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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 

         หนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา ชองทางการเขาสูอาชีพ เลมนี้ เปนการ

สรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ  สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา ชองทางการเขาสู

อาชีพ อช11001 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและทําความเขาใจ 

ในเน้ือหาสาระของรายวิชา ชองทางการเขาสูอาชีพ อช11001 ที่สําคัญ ๆ ไดสะดวกและ

สามารถเขาใจยิ่งข้ึน ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา ชองทางการ

เขาสูอาชีพ เลมนี้ นักศึกษาควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. ศึกษาหนังสือเรียนรายวิชา ชองทางการเขาสูอาชีพ อช11001 สาระการประกอบ

อาชีพ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ระดับประถมศึกษา ใหเขาใจกอน 

 2. ศึกษาเน้ือหาสาระของหนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา ชองทางการ

เขาสูอาชีพ  อช11001ใหเขาใจอยางถองแท พรอมทั้งทําแบบฝกหัดทายบททีละบท และตรวจ

คําตอบจากเฉลยแบบฝกหัดทายเลม  ใหครบ 3 บท  

 3. หากนักศึกษาตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหาสาระรายวิชา ชองทางการเขาสู

อาชีพ อช11001 เพิ่มเติมสามารถศึกษาคนควาไดจากสื่ออื่น ๆ ในหองสมุดประชาชน 

อินเทอรเน็ต หรือครูผูสอน  
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บทท่ี 1 

การงานอาชีพ 
 

เรื่องที ่1   ความสําคญัและความจําเปนในการประกอบอาชพี 

 

 1.1 ความหมายของอาชีพ  

  อาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่สุจริต ทําใหเกิดรายไดหรือคาตอบแทน โดย

ใชแรงงาน ความรู ทักษะ อุปกรณ เคร่ืองมือ สถานท่ี วิธีการ และไมเปนโทษหรือสงผลกระทบ

เสียหายตอชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 1.2 ความสําคัญและความจําเปนในการประกอบอาชีพ   

  การประกอบอาชีพมีความสําคัญและความจําเปนตอการดํารงชีวิต เพราะการ

ประกอบอาชีพ ทําใหเกิดรายไดหรือคาตอบแทนเพื่อการเลี้ยงชีพ และนําไปใชเพื่อพัฒนา

ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต  ไดแก ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และปจจัย

อื่น ๆ ตามความตองการของแตละบุคคล ทั้งน้ี การประกอบอาชีพมีความสําคัญในหลายมิติ 

ไดแก 

  1.2.1 เพื่อตนเอง การประกอบอาชีพทําใหเกิดรายไดเพื่อนํามาใชสอยในการ

ดําเนินชีวิตและตอบสนองความตองการของตนเอง 

  1.2.2 เพื่อครอบครัว การประกอบอาชีพทําใหเกิดรายไดเพื่อนํามาใชในการดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวใหมีการเปนอยูที่ดีขึ้น 

  1.2.3 เพื่อชุมชน การประกอบอาชีพทําใหประชาชนในชุมชน สังคมใชเวลาเพื่อ

การประกอบอาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัวสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

  1.2.4 เพื่อประเทศชาติ การประกอบอาชีพทําใหประชาชนในประเทศชาติมีการ

ประกอบอาชีพ มีรายได สงผลใหประเทศชาติมีความเจริญและความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 

  สรุปไดวา การประกอบอาชีพมีความสําคัญและความจําเปนเพราะการประกอบ

อาชีพทําใหเกิดรายได ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรคผลผลิตใหแก ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ 
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เรื่องที ่2   งานอาชพีในชุมชน สงัคม ประเทศและภูมิภาค 5 ทวีป 

 

 2.1 งานอาชีพในชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ความเจริญกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยี มีผลตอชีวิตความเปนอยู โดยเฉพาะมีผลตอการประกอบอาชีพของคนในหมูบาน 

ชุมชน และประเทศ ไดแก การเกิดอาชีพใหม และการอนุรักษอาชีพเดิมใหอยูในทองถิ่น ดังน้ัน 

