

บงช้ี

ความสําเร็จ 

(3) 

การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ 

 

การพัฒนาสู

ความม่ันคง

และย่ังยืน 

(8) 

ทาํความ

เขาใจแผน

ใหรูเทาทัน 

(1) 

ออกแบบ

ระบบ 

ปฏบิตักิาร 

(2) 

การจดัการ

ความรู

ขับเคล่ือน 

(4) 

ตรวจสอบ

สภาพใน

กิจกรรม 

(5) 

สรปุเสนอ

ผลงานตอ

สาธารณะชน 

(7) 

ตรวจติดตามแกไขขอบกพรอง  

(6) 

จัดระบบสารสนเทศ

สงเสริมการดําเนินงาน

และรายงานผล 

(9) 
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  5. ตรวจสอบสภาพภายในกิจกรรมโดยจัดการเรียนรูไหประชาชนมีทักษะตรวจสอบสภาพ

ภายในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  6. การตรวจติดตาม แกไขขอบกพรอง การดําเนินงานตามแผน โดยการสงเสริมใหผูนํา

ชุมชนไดปฏิบัติการ ตรวจติดตามและแกไขขอบกพรองการทํางานตามแผน 

  7. การเสนอผลงานตอสาธารณชน จัดกิจกรรมสงเสริมผูนําชุมชนและประชาชนไดมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปความรูพรอมการนําเสนอผลการดําเนินงาน 

  8. การพัฒนาสู ความมั ่นคงยั ่งยืน ผู นําชุมชนและประชาชนรวมกันวิเคราะห กําหนด

วางรากฐานของความมั่นคงและยั่งยืน 

  9. จัดระบบสารสนเทศ สงเสริมการดําเนินงานใหผูนําชุมชนและประชาชนรวมกันนําองค

ความรูจากกิจกรรมตาง ๆ ของกระบวนการมาจัดเปนระบบสารสนเทศพรอมนํามาบูรณาการประยุกตใชกับ

การทํางานของตนเอง 
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เร่ืองท่ี  3  ข้ันตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ 
ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ผูนําชุมชน ภาคีพัฒนา 

คณะทํางานและประชาชน ตองรวมกันดําเนินการใน 3 ประเด็น คือ 
  ประเด็นที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 
  ประเด็นที่ 2 การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
  ประเด็นที่ 3 จัดการความรูการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จ 
  โดยการดําเนินงานในแตละประเด็นมรีายละเอียด ดังน้ี 

  1. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ เปนการพิจารณารวมกันของผูเรียน ผูนํา

ชุมชน คณะทํางาน ประชาชน และภาคีเครือขาย ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการกับสภาพความเปนจริง

ของชุมชนโดยพิจารณาจาก 
   การรับไดของประชาชนในชุมชน 
   การเห็นดวยของประชาชนในชุมชน 
   ความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน 
   ความจําเปนที่จะตองนําเขาทรัพยากรจากภายนอกชุมชน 

  2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เปนการนําขอมูลจากการวิเคราะหความเปนไปไดของ

แผนปฏิบัติการ มาปรับปรุงหรือพัฒนาเพือ่ใหแผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมทีจ่ะดําเนินการไดตาม

ศักยภาพของชุมชน 
  3.  จัดการความรู การขับเคลื ่อนแผน  การจัดการความรู ขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการสู 

ความสําเร็จ ครูการศึกษานอกโรงเรียน ผู เรียน ผู นําชุมชน ประชาชน และภาคีพัฒนา จะตองรวมกัน

ดําเนินการโดยมกีระบวนการขัน้ตอน ดังน้ี 
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หาความรูไมได 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 
                  (1)           (2) 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  (3) 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                                         (4) 

 
 
 
 
 

1) การวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม นําโครงการ/กิจกรรมที ่กําหนดไวมาวิเคราะหวา

โครงการ/กิจกรรมใดบางทีม่ีองคความรู พรอมดําเนินการไดทันที โครงการ/กิจกรรมใดบางที่มีองคความรู

ไมเพียงพอที่จะดําเนินการ จําเปนที่จะตองใชกระบวนการการจัดการความรูมาสนับสนุนการเรียนรูกอนการ

ดําเนินงาน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนได 
  2) กระบวนการจัดการความรู การขับเคลือ่น โครงการ/กิจกรรมดวยการนําสิง่ทีจํ่าเปนมา

ดําเนินการดวยกระบวนการจัดการความรูประกอบดวยกจิกรรม ดังน้ี 

   2.1 กําหนดความรูทีต่องใชทํางาน ดวยการนําสิ่งทีจ่ะตองทํามาวิเคราะหวาจะตอง

ใชความรูหรือเรียนรูอะไรบาง จึงจะสามารถดําเนินการได ดังตัวอยาง 

 

 

 

วิเคราะห

โครงการ/ 

กิจกรรม 

กําหนด

ความรูที่

จะตองใช

ทาํงาน 

แสวงหา

ความรูใน

ชุมชน

ทองถ่ิน 

แลกเปล่ียน

เรียนรูสรุปเปน

องคความรูเพ่ือ

ใชทาํงาน 

- สรางองค

ความรู 

- นําความรู

เขา 

ประยุกตใช

ความรู

ขับเคล่ือน

โครงการ/ 

ประเมิน

คณุภาพ

การ

ทาํงาน 

ตรวจติดตาม

คณุภาพการทาํงาน 

สู 

ความ

สําเร็จ 

หาความรูไมได 
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โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ความรูที่ตองใชงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

  2.2 การแสวงหาความรูในชุมชน ทองถิ่น ดวยการแบงกลุมงานรับผิดชอบนําหัวขอความรูที่

ตองใชไปแสวงหาความรูจากแหลงความรู สถานประกอบการ ผูรู  ฯลฯ โดยวิธีการตาง ๆ เชน การถอด

บทเรียน การฝกทักษะประสบการณ จนมีความกระจางในความรู 

  2.3 ในกรณีที่ไมสามารถแสวงหาความรูในชุมชน ทองถิ่นได  อาจจะดําเนินการไดโดย 

  1) ประชาพิจารณ ดวยการรวมกันคิด หาเหตุผล รวมกันกําหนดวิธีทํา รวมกัน  ทดลอง

พัฒนาวิธีการ สรุปเปนองคความรูของชุมชน นําไปประยุกตใช 

  2) นําเขาองคความรู  ความรูบางเร่ืองจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะ และจําเปนตองรูจริง ๆ 