เพื่อใหการประกอบอาชีพสามารถดําเนินการตอไปไดอยางมั่นคง ผูประกอบการอาชีพ จึงตองมี

ความเขาใจในกระบวนการสรางงานอาชีพ มีรายละเอียดดังน้ี  

  2.1.1 การสรางอาชีพจากชองวางระหวางอาชีพ โดยอาศัยชองวางระหวางอาชีพ  

2 อาชีพ เชน อาชีพขยายลําไมไผ โดยซื้อจากแหลงปลูกไปขายใหกับแหลงทําเครื่องจักสาน   

   2.1.2 การสรางอาชีพจากผลของการประกอบอาชีพ  โดยอาศัยผลพลอยไดจาก

อาชีพเดิม เชน  ทําภาชนะใสของจากทางมะพราวโดยใชสวนตางๆ จากตนมะพราวที่ปลูกเปน

อาชีพอยูแลว  

   2.1.3 การสรางอาชีพจากทรัพยากรทองถิ่น เปนการสรางอาชีพใหม โดยการนํา

ทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินมาใชใหเปนประโยชน เชน การทําอิฐจากดินเหนียวที่มีอยูในทองถิ่น 

การผลิตปลาหมึกแหงโดยใชทรัพยากรทางทะเลในทองถิ่น 

   2.1.4 การสรางอาชีพจากความตองการของตลาด เปนการสรางอาชีพใหม โดย

อาศัยขอมูลทางการตลาด เชน เลี้ยงกบเพราะตลาดมีความตองการมาก หรือปลูกผักปลอด

สารพิษ เพราะผูบริโภคมีความตองการบริโภคเพื่อการดูแลสุขภาพ 

  2.1.5 การสรางอาชีพที่ขาดแคลนในทองถิ่น เปนการสรางอาชีพใหม โดยอาศัย

ขอมูลในทองถิ่น เชน อาชีพรับซอมมอเตอรไซค เพราะชางในหมูบานขาดแคลน ชางซอม

โทรศัพทมือถือ เพราะทุกคนมีโทรศัพทมือถือและมีโอกาสที่จะชํารุดเสียหาย จึงตองการซอมดวย

ความรวดเร็ว  

ชางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ เพราะปจจุบันเกือบทุกหลังคาเรือนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แต

ชางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศมีจํากัด จึงเปนชองวางที่สามารถตัดสินใจดําเนินงานอาชีพได 

   2.1.6 ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษ พอแม ปูยา ตายาย ทําอาชีพอะไร รุนลูก  

รุนหลานก็จะดําเนินการตอ เชน อาชีพขายกวยเตี๋ยว ถามีช่ือเสียงก็จะขายตอจนกระทั่งรุนลูก  

รุนหลาน หรืออาชีพคาขายท่ัว ๆ ไป 
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   2.1.7 ประกอบอาชีพตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งในประเทศไทยประกอบดวยสภาพ

พื้นที่ ที่เปนภูเขา ที่ราบลุม ที่ดอน ดังน้ันการเพาะปลูกจึงขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ เชน ที่ราบลุม

สามารถทํานาได อยูใกลทะเลสามารถประกอบอาชีพดานประมง หรือบางทําเลสามารถจัดเปน

แหลงทองเท่ียวได  

   2.1.8 ประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลหรือของผูประกอบการเอง เปนการ

ประกอบอาชีพในพื้นที่ ท่ียังไมเคยมีการประกอบอาชีพนั้นมากอน เชน การนํายางพาราไปปลูก

ทางภาคอีสาน ซึ่งแตเดิมยางพาราจะนิยมปลูกทางภาคใตเปนสวนใหญ 

 2.2 การประกอบอาชีพ 

  ในโลกน้ีมีอาชีพที่หลากหลายและทุกคนตองมีอาชีพ เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงตนเอง

และครอบครัว ทั้งน้ี การมีอาชีพเปนของตนเองตองอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบรวมกัน 

ไดแก ความรูความสามารถ  เงินทุน ความเหมาะสมของสถานที่และสภาพแวดลอม  แรงงาน 

ทั้งน้ี  ปจจุบันไดมีการแบงลักษณะงานอาชีพออกเปน 5 กลุมอาชีพ ไดแก กลุมอาชีพ

เกษตรกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพดานความคิด

สรางสรรค กลุมอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง โดยแตละกลุมอาชีพมีรายละเอียด

ดังน้ี 

  2.2.1 กลุมอาชีพเกษตรกรรม คือ การประกอบอาชีพในดานการเกษตรเกี่ยวกับ

การปลูกพืช เลี้ยงสัตว การประมง โดยนําองคความรู เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาใชในการ

ประกอบอาชีพใหสอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่ คือ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดาน

ภูมิอากาศ ดานภูมิประเทศ ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีของแตละพื้นที่ และดาน

ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ อาชีพดานการเกษตร เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน 

เกษตรทฤษฎีใหม วนเกษตร ธุรกิจการเกษตร ฟารม ปศุสัตว การเลี้ยงปลาในกระชัง แปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร เปนตน 

  2.2.2 กลุมอาชีพพาณิชยกรรม คือ งานอาชีพที่มีขอบขายเกี่ยวกับดานพาณิชยก

รรม เชน  ผูใหบริการจําหนายสินคาทั้งแบบคาปลีกและคาสงใหแกผูบริโภคทั้งที่มีหนารานเปน

สถานที่จัดจําหนาย เชน  หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซื้อ และการขายที่

ไมมีหนาราน เชน การขายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมของผูประกอบอาชีพ 

เพราะมีการลงทุนนอย หรือเรียกวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-COMMERCE) หมายถึง  

การดําเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาและบริการ ผานคอมพิวเตอรและ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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  2.2.3 กลุมอาชีพอุตสาหกรรม คือ การประกอบอาชีพที่อาศัยองคความรู 

เทคโนโลยี/นวัตกรรม เกี่ยวกับงานชาง ไดแก ชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา ชางปูน 

และชางเช่ือมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศ รวมถึงความ

เหมาะสมตามศักยภาพหลักของพื้นที่ 

  2.2.4 กลุมอาชีพดานความคิดสรางสรรค เปนอาชีพที่อยูบนพื้นฐานของการใช

องคความรู การศึกษา การสรางสรรคงาน และการใชทรัพยสินทางปญญา นํามาเช่ือมโยงกับ

พื้นฐานทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม โดยการตอยอดหรือการพัฒนาอาชีพ

ในกลุมอาชีพเดิม คือ กลุมอาชีพเกษตรกรรม กลุมอาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม  

กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพหัตถกรรม และกลุมอาชีพศิลปกรรม เชน แฟช่ันเสื้อผา 

เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ทรงผม สปาสมุนไพร การออกแบบสื่อ/ภาพยนตร/โทรทัศน 

เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร วัสดุกอสรางแบบประหยัดพลังงาน เซรามิก ผาทอ จักสาน 

แกะสลัก รถยนตพลังงานทางเลือก ขากลอัตโนมัติเพื่อผูพิการ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปน

ตน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตสินคาที่ตองตอสูดานราคาโดยใชหลักการของ

เศรษฐกิจสรางสรรค คือ แนวคิดและแนวปฏิบัติที่สรางขึ้นเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ 

โดยไมตองใชทรัพยากรมากนักแตใชความคิดสติปญญาและความคิดสรางสรรคไดมากขึ้น 

  2.2.5 กลุมอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เปนงานอาชีพที่มี

ทิศทางเติบโตในสังคมมากขึ้น เชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโล

จิสติกส ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ ธุรกิจบริการที่ปรึกษาดาน

อสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ในอนาคต กลุมอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  