ก็ควรเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรูหรือไปศึกษาหาความรูจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกชุมชน 

  2.4 การแลกเปลี่ยนความรู ดําเนินการตอเน่ืองจากการแสวงหาความรูของกลุมตาง ๆ ดวยการ

ใหกลุมมาแสดงขอมูลความรูที ่ไดรับมาแลว  รวมกันวิเคราะหหาจุดรวม จุดเดน ดังแปลงวิธีการ จัดเปน

ความรูใหมเพื่อใชทํางาน 

  2.5 ประยุกตใชความรูขับเคลือ่นโครงการ/กิจกรรม  เปนขัน้ตอนการทํางานตามแผนงาน 

โครงการ/ กิจกรรม ดวยการนําความรูที่จัดไวเขาไปใชดําเนินงานในแตละขั้นตอน 

  3) การตรวจติดตามคุณภาพการทํางาน มีขั้นตอนทํางาน ดังนี้ 

  (1) จัดตั้งใหมีคณะผู ตรวจ ติดตาม จํานวน 3-5 คน ศึกษา ทบทวนโครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมดใหเขาใจวา  ตองทําอะไร 

  (2) จัดทําแผนการตรวจติดตาม พิจารณาวาควรจะตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมใด เมือ่ไร 

และมจุีดเนนทีใ่หความสําคัญกับเร่ืองใดบาง 

(3) ทําความเขาใจรวมกันใหชัดเจนวา การตรวจติดตามไมใชการจับผิด แตเปนการรวมกัน

ระหวางผูตรวจติดตามกับคณะทํางานในการหาขอบกพรองที่จะทําใหงานเสียหายหรือคุณภาพต่ําลง แลว

ชวยกันแกไขขอบกพรอง 

  (4)  การประเมินคุณภาพการทํางาน ดวยการเปดเวทีประชาคมใหคณะผูตรวจติดตามและ

คณะทํางานแตละโครงการ/กิจกรรมรวมกันเสนอสภาพและผลการดําเนินงานตอเวทีประชาคม เพือ่ให

ประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมในการสงเสริมในเร่ืองอะไรบาง และจะกาวไปขางหนาอยางไร 
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เร่ืองท่ี  4  ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขท่ีเกิดจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ 

  ในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ เปนขั้นตอนการดําเนินงานตอเนื่องซึ่งในระหวาง

การดําเนินงานอาจมีปญหาและอุปสรรคได  ดังนัน้ เพื่อเปนการควบคุม ปญหาอุปสรรค และหาแนว

ทางแกไขไดทันตอเวลา ไมปลอยใหเกิดความเสียหาย จึงควรดําเนินการ ดังน้ี 

  1. ตรวจสอบปญหา อุปสรรจากสภาพภายในของกิจกรรม 

   1) ทําความเขาใจ ในโครงการ/กิจกรรม ของตนเองวาจะตองตรวจสอบปญหา

อุปสรรคภายในของตนเอง เพือ่นําขอบกพรองมาพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนทีก่ําหนดโดยมี

ขัน้ตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

    (1) ทําความเขาใจขั้นตอนของการทํางาน 

    (2) ตรวจสอบเปรียบเทียบการทํางานวาเปนไปตามขัน้ตอนหรือไม มี

ปญหาอุปสรรคและขอบกพรองอยางไร 

    (3) ปฏิบัติการแกไขขอบกพรองและพฒันา 

  2)  ดําเนินการตรวจสอบ ขัน้ตอนดําเนินงานวาเปนไปตามเกณฑเปรียบเทียบกับสภาพที่

เปนอยูแลวสรุปขอบกพรอง 

  3) ปรับปรุงแกไขและพัฒนา  โดยนําขอบกพรองมากําหนดแนวทางแกไขและพิจารณาวา

จะมีการจัดการหรือใชเทคโนโลยีมาพัฒนาใหดียิ่งขึ้นอยางไร 

  4) สรุปผลการตรวจสอบเปนองคความรู บันทึกผลการตรวจสอบ  ผลการแกไขขอบกพรอง  

ผลการพัฒนาสรุปเปนองคความรู   เพื่อพัฒนาเปนทุนทางปญญา 

  2. การตรวจสอบ ติดตาม แกไขขอบกพรองการดําเนินงานตามแผน 

   1) การดําเนินงาน ตรวจสอบ ติดตามและแกไขขอบกพรองใหสามารถดําเนินงาน

ตามแผน  เพื่อสรางประสิทธิผลการทํางาน ใหเกิดผลตอการลงทุนของตนเองดวยการ 

    (1) วางแผนการตรวจ 

    (2) ปฏิบัติการตรวจและแกไขขอบกพรอง 

    (3) ปฏิบัติตามผลการแกไขขอบกพรอง 

   2) ปฏิบัติการจัดทําแผนการตรวจกิจกรรมวาอยูในขั้นตอนใด 

   3) ปฏิบัติการตรวจและแกไขขอบกพรอง คณะผูนําชุมชนดําเนินการตรวจ ดังน้ี 

    (1) แจงใหผู รับผิดชอบทราบลวงหนาวาจะตรวจการดําเนินงาน เรื่อง

อะไรบาง เพื่อใหคณะทํางานไดมีสวนรวมในการตรวจสอบตนเองกับผูนําชุมชน 

    (2) ดําเนินการตรวจติดตาม โดยปฏิบัติการรวมกับคณะทํางานพรอมสรุป

ขอบกพรอง 

    (3) นําผลสรุปขอบกพรองมารวมกันกําหนดแนวทางแกไขและจดบันทึก

ใหคณะทํางานผูรับผิดชอบ ใชดําเนินการแกไข 
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    (4) กําหนดระยะเวลากลับมาติดตามผลการแกไขขอบกพรองให

คณะทํางานผูรับผิดชอบ รับทราบ 

   4) ปฏิบัติการติดตามผลและแกไขขอบกพรอง โดยคณะทํางาน ดําเนินการติดตาม

ผลการแกไขขอบกพรอง ดังน้ี 

    (1) ใหคณะทํางานแสดงผลการแกไขขอบกพรอง 

    (2)  คณะทํางานวินิจฉัยผลการแกไขขอบกพรองวาประสบผลสําเร็จ

เพียงใด และจะพัฒนาตอเน่ืองอยางไร 

    (3) สรุปผลการแกไขขอบกพรองเปนองคความรู 
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กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผูเรียนสรุปความรู เนื้อหาสาระสําคัญที่เรียนรูจากหนวยการเรียนรู และตอบคําถามตามหัวขอ

ตอไปน้ีมาสั้นๆ พอเขาใจ 

  1. การประกอบธุรกิจตองอาศัยปจจัยอะไรบาง...................................................................... 