จะมีความตองการเจาหนาที่  บุคคล พนักงาน เพื่อควบคุมและปฏิบัติงานที่มีความรู 

ความสามารถ และทักษะฝมือเปนจํานวนมาก โดยผูประกอบอาชีพในกลุมน้ี ตองมีองคความรู 

มีระบบการบริหาร ระบบการจัดการ และมีเครือขายที่จะสามารถระดมทรัพยากรสนับสนุนงาน

อาชีพได 

  ทั้งน้ีสามารถสรุปไดวา 

  1. กลุมอาชีพในปจจุบันมี 5 กลุมอาชีพ ไดแก กลุมอาชีพเกษตรกรรม กลุมอาชีพ

พาณิชยกรรม กลุมอาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพดานความคิดสรางสรรค กลุมอาชีพดาน

อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

  2. การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ ตองคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ 

ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคมสิ่งแวดลอม และวิชาการ  
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  3. การดําเนินงานอาชีพเกษตรกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพ

อุตสาหกรรมใหประสบความสําเร็จผูประกอบการตองมีองคความรู ใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ใน

การดําเนินงานอาชีพ 

  4. การดําเนินงานอาชีพในกลุมอาชีพดานความคิดสรางสรรค เชน ผูผลิตนํ้ามัน

นวดสมุนไพร  สําหรับสปาใหประสบความสําเร็จ ตองมี  

   4.1 ดานความรู ไดแก ความรูดานสมุนไพร ความเหมาะสมของสมุนไพรกับ

สรีระสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษย ความรูในเรื่องธุรกิจการทําสปา  

   4.2 ดานการสรางสรรคงาน ไดแก ความคิดสรางสรรคในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ และการปรุงแตงกลิ่น  โปรโมช่ันใหม ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของลูกคา 

   4.3 ดานตอยอดกลุมอาชีพเดิม ไดแก ปลูกพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ การผลิต

สมุนไพรเกี่ยวกับดานอื่น ๆ ที่ผูบริโภคสนใจ เชน สมุนไพรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

  5. การดําเนินงานอาชีพในกลุมอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เชน  

ผูดําเนินงานธุรกิจบริการสุขภาพดวยธรรมชาติ ใหประสบผลสําเร็จตองมี 

   5.1 ความรู ไดแก ความรูในดานธุรกิจ การดูแลสุขภาพ ความสัมพันธของ

สุขภาพกับธรรมชาติ 

   5.2 การบริหาร ไดแก การบริหารงาน  บริหารคน 

   5.3 การจัดการ ไดแก การจัดการกระบวนลําดับขั้นตอนการดําเนินงานทาง

ธุรกิจสุขภาพดวยธรรมชาติ และระบบบริการ 

   5.4 เครือขาย ไดแก ภายในชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ มีกลุมอาชีพเกี่ยวกับเกษตร

ธรรมชาติ แหลงเรียนรู ภูมิปญญา ที่เกี่ยวของและสนับสนุนธุรกิจไดหรือไมอยางไร 

 2.3 การประกอบอาชีพในภูมิภาค 5 ทวีป 

  ภูมิภาคของโลกประกอบดวย 5 ภูมิภาค ไดแก เอเชีย อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย 

แอฟริกา ซึ่งแตละภูมิภาคจะมีลักษณะการประกอบอาชีพที่แตกตางกัน เพราะมีความแตกตาง

กันทางสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแกทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่  ลักษณะภูมิอากาศ  

ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และการดํารงชีวิตของประชาชน ดังน้ัน ในการ

ประกอบอาชีพ ผูประกอบการจําเปนตองเขาใจในความแตกตางของสภาพพื้นที่ดังกลาว เพราะ

ในอนาคตการติดตอทางการคาจะสามารถเช่ือมโยงติดตอซื้อขายไดอยางไมมีขอบเขตจํากัด  

ถาผูประกอบการอาชีพมีความเขาใจในความแตกตางของลักษณะงานอาชีพในแตละภูมิภาค

แลวจะทําใหผูประกอบการอาชีพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
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   โดยในแตละภูมิภาคของโลก มีลักษณะของการประกอบอาชีพตามรายละเอียด

ดังน้ี 

  ภูมิภาคเอเชีย 

  ภูมิภาคเอเชีย สวนใหญของประเทศในภูมิภาคเอเชียประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เปนหลัก ไดแก  การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง ปาไม รวมถึงงานอาชีพทางดานเหมือง

แร และอุตสาหกรรมดวย โดยในแตละอาชีพที่ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย มีลักษณะการ

ประกอบอาชีพ ดังน้ี 

  1. งานอาชีพดานเกษตรกรรม  

   1.1) การปลูกพืช เปนอาชีพเกษตรกรรมที่ประชาชนสวนใหญในแตละประเทศ

ของภูมิภาคเอเชียดําเนินการประกอบเปนอาชีพ แตมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และการดํารงชีวิตของประชากร โดยประเทศในเขตพื้นท่ีราบที่มีปริมาณ

นํ้าฝนเพียงพอ และประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน จะมีการดําเนินการประกอบอาชีพการ

ปลูกพืชเพื่อเลี้ยงตนเอง สวนในเขตพื้นที่ ที่มีภูมิอากาศแบบปาดิบช้ืน มีประชากรอยูบางเบา 

จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชแบบเลื่อนลอย ทั้งน้ีในพื้นที่ที่เปนทุงหญามีระบบ

ชลประทาน สวนใหญจะประกอบอาชีพปลูกพืชพรอมการเลี้ยงสัตว   

    โดยพื้นท่ีใดของประเทศท่ีอยูในเขตอากาศหนาว เขตทะเลทราย และเขต

ภูเขาจะเปนพื้นที่ท่ีไมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชได  

    สําหรับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนิยมปลูกในประเทศของภูมิภาคเอเชีย เชน 

ขาวเจา ขาวโพด มะพราว ปาลมน้ํามัน มะกอก ชา ฝาย ปอ ปาน ยางพารา เปนตน 

   1.2)  การเลี้ยงสัตว อาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว เปนอีกอาชีพหน่ึงที่

ประชาชนในประเทศตาง ๆ ของภูมิภาคเอเชียนิยมประกอบอาชีพ แตมีความแตกตางกันไป

ตามสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ โดยในประเทศที่มีอากาศแหงแลงแถบเอเชียตะวันตก

เฉียงใต และตอนกลางของภูมิภาค ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เปนทุงหญากึ่งทะเลทราย ประชากรใน

เขตดังกลาวจึงนิยมเลี้ยงสัตวแบบเรรอน ไดแก อูฐ แพะ แกะ โค มา และจามรี โดยการเลี้ยง

สัตวในลักษณะดังกลาว เปนการประกอบอาชีพเพื่อตองการนมและเน้ือนํามาใชเปนอาหาร 

สวนในเขตอากาศรอนช้ืนและอบอุน ประชากรจะนิยมเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคและการสงเปน

สินคาออก ไดแก สุกร ไก เปด และยังจะนิยมเลี้ยงโค กระบือ และมา เพื่อการใชงานดวย 

   1.3)  การประมง การประกอบอาชีพประมงของภูมิภาคเอเชีย มีการ

ดําเนินการประกอบอาชีพประมงใน 2 ลักษณะ ไดแก ประมงนํ้าจืด และประมงทางทะเล  
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การประกอบอาชีพประมงนํ้าจืด สวนใหญจะนิยมทําอาชีพประมงควบคูกับการปลูกพืช 

โดยเฉพาะพืชผัก สําหรับการประกอบอาชีพประมงทางทะเล มีการประกอบอาชีพในเขต

นานนํ้าแถบชายฝงตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตั้งแตอาวไทยไปจนถึงชองแคบเบริง ที่กระแส

นํ้าอุนกุโรชิโว ไหลมาบรรจบกับกระแสนํ้าเย็นโอยาชิโว เพราะเปนแหลงที่มีอาหารสมบูรณ 

ทําใหมีสัตวนํ้าอยูเปนจํานวนมาก โดยประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีการประกอบอาชีพประมง

ทางทะเลมากที่สุดในโลก นอกจากการประกอบอาชีพประมงทางทะเลแลว ตามแนวชายฝง

ทะเล ยังมีการประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยประเภทตาง ๆ รวมถึงสาหรายทะเล ซึ่งการ