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

  2. ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับแผนธุรกิจมีอะไรบาง..................................................................... 

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

  3. ขั้นตอนการทําแผนธุรกิจ มีอะไรบาง................................................................................ 

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

  4. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ มีอะไรบาง......................................... 

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

 

กิจกรรมท่ี 2  

 เมื่อผูเรียนรูเร่ืองการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจไปแลว ทานคิดวาความรูทีท่านศึกษาเรียนรูมาจะ

นําไปใชประโยชนอะไรบางอธิบายพอเขาใจ 

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 3 

 ใหผูเรียนนําประเด็นตอไปนีพู้ดคุย อภิปรายในกลุมเพือ่น แลวสรุปความคิดเห็น จากการพูดคุยและ

อภิปรายมาสรุป โดยมีประเด็นตอไปน้ี 

 1. เพราะอะไรจึงตองเรียนรูเร่ืองการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ 

 2. ถาไมมีความรูความเขาใจเร่ืองการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ จะเกิดอะไรขึ้น 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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บทที ่7 
โครงการพัฒนาอาชีพ 

สาระการเรียนรู 
  โครงการพัฒนาอาชีพเปนการจัดกิจกรรมเพือ่นําไปสู การปฏิบัติ โดยมีการกําหนด

รายละเอียดอยางมีระบบและมีความสัมพันธวาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมือ่ไร เทาไร ทําไม และหวังผล

อะไร เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 
ตัวชี้วัด 
  1. อธิบายความสําคัญของการทําโครงการพัฒนาอาชีพ 

  2. เขียนโครงการ 

  3.  เขียนแผนปฏิบัติการ 

  4.  ตรวจสอบโครงการไดถูกตองและเหมาะสม 

ขอบขายเน้ือหา 
  เร่ืองท่ี 1 ความสําคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ 
  เร่ืองท่ี 2 ขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

เร่ืองท่ี 3 การเขียนแผนปฏิบัติการ 
เร่ืองท่ี 4 การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ 
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เร่ืองท่ี 1 ความสําคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ 

 1. ความหมายของโครงการพัฒนาอาชีพ 

  จากแผนปฏิบัติการ เพื ่อการพัฒนาอาชีพที ่กําหนดไวแลวนั้น การนําแผนสูการปฏิบัติ 

เพือ่ใหมีทิศทางและขอบเขตการดําเนินงานทีช่ัดเจนจะตองมีการจัดทําโครงการปฏิบัติการควบคุมการ

ดําเนินงานไว   

  โครงการ หมายถึง งานที่กําหนดจะทําในระยะหนึง่ เพื่อแกปญหาหรือตอบสนองความ

ตองการที่เกิดขึ้นโดยระบุวาจะทําอะไร เมื่อไร ใชปจจัยอะไร เทาไร และมีวิธีการดําเนินงานอยางไร เมือ่

สิ้นสุดระยะเวลา ปญหาหรือความตองการน้ัน ไดรับการตอบสนองจะถือวาโครงการน้ันสิ้นสุด 

  การดําเนินงานในรูปโครงการเปนวิธีการบริหารจัดการที่ดี เพราะทําใหเกิดความชัดเจน มี

เหตุผล เกิดความเขาใจทีถู่กตองตรงกัน และสามารถขยายผลการดําเนินงานได เพือ่พัฒนากิจกรรมหรืองาน

น้ันใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 

  2. ลักษณะของโครงการท่ีดี 

  โครงการที่ดีจะตองกําหนดรายละเอียดในโครงการใหชัดเจนและมีความสัมพันธกันวา ใคร

ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร เทาไร ทําไม และหวังผลอะไร โดยลักษณะของโครงการที่ดีสรุปได ดังน้ี 

  1. ตองกาํหนดวัตถปุระสงคใหชดัเจนและเขาใจงาย โดยเนนการกาํหนดสิง่ที่ตองการใหเกิด 

เมื่อโครงการสิ้นสุดลง เชน สามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนไดถูกตองและสามารถลดคาใชจายไดอยางนอย รอย

ละ 10 ของรายไดทั้งหมด 

  2. สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง ไมเปนโครงการที่เลื่อนลอย เพอฝน สวยหรู 

  3. สอดคลองกับสภาพความเปนจริงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ตอบสนองตอความตองการและความสําคัญของกลุมเปาหมาย และไมเกินความรูความสามารถของผูปฏิบัติ 

  4. มีรายละเอียดของสิง่ตาง ๆ ที เ่ปนองคประกอบของโครงการ เชน วิธีการปฏิบัติ 

ระยะเวลาที่แนนอนต้ังแตเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดโครงการเพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดคาใชจาย 

และทรัพยากร 

  5. ระบุทรัพยากรและแหลงทรัพยากร ที่จําเปนตองใชอยางชัดเจนตลอดจนงบประมาณและ

แหลงเงินทุนที่ตองใชในการดําเนินงาน 

  6. ผลที่คาดวาจะไดรับตองสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการทีก่ําหนด

ไว 

  3. การเตรียมการเขียนโครงการ 

  การประกอบอาชีพสามารถแบงออกได 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก อาชีพที่ประกอบการเอง 

กับอาชีพรับจาง ในการเขียนโครงการจําเปนที่ผูเรียนตองรูวาไมวาจะเปนอาชีพประเภทใด ตองมีการเตรียม 

ขอมูลใหพรอมกอนการเขียนโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  1) แนวทางการเตรียมขอมูลกอนการเขียนโครงการสําหรับอาชีพที่ประกอบการเอง 
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   (1) พิจารณาเรือ่งทุน การดําเนินงานอาชีพใหประสบความสําเร็จตองศึกษาขอมูล