ประกอบอาชีพเชนน้ีจะกระจายโดยทั่วไปในประเทศท่ีมีพื้นที่ชายฝงทะเล 

   1.4) ปาไม อาชีพปาไม มีการดําเนินงานอาชีพใน 2 ลักษณะตามเขตภูมิอากาศ 

คือ ปาไมในเขตรอน จะเปนปาไมประเภทไมเน้ือแข็ง ในเขตประเทศ ไทย พมา ลาว กัมพูชา 

เวียดนาม อินเดีย และในประเทศกลุมหมูเกาะ สวนปาไมในเขตหนาวจะเปนปาตนสน เพื่อการ

นําไมสนมาใชทําเปนกระดาษและลังไม 

   1.5) เหมืองแร ภูมิภาคเอเชีย เปนภูมิภาคที่อุดมไปดวยแรธาตุนานาชนิด 

เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาที่มีอายุแตกตางกัน แรธาตุสําคัญที่มีการขุดขึ้นมาใช

ประโยชน ไดแก เหล็ก ถานหิน ดีบุก น้ํามัน แมงกานิส เพชร พลอย เปนตน   

  2. งานอาชีพอุตสาหกรรม ในภูมิภาคเอเชีย การประกอบอาชีพดาน

อุตสาหกรรม สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมแบบหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน  

ในลักษณะงานฝมือ ของที่ระลึก เชน ผาทอ เคร่ืองโลหะ เครื่องแกะสลัก เครื่องจักสาน เปนตน 

ประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําในเอเชีย ไดแก ประเทศญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน อินเดีย และ

สิงคโปร โดยถูกจัดใหเปนประเทศในกลุมอุตสาหกรรมใหม 

  ภูมิภาคอเมริกา 

  เน่ืองจากภูมิภาคอเมริกา ประกอบดวย เขตอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ ซึ่งทั้ง 2 

เขต มีความแตกตางกันทั้งในดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวิถีการดํารงชีวิตคอนขางสูง ทําให

การประกอบอาชีพของทั้ง 2 เขต  จึงมีความแตกตางกัน ดังน้ี 

  1. งานอาชีพดานเกษตรกรรม 

   1.1) การปลูกพืช  

       กาแฟ  

    - อเมริกาใต ปลูกมากในประเทศบราซิล มีมากถึงรอยละ 50 ของโลก 

และยังมีการปลูกในประเทศโคลัมเบีย และเอกวาดอร 
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    - อเมริกาเหนือ ไมมีการปลูก 

        โกโก  

    - อเมริกาใต ปลูกเพื่อนํามาทําเปนช็อกโกแลต เครื่องดื่มและขนมหวาน 

นิยมปลูกในประเทศบราซิล เอกวาดอร 

    - อเมริกาเหนือ ไมมีการปลูก 

        ขาวโพด  

    - อเมริกาใต เปนพืชที่ปลูกมากในประเทศบราซิล รวมถึงประเทศอารเจนตินา  

เวเนซูเอลา เปรู และโคลัมเบีย 

    - อเมริกาเหนือ ขาวโพด เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปลูกมากในแถบภาคกลางของประเทศ 

        ขาวสาลี  

    - อเมริกาใต นิยมปลูกในประเทศบราซิล อารเจนตินา ชิลี 

    - อเมริกาเหนือ ปลูกมากในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  

โดยประเทศสหรัฐ อเมริกาจะปลูกขาวสาลีฤดูหนาว ประเทศแคนาดา จะปลูกขาวสาลีฤดูใบ 

ไมผลิ 

        ออย 

    - อเมริกาใต ปลูกมากในประเทศบราซิล 

    - อเมริกาเหนือ ไมมีการปลูก 

    กลวย 

    - อเมริกาใต ปลูกมากในประเทศเอกวาดอร 

    - อเมริกาเหนือ ไมมีการปลูก 

    ฝาย 

    - อเมริกาใต ปลูกมากในประเทศบราซิล อารเจนตินา 

    - อเมริกาเหนือ ปลูกมากในบริเวณลุมแมนํ้ามิสซิสซิปป ภาคตะวันตกของ

รัฐแอริโซนา และแคลิฟอรเนีย 

    ถั่วเหลือง 

    - อเมริกาใต ไมมีการปลูก 

    - อเมริกาเหนือ ปลูกมากในเขตท่ีราบภาคกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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    ยาสูบ 

    - อเมริกาใต ไมมีการปลูก 

    - อเมริกาเหนือ เปนพืชเศรษฐกิจที่สรางช่ือเสียงใหแกประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปลูกมากในเขตภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา 

    ขาวเจา 

    - อเมริกาใต ไมมีการปลูก 

    - อเมริกาเหนือ ปลูกมากในเขตภาคใตของประเทศสหรัฐอเมริกา 

    ผักและผลไม 

    - อเมริกาใต ไมมีการปลูก 

    - อเมริกาเหนือในภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการปลูก 

เชอรรี แอปเปล สตรอวเบอรรี ภาคใต ปลูกสม สับปะรด ชายฝงตะวันตกเฉียงใต ปลูกองุน 

มะกอก สม มะนาว 

   1.2) การเลี้ยงสัตว ในเขตอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ มีการเลี้ยงสัตว ไดแก  

    - โคเน้ือ นิยมเลี้ยงในเขตอเมริกาใต ประเทศบราซิล อารเจนตินา และ

อุรุกวัย สวนในเขตอเมริกาเหนือ นิยมเลี้ยงในแถบตะวันตกของประเทศ และจะเลี้ยงเปนฟารม

ปศุสัตวขนาดใหญ  

    - โคนม ในเขตอเมริกาใตไมมีการเลี้ยงโคนม  สวนในเขตอเมริกาเหนือ 

นิยมเลี้ยงแถบเขตที่ราบภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพื้นที่

ดังกลาว จะมีการปลูกขาวโพด และถั่วเหลือง เพื่อนํามาใชเปนอาหารสัตวดวย  

    - แกะ นิยมเลี้ยงในเขตอเมริกาใต ประเทศอุรุกวัย โดยมีการเลี้ยงจํานวน

มากเปนอันดับ 2 ของโลก ในเขตอเมริกาเหนือนิยมเลี้ยงในภาคตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต

ของประเทศสหรัฐอเมริกา  

    - สุกร  นิยมเลี้ยงในเขตอเมริกาใต ประเทศเปรู และบราซิล สวนเขต

อเมริกาเหนือ นิยมเลี้ยงในเขตท่ีเลี้ยงโคนม โดยใชหางนมนํามาเลี้ยงสุกร 

   1.3) ปาไม เขตอเมริกาใต เปนแหลงไมเน้ือแข็งที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณและ

กวางขวาง แตนํามาใชประโยชนไดนอย เพราะการคมนาคมไมสะดวก สําหรับเขตอเมริกาเหนือ 

สวนใหญประกอบอาชีพปาไม ที่สวนใหญเปนไมเน้ือออน 

   1.4) เหมืองแร เขตอเมริกาใตและอเมริกาเหนือ มีแรธาตุที่สําคัญ ไดแก   
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    ถานหิน 

    - อเมริกาใต ไมมีทรัพยากรและการผลิต 

    - อเมริกาเหนือ มีมากแถบเทือกเขาดานตะวันตกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