วาอาชีพนั้นตองใชทุนมากนอยเพียงไร ในเรือ่งอะไรบาง มีทุนพอหรือไม ถาไมพอจะหาไดจากแหลงทุนที่

ใดบาง การคิดอัตราดอกเบีย้ของแหลงทุนเปนอยางไร ตองใชหลักประกันอะไร แลวมีหลักประกันหรือไม 

เงื่อนไขการกูเงินเปนอยางไร ประเด็นรายละเอียดเหลาน้ีตองพิจารณาใหรอบคอบ เพื่อใหสามารถคํานวณทุน

ในการดําเนินงานไดเหมาะสมและไมกอใหเกิดปญหาระหวางดําเนินงานโครงการ 

   (2) พิจารณาเรือ่งแรงงาน การประกอบการเองตองใชแรงงาน ผูประกอบการตอง

คิดวาใชแรงงานมากหรือนอยเพียงไรควรเปนแรงงานเพศหญิงหรือเพศชาย ใชแรงงานเองในครอบครัวหรือ

ตองใชแรงงานจากภายนอก ถาตองใชแรงงานจากภายนอกครอบครัวจะหาแรงงานไดในชุมชนหรือตองหา

จากทีอื่น่ หากเปนแรงงานในชุมชนอาจมาทํางานเชากลับเย็นไมตองเตรียมทีพ่ัก หากมาจากภายนอกชุมชน 

ตองเตรียมที่พักให ผูประกอบการตองพิจารณาใหรอบคอบและยอนกลับไปคิดเร่ืองทุนดวย  

   (3) พจิารณาเรือ่งการตลาด ซึง่การตลาดนีต้องพิจารณาวาอาชีพทีดํ่าเนินการอยูนัน้

เปนที่ตองการของคนในชุมชนหรือแหลงใกลเคียงเพียงใด มีคูแขงหรือไม เพราะอาชีพทีป่ระสบความสําเร็จ

มากที่สุด คือ อาชีพที่ปราศจากคูแขง นอกจากนี้ ตองพิจารณาถึงนิสัยการใชจายของคนในชุมชนตลอดจน

กําลังซื้อดวยวาจะเปนอยางไร    

(4) พิจารณาเร่ืองการจัดการ การจัดการเปนหัวใจสําคัญของการประกอบอาชีพ 

อิสระ หลายคนมีทุน มีแรงงาน ตลาดมีความตองการ แตดําเนินงานอาชีพไมประสบความสําเร็จเนือ่งจาก

จัดการอาชีพไมเปน จึงจําเปนที่ผูประกอบการตองมีความรูในเรื่องการจัดการอาชีพ ในอาชีพที่ประกอบการ

ใหมากที่สุด การจัดการที่วานี้ไดแก การบริหารเรื่องการลงทุนทําอยางไรจึงจะใหการลงทุนทุกบาททุก

สตางคไดผลคุมคา การบริหารการทํางานใหมีการทํางานอยางมีระบบ การบริหารดานการตลาดใหมีคนรูจัก

สินคาเกิดความประทับใจในสินคา 

   (5) พิจารณาความถนัดของตนเอง สิง่สําคัญเหนือสิง่อืน่ใดในการดําเนินงานอาชีพ

คือ ความถนัด ความสามารถ อุปนิสัย ความพรอมของผูประกอบการในการประกอบอาชีพวาชอบหรือไม 

ถนัดหรือไม ทําไดหรือไม ถาทําไดก็พิจารณาสิ่งประกอบอ่ืน ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว  

   (6) พิจารณาอาชีพที ่ดําเนินการวามีความสอดคลองกับชุมชนหรือไม หากเปน

อาชีพที่ตองใชน้ํา มีแหลงน้ําพอเพียงหรือไม เสนทางคมนาคมและการติดตอกับชุมชนอื่นมีสภาพอยางไร 

คนในชุมชนมีความเชือ่ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีเปนอยางไร บางอาชีพอาจไปขัดกับความเชือ่ของคน

ในชุมชนเปนสวนมากหรือไม เชน ตัดสินใจเลี้ยงหมูในขณะที่คนในชุมชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

หรือขุดบอเลี้ยงปลาในบริเวณใกลวัด 

  2) แนวทางการเตรียมขอมูลกอนการเขียนโครงการสําหรับอาชีพรับจาง 

   (1) คาจางแรงงานมากหรือนอย การพิจารณาวาคาจางมากหรือนอยนัน้จะพิจารณา

จากตัวเงินที่ไดรับอยางเดียวไมถูกตอง ตองเปรียบเทียบกับเวลาที่ตองทํางานดวยวากี่ชั่วโมง เพราะบางสถาน

ประกอบการใหเงินเดือนมากกวาสถานประกอบการอื่น แตใหทํางานตั้งแตเชาเลิกค่ําเวลาพักผอนไมมี 



 103 

รายไดจากงานที่ทําจะคุมกับสุขภาพรางกายของเราหรือไม ดังนัน้การพิจารณาคาจางแรงงานจึงตองพิจารณา

ใหรอบดาน 

   (2) สถานประกอบการหลายแหงตองการผูที่มีความรู ความสามารถเฉพาะในแตละ

สาขา ตองพิจารณาวามีความรูความถนัดตรงกับงานนั้นหรือไม 

   (3) ความกาวหนาในอาชีพ ควรพิจารณาวาถาเขาไปทํางานรับจางในสถาน

ประกอบการแลว จะมีโอกาสกาวหนาไดอยางไร บางสถานประกอบการสนับสนุนใหบุคลากรมี

ความกาวหนาโดยการใหมีการฝกอบรมเพิม่เติมความรูสงไปศึกษาดูงาน แตบางสถานประกอบการไมมีการ

พัฒนาบุคลากรหรือสถานประกอบการบางแหงจายคาแรงงานตามจํานวนชิน้งานทีท่ําได ไมมีการพัฒนา

ความรูแตอยางใด 
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กิจกรรมท่ี 1 

วเิคราะหขอมูลเพื่อการจดัทําโครงการพัฒนาอาชีพ 

  ใหผูเรียนวิเคราะหขอมูลแลวบันทึกขอมูลตามความเปนจริงตามหัวขอตอไปน้ี 

1. อาชีพที่ประกอบการ…………………………………………………………………………. 

2. ประเภทของอาชีพ  ประกอบการเอง 

รับจาง 

 

ขอมูลวิเคราะหอาชีพประกอบการเอง ขอมูลวิเคราะหอาชีพรับจาง 

ประเด็น ขอมูลสภาพจริง ประเด็น ขอมูลสภาพจริง 

1.ทุน 

2.แรงงาน   

3. ตลาด 

4. การจัดการ 

5. ความถนัด 

6. ความสอดคลอง

กับชุมชน 

 1.คาจางแรงงาน 

2. ความรูกับงานอาชีพ

ที่ทํา 

3. ความกาวหนาใน

อาชีพ 
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เร่ืองท่ี 2 ข้ันตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

 ขอมูลท่ีตองใชในการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

 1. ขอมูลที่นํามาใชกําหนดโครงการพัฒนาอาชีพ จะคลายกับการจัดทําแผนแตจะมีรายละเอียดของ

แตละกิจกรรมมากกวาขอมูลที่จําเปนเหลาน้ีไดแก 

  1. ความตองการของตลาด กอนที่จะเลือกการประกอบอาชีพใด ๆ จะตองมีการสํารวจ

สภาพและความตองการของชุมชนที่จะใชเปนแหลงประกอบอาชีพ เชน จํานวนปะชากรในชุมชน มีเด็ก 

ผูใหญ ผูหญิง คนสูงอายุประกอบอาชีพอะไร มีฐานะอยางไร มีรายไดโดยเฉลี่ย สภาพความเปนอยู ความ

นิยมสินคาหรือบริการในลักษณะใด ซึ่งสินคาหรือบริการที่ตัดสินใจจะผลิตนั้นมีผูดําเนินการอยูหรือไม หรือ

มีอยูแลว ไมเพียงพอหรือไมมีคุณภาพ สวนของเรานั้นจะพัฒนาใหแตกตางจากสินคาของผูอื่นอยางไร การ

สํารวจความตองการนี้อาจมีวิธีการสอบถาม การสังเกต สถิติจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน เพือ่ทราบ

ปริมาณความตองการของตลาดวาผลิตสินคาไปแลวคุมทุนหรือไม 

  2. ความพรอมในการประกอบอาชีพ เมื่อตัดสินใจเลือกอาชีพแลว จะตองพิจารณาความ

พรอมดานตาง ๆ ขออาชีพน้ัน ๆ วามีมากนอยพียงใด ไดแก 

   2.1 ความรู ความสามารถเกีย่วกับอาชีพ โดยพิจารณาวาจะตองใชความรู 

ความสามารถดานใดบาง ผูประกอบการมีพืน้ความรูมากนอยเพียงใด ความรูที่ยังขาดอยูจะสามารถศึกษา

ความรูเพิ่มเติมดวยวิธีใด 

   2.2 สถานที ่ทีจ่ะใชประกอบการก็มีความสําคัญทีจ่ะตองพิจารณา การประกอบ

อาชีพบางอยางขึน้อยูกับการใชสถานทีด่วย เชน ใชเนือ้ทีม่ากสําหรับการประกอบอาชีพเกษตร สถานทีต่อง

อยูในแหลงชุมชนสําหรับอาชีพคาขาย เปนตน 

   2.3 เงินทุน ตองใชเงินทุนเทาใดสําหรับอาชีพที่ประกอบการ มีเงินทุนหรือยัง หาก

ยังไมมีจะจัดหาอยางไร ที่ใด 

   24 วัสดุอุปกรณ จะตองใชวัสดุอุปกรณอะไรบางและมีหรือยัง หากยังไมมี มิธีการ

ที่จัดหาไดอยางไร แหลงซื้ออยูที่ใด 

   2.5 ผูรวมงาน ตองพิจารณาผูรวมงานวามีความจําเปนตองมีกี่คน ใครบาง แตละคน

มีความรูความสามารถดานใดบาง หรือควรมอบหมายงานดานใดใหรับผิดชอบ 

 2. ขอมูลเพื่อเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

  การใหไดขอมูลเพื่อการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ มีหลายวิธี ซึง่ผูเรียนอาจใชวิธีเดียวหรือ

หลายวิธีประกอบกันก็ได วิธีการเหลาน้ี ไดแก 

  1. จากเอกสาร หนังสือ ไดแก หนังสือทั่วไป หนังสือรายป หนังสืออางอิง หนังสือพิมพ 

เอกสารรายงานตาง ๆ  

  2. จากสื่อทางไกลตาง ๆ เชน จากรายการโทรทัศน วิทยุ 
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  3. จากหนวยงานตาง ๆ การดําเนินงานของหนวยงานจะมีขอมูลทีน่าสนใจ เชน ราคาขายสง 

ขายปลีกในรอบป ปริมาณการผลิต ลักษณะของสินคาที่ตลาดตองการ หนวยงานเหลานี้ เชน กรมสงเสริม

การเกษตร พิชยจังหวัด กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

  4. ผูรูในชุมชน โดยการสอบถามผูรูในชุมชน เชน ผูนําในหมูบาน ครู อาจารย นักวิชาการ 

  5. จากการสํารวจ เราสามารถดําเนินการสํารวจภายในชุมชนดวนตนเอง เพือ่ใหไดขอมูลที่

ชัดเจนและถูกตอง เชน สํารวจราคาของสินคา เราอาจสอบถามจากผูขายไดโดยตรงหลาย ๆ คน 

  6. จากการสังเกต อาจใชวิธีการสังเกตก็ได เชน สังเกตวิธีการขายของผูประกอบการบางคน

ที่ทําใหสินคาขายดีกวาผูอ่ืน 

  7. การสัมภาษณ ใชวิธีนีเ้พือ่ใหไดขอมูลทีม่ีรายละเอียด เชน วิธีและเทคนิคการทําขนมจีบ 

เราอาจจะตองใชเวลาสัมภาษณนานกวาวิธีอืน่ ๆ ซึง่จะตองจดหัวขอไปลวงหนากอน เพื่อใหไดขอมูลที่

ครบถวนสมบูรณ 

 3. การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

 โครงการเปนการกําหนดรายละเอียดในสิง่ทีจ่ะทําอยางมีความสัมพันธ เพือ่ใชในการควบคุมการ

ดําเนินงานอาชีพใหดําเนินไปอยางเปนระบบ 

 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ มีรายการที่ตองจัดทําขอมูลและรายละเอียด ดังน้ี 

1) ชื่อโครงการ 

  ชื่อโครงการจะตองมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจงเขาใจงายวาจะกระทําสิ่งใด เชน  

โครงการเลี้ยงไกเน้ือ โครงการปลูกกลวยนํ้าวา 

2) หลักการและเหตุผล 

  การเขียนหลักการและเหตุผล เปนการนําเสนอขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความ

จําเปนหรือความสําคัญและที่มาของโครงการ โดยผูเขียนจะตองระบุถึงสภาพปญหา เหตุผลความจําเปน 

พรอมจัดหาขอมูลมาสนับสนุนใหชัดเจน เชน สถิติขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ สภาพปญหาของชุมชนที่ผาน

การประชุมประชาคม หรือนโยบายภาครัฐจากสวนกลาง สวนทองถิน่ซึง่จะตองแสดงใหเห็นถึงความ

สอดคลอง และชี้ใหเห็นถึงขอดีของการดําเนินงานโครงการและขอเสียหากไมมีการดําเนินงานโครงการ 

3) วัตถุประสงค 

  วัตถุประสงคเปนขอความทีแ่สดงถึงความตองการหรือผลของการกระทําสิง่หนึง่สิง่ใดที่

ชัดเจน สามารถปฏิบัติวัดและประเมินผลได โครงการหนึ่ง อาจจะมีวัตถุประสงคเพียงขอเดียวหรือหลายขอก็

ได 

4) เปาหมาย 

  เปาหมาย เปนการกําหนดผลงานตามโครงการไวลวงหนาวา เมือ่ดําเนินงานตามโครงการ

ไปแลวจะไดผลอะไร อยางไร การกําหนดเปาหมาย จะมีการกําหนดใน 2 ลักษณะ คือ 

  (1)  เปาหมายเชิงปริมาณ เปนการกําหนดผลงานในดานปริมาณวาจะไดงาน กีช่ิ ้น กีค่น กี่

เลม กี่ชุด กี่ตําบล กี่แหง ฯลฯ 
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  (2)  เปาหมายเชิงคุณภาพ เปนการกําหนดคุณภาพของผลงานทีร่ะบุไวในเชิงปริมาณวางาน

ที่ไดจากโครงการน้ันดีอยางไร มีคุณคาอยางไร เกิดประโยชนอยางไร ฯลฯ 

5) วิธีดําเนินการ 

  วิธีดําเนินการ เปนการเขียนขั้นตอนรายละเอียดภารกิจที่จะตองปฏิบัติ เพือ่ใหงานบรรลุตาม

วัตถุประสงคของโครงการ ดังนั้น ในการเขียนวิธีดําเนินงานจึงควรคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ 

  (1) จําแนกเปนกิจกรรมยอยหลาย ๆ กิจกรรมเรียงตามลําดับ ตั้งแตเริ่มตนการดําเนินงาน

จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการใหชัดเจน 

  (2) กิจกรรมแตละกิจกรรมจะตองกําหนดระยะเวลา โดยกําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

ตัวอยาง 

ปฏิทินปฏิบัติโครงการปลูกกลวยนํ้าวา 2 ไร 

ที่ กจิกรรม 
ระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแต 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 53 หมาย

เหตุ มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

ศึ ก ษ า ข อ มู ล ต า ง  ๆ 

เชน ดานตลาดแหลง

ขาย ปจจัยการผลิต 

เขียนโครงการ 

จัดหาและรวบรวม

วัสดุ อุปกรณ เงินทุน 

ส ถ า น ที  ่ แ ร ง ง า น 

ทักษะตาง ๆ  

เ ต รี ย ม แ ป ล ง ป ลู ก

กลวย 

ปลูกกลวย 

ดูแลรักษาโดยใหปุ ย 

ปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ตั ด ก ล ว ย แ ล ะ จั ด

จําหนาย 

ตกแตงกอกลวย 
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เมื ่อจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานแลวจะตองตรวจสอบความพรอมของปจจัยการผลิต ความรู 

ความสามารถของเจาของ แรงงาน เงินทุน แหลงจําหนาย ทีเ่กีย่วของกับการดําเนินงานอาชีพ เปนการเตรียม

ความพรอมกอนการดําเนินงานโดยใชการตรวจสอบรายการตาง ๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
 

ท่ี รายการ 
มี 

ไมมี จัดหาไดอยางไร 
พอเพียง ขาด 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

รถแทรกเตอรสาํหรับเตรียมดิน 

จอบ 

วัสดุ อุปกรณ 

ปุย 

สารเคมีปราบศัตรูพืช 

หนอกลวย 

ที่ดิน 

แรงงาน 

เงินลงทุน 

แหลงจําหนาย 

ฯลฯ 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

  

 

6) ระยะเวลาในการดาํเนินงานโครงการ 

  การกําหนดระยะเวลาดําเนินกิจกรรมตามโครงการใหระบุการเริ่มตนกิจกรรมจนกระทั่ง

สิ้นสุด เชน ต้ังแต 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

7) งบประมาณ 

  การกําหนดงบประมาณเปนการแสดงขอมูลในรูปของตัวเงินหรือสิง่ของทีตี่คาเปนเงิน โดย

จะตองแจกแจงใหชัดเจนวาจะใชเงินในรายการใดบาง เชน คาแรงงาน คาขนสง คาวัสดุอุปกรณ ในแตละ

รายการจะกําหนดใชงบประมาณเทาไร ถาจะใหสมบูรณควรประมาณรายไดที่คาดวาจะไดรับไวดวย เพือ่จะ

ไดนําไปใชในการจัดการงานอาชีพ ใหมีความคลองตัวและใชในการปรับงบประมาณ คาใชจาย เพือ่ใหเกิด

ความสมดุล หรือผลกําไรในการดําเนินงานอาชีพ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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ตัวอยางการจัดทํางบประมาณคาใชจายโครงการปลูกกลวยนํ้าวา 2 ไร 
 

งบประมาณท่ีตองใช รายไดท่ีคาดวาจะไดรับ 

ท่ี รายการ 
จาํนวนเงิน

(บาท) 
ท่ี รายการ 

จาํนวนเงิน

(บาท) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

คาแรงเตรียมแปลงปลูก 3 วัน 

วันละ 100 บาท 

คาหนอกลวย 150 หนอ ๆ ละ  

5 บาท 

คาแรงปลูกกลวย 4 วัน ๆ ละ 

100 บาท 

คาปุย 3 กระสอบ ๆ ละ  

100 บาท 

คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

คาแรงตัดกลวย 10 วัน ๆ ละ 

100 บาท 

คาสกึหรอของรถแทรกเตอร 

คาเชาที่ดิน 

คาดอกเบี้ย 

คานํ้ามันรถ 

รวม 

300 

 

750 

 

400 

 

300 

 

500 

1,000 

 

200 

300 

200 

300 

6,300 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ตัดกลวยขาย 10,000 ลูก 

(รอยละ 10 บาท) 

ตัดกลวยขาย 20,000 ลูก 

(รอยละ 20 บาท) 

ขายใบตอง 

 

ขายหนอกลวย 100 หนอๆ      

ละ 5 บาท 

ขายปลีกลวย 

รวม 

 

1,000 

 

4,000 

 

500 

 

500 

 

300 

4,250 

 

8) เครือขาย 

  เครือขาย หมายถึง หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กลุมบุคคล ชุมชนและแหลงวิทยาการที่

มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุน ประสานงานและมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเกือ้หนุนกัน ในการระบุ

เครือขายจึงตองกําหนดใหชัดเจนวา เครือขายมีหนวยงานหรือบุคคลใดบาง และมีสวนเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานโครงการนี้อยางไร 

9) การประเมินผลและรายงานผลโครงการพัฒนาอาชีพ 

  การประเมินผลและรายงานผลโครงการพัฒนาอาชีพ เปนการระบุวาการดําเนินงาน

โครงการนีก้ําหนดจะประเมินผลโครงการนีอ้ยางไร ดวยวิธีการใด การประเมินโครงงานนีส้ามารถแบงเปน 

3 ระยะ คือ  

  1. ประเมินผลกอนดาํเนินโครงการ เปนการตรวจสอบความพรอมของปจจัยตาง ๆ ที่ตองใช  

ไดแก เงินลงทุน วัสดุ อุปกรณ แรงงาน  ตลาด  ระบบการจัดการ ความถนัด ความสอดคลองของอาชีพกับ

ชุมชน เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในระยะเร่ิมตนโครงงาน 



 110 

  2. ประเมินผลระหวางดําเนินโครงการ เปนการประเมินระหวางการดําเนินงานเพือ่ทราบ

ความกาวหนาของงาน แนวโนมความสําเร็จของโครงการ และมีปญหาอุปสรรคอะไรบางเพื่อหาวิธีแกไข 

  3. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเปนการประเมินผลเพือ่หาขอสรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ

แลววา ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม เพราะเหตุใด มีปญหาอุปสรรคอยางไรและมี

วิธีแกไขอยางไร 

  วิธีการประเมินผลมีหลายวิธี อาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันก็ได เชน แบบประเมิน การ

อภิปราย โดยดําเนินการเมื ่อโครงการสิ ้นสุดลงตามระยะเวลาที ่กําหนด จากนั้น ประมวลขอมูลการ

ดําเนินงานสรุปเปนรายงานทุกครั้ง  เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานครั้งตอไป หรือรายงานใหเจาของ

กิจการอาชีพทราบ 

10) ผูรับผิดชอบโครงงานพัฒนาอาชีพ 

  กําหนดระบุชื ่อผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาอาชีพ  ในกรณีที่เปนโครงการที่มีผู รวมงาน

หลายคน ใหระบุไวดวยวามีกี่คน ใครบาง รับผิดชอบการดําเนินงานดานใดของโครงการพัฒนาอาชีพน้ัน ๆ 

11) ความสัมพันธกับโครงงานอื่น 

  การระบุความสัมพันธกับโครงการอืน่  เปนการระบุวาโครงการทีดํ่าเนินงานนีเ้อื ้อ

ประโยชนตอเนื่องหรือประสานงานกับโครงการอื่นอยางไร นอกจากนีย้ังเปนการตรวจสอบดวยวาโครงการ

ตาง ๆ ที่ระบุดําเนินงานมีความสัมพันธกัน หรือมีความซ้ําซอนกันหรือไม 

12)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนการกําหนดผลผลิตในดานตางๆ ที ่จะเกิดขึ ้นทันทีเมื ่อสิ ้นสุด

โครงการพัฒนาอาชีพรวมถึงผลลัพธ ในดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  
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กิจกรรมท่ี 2 

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

  ใหผูเรียนเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ ตามที่ผูเรียนสนใจ คนละ  1  โครงการ  

ตามหัวขอตอไปน้ี 

   1. ชื่อโครงการ 

   2. หลกัการและเหตุผล 

   3. วัตถุประสงค 

   4. เปาหมาย 

   5. วิธดํีาเนินการ 

   6. ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ 

   7. งบประมาณ 

   8. เครือขาย 

   9. การประเมินผลและรายงานผลโครงการ 

   10. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   11. ความสัมพันธกับโครงการอ่ืน 

   12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
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เร่ืองท่ี  3  การเขียนแผนปฏิบัติการ 

  การดําเนินงานอาชีพ เมื่อจัดทําโครงการเรียบรอยแลว เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ระบบ ผูดําเนินงานโครงการควรตองจัดทําแผนปฏิบัติการโดยนําขัน้ตอนที่ระบุไวในวิธีดําเนินการมาจัดทํา

รายละเอียดตามแบบฟอรม  
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
ก ลุ ม 

เปาหมาย 

 

เปาหมาย 

พื้นท่ีดําเนินการ ระ ย ะ 

เวลา 
งบประมาณ 

หมูบาน ตําบล อําเภอ 
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เร่ืองท่ี  4 การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ 

  การดําเนินงาน โครงการพัฒนาอาชีพ ใหประสบความสําเร็จการตรวจสอบติดตามโครงการ 

และการควบคุมโครงการ เปนระบบที่สําคัญตอการจัดการโครงการไดดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ  

  การตรวจสอบโครงการ หมายถึง กระบวนการการวัดและการตรวจสอบที่ทําเปนประจําใน

แตละระยะของการดําเนินงานโครงการ  โดยจะทําการวัดและตรวจสอบปจจัยนําเขา  ไดแก  ความพรอมของ

ทุน  แรงงาน  ตลาด  การจัดการ  ความถนัด  ความสอดคลองของอาชีพกับชุมชน กระบวนการดําเนินงาน 

ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการวาเปนไปตามแผนหรือไม  และติดตามผลผลิต ผลิตภัณฑ บริการที่เกิดขึ้น

วาเปนอยางไร โดยการติดตามโครงการ มีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลแกฝายบริหารในการชี้ใหเห็นสถานการณ

ของโครงการเกี ่ยวกับการใชทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ หรือผลผลิต/ ผลิตภัณฑ/ บริการของ

โครงการเพื่อการแกไขปรับปรุงสถานการณตาง ๆ ของโครงการที่เปนปญหาไดทันทวงที 

  การควบคุมโครงการ หมายถึง กระบวนการที่บังคับใหกิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามแผนงาน

และวัตถุประสงคที ่ไดกําหนดไว การควบคุมโครงการจะชวยกระตุนใหผู บริหารโครงการ ตลอดจน

ผูปฏิบัติงานโครงการใหสนใจชวงการดําเนินงาน  เพือ่ไมใหการดําเนินงานเบีย่งเบนไปจากแผน และเพือ่

แกไขขอผิดพลาดเมื่อสถานการณไมเปนไปตามที่วางแผนไว เพื่อใหโครงการประสบความสําเร็จ ระบบการ

ควบคุมโครงการเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ  ควรควบคุมโครงการใน 5 ดาน ดังน้ี 

  1.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ ไดแก การตรวจสอบวาวัตถุประสงค อุปกรณ 

เครือ่งมือ อาคาร ทีดิ่น และบุคลากร/ ผู ปฏิบัติงาน มีปริมาณและลักษณะตามที ่กําหนดไวสําหรับการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการประหยัดในการบรรลุวัตถุประสงค 

  2.  การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก การตรวจสอบกํากับดูแลเทคนิค เครื่องจักร

เครื่องมือตาง ๆ และวิธีปฏิบัติงานของบุคลากร/ ผูปฏิบัติใหถูกตองตรงตามหลักการที่กําหนดไวสําหรับการ

ปฏิบัติงานประเภทน้ัน ๆ 

  3. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน เปนการจัดการใหโครงการการผลิตไดปริมาณตามที่

กาํหนดไวตามคุณภาพ และตามชวงเวลาที่กําหนดไว 

  4.  การควบคุมดานการเงิน ไดแก การควบคุมดานรายจาย การควบคุมดานงบประมาณ และ

ดานการบัญชี เพือ่ใหเกิดความมัน่ใจวารายรับและรายจายของโครงการเปนไปตามแผนและโครงการ

สามารถทําใหเกิดผลผลิต/ ผลิตภัณฑ/ บริการตามวัตถุประสงค 

  5.  การควบคุมบุคลากร เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงานโครงการให

เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไว และใหเปนไปตามกําหนดการโครงการ การควบคุมการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอาจใชการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเปนระบบและเปนทางการ 

  การติดตามและการควบคุมโครงการเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน และมักใชควบคูกันเพื่อ

ปรับการปฏิบัติงานใหไปสูทิศทางที่ตองการ กลาวคือ เมื่อไดติดตามดูผลการปฏิบัติงานวาเปนอยางไรแลว 

ตองมีการควบคุมเพือ่ปรับการปฏิบัติงานใหไปสูทิศทางทีก่ําหนดไวในแผน เพือ่ชวยใหโครงการบรรลุสิง่ที่
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เปนวัตถุประสงคของโครงการ ในการดําเนินงานโครงการ การติดตามและการควบคุมจึงชวยใหโครงการมี

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งระบบตลอดอายุของโครงการ 

  การรายงานผลเปนการสรุปจากผลการประเมินวาเปนไปตามโครงการหรือไม มีปญหา 

อุปสรรคอยางไร เพือ่หาแนวทางแกไข และสงเสริมใหการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

  การประเมินผลโครงการ นอกจากจะประเมินความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวแลว  

ผูประกอบการควรทําการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมของตนเองดวย เพราะผูประกอบการสวนใหญจะ

นึกถึงแตผลกําไรโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะมีผลตอความมั่นคงของอาชีพในระยะยาวดวย 
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กิจกรรมท่ี 3 

   ใหผู เรียนบันทึกขอมูล สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพของตนเองตาม

แบบฟอรมที่กําหนด 

รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 1. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 เร่ิมโครงงานวันที่.....................เดือน.............................................พ.ศ. ........................................ 

 สิน้สดุโครงงานวันที่................เดือน.............................................พ.ศ. ........................................ 

 รวมเวลาดําเนินงาน..................ป...................................เดือน.................................วัน................. 

 2. ตนทุนการผลิต/ การบริการ................................................................................................บาท 

 3. จํานวนผลผลิตที่ได/การบริการทั้งหมด..................................................................................... 

 4. การจัดจําหนาย/ บริการ............................................................................................................. 

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

 5. ราคาจําหนายตอหนวย 

     ราคาตํ่าสดุหนวยละ............................................................................................................บาท 

     ราคาสงูสดุหนวยละ...........................................................................................................บาท 

     ราคาเฉลี่ยหนวยละ............................................................................................................บาท 

 6. แหลงจําหนาย  ก. ..................................................................................................................... 

    ข. ..................................................................................................................... 

    ค. ..................................................................................................................... 

 7. รายได กําไร/ขาดทุน..........................................................................................................บาท 

 8. การแบงผลกําไร/ขาดทุน (ถามีผูรวมงาน) ............................................................................... 

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

 9. ทรัพยสินคงเหลือ 

  9.1 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท 

  9.2 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท 

  9.3 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท 

  9.4 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท 

 10. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

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

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

 11. การตัดสนิใจ 

  11.1 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล......................................................................................... 

          ................................................................................................................................. 
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  11.2 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล......................................................................................... 

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

  11.3 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล......................................................................................... 

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

  11.4 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล......................................................................................... 

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

ขอคิดเห็นของผูรู......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

       ลงชื่อ................................................. 

                (...............................................) 

       วันที่........เดือน.................พ.ศ. ......... 
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ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังท่ี  2  (วันท่ี  4 - 10  พฤศจิกายน  2554) 
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