    เหล็ก 

    - อเมริกาใต มีมากในประเทศบราซิล โดยมีการผลิตมากเปนอันดับ 2 

ของโลกรวมถึง เวเนซูเอลา โบลิเวีย ชิลี 

    - อเมริกาเหนือ มีมากที่บริเวณเทือกเขาเมซาบี รัฐมินนิโซตา  

     ทองคํา 

    - อเมริกาใต มีมากในประเทศบราซิล 

    - อเมริกาเหนือ มีแหลงผลิตท่ีสําคัญ อยูที่เทือกเขาร็อกกี้ 

    ทองแดง 

    - อเมริกาใต มีมากเปนอันดับ 1 ของโลกในประเทศชิลี รวมทั้งในประเทศ

บราซลิ และเปร ู

    - อเมริกาเหนือ มีแหลงผลิตท่ีสําคัญ อยูที่เทือกเขาร็อกกี้ 

    บอกไซต 

    - อเมริกาใต ไมมีทรัพยากรและการผลิต 

    - อเมริกาเหนือ เปนแรธาตุที่นํามาใชเพื่อการผลิตอลูมิเนียม มีมากที่รัฐ

อารคันซอ 

    ดีบุก 

    - อเมริกาใต มีมากที่ประเทศโบลีเวีย โดยมีการผลิตดีบุกมากเปนอันดับ 2 

ของโลก 

    - อเมริกาเหนือ ไมมีทรัพยากรและการผลิต 

    สังกะสี 

    - อเมริกาใต มีการผลิตมากในประเทศเปรู บราซิล และอารเจนตินา 

    - อเมริกาเหนือ ไมมีทรัพยากรและการผลิต 
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    น้ํามัน 

    - อเมริกาใต มีการผลิตมากที่สุด ที่ประเทศเวเนซูเอลา เปนประเทศที่มี

การผลิตมากที่สุด และยังมีในประเทศบราซิล โบลิเวีย เอกวาดอร 

    - อเมริกาเหนือ มีแหลงผลิตทางตอนเหนือของรัฐอะแลสกา และภาค

กลางตอนลางของประเทศแคนาดา 

  2. งานอาชีพอุตสาหกรรม ในเขตอเมริกาใต จะเปนอุตสาหกรรมเบา เชน  

การผลิตน้ําตาล อาหารกระปอง โดยประเทศที่มีอุตสาหกรรมเจริญกาวหนาเปนอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ ไดแก ประเทศบราซิล และอารเจนตินา เปนการผลิตเหล็กกลา นํ้ามันและปโตรเคมี  

สวนอเมริกาเหนือ มีความกาวหนามากทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรม

หลัก 

 ภูมิภาคยุโรป 

 การประกอบอาชีพของประเทศในภูมิภาคยุโรป มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังน้ี 

 1. งานอาชีพดานเกษตรกรรม 

  1.1) การปลูกพืช การประกอบอาชีพเกษตรกรรมดานการปลูกพืชของภูมิภาค

ยุโรป สวนใหญปลูกในยุโรปตะวันออกและภาคใตของประเทศอังกฤษ ภาคเหนือและภาค

ตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงตอนเหนือของประเทศเยอรมัน พืชที่สําคัญและมีผลตอ

เศรษฐกิจ ไดแก   

      ขาวสาลี ปลูกมากในประเทศยูเครน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โรมาเนีย บัลกาเรีย 

เยอรมัน ฮังการี    

        ขาวโอต ขาวบารเลย ถั่ว มันฝรั่ง ปลูกไดโดยทั่วไปของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค

ยุโรป  

        องุน สม มะกอก มะนาว แอปเปล ปลูกมากในประเทศที่มีลักษณะอากาศแบบ 

เมดิเตอรเรเนียน ไดแก ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน กรีซ 

  1.2) การเลี้ยงสัตว สัตวเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง ไดแก กวางเรนเดียร โคเน้ือ โคนม 

แพะ แกะ มาและสุกร โดยการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจดังกลาว ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคยุโรป 

  1.3) การประมง แหลงทําการประมงที่สําคัญในภูมิภาคยุโรป ไดแก ทะเลเหนือ 

โดยเฉพาะบริเวณกระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนือบรรจบกับกระแสนํ้าเย็นกรีนแลนดตะวันออก 

ทําใหมีอาหารสมบูรณ ปลาชุกชุม ประเทศที่ประกอบอาชีพประมงในเขตน้ี ไดแก ประเทศ
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นอรเวย ไอรแลนด และสหราชอาณาจักร ทะเลดํา ทะเลสาบแคสเปยน และแมนํ้าโวลกา มีการ

จับปลาสเตอรเจียน นํามาทําเปนไขปลาคารเวียร 

  1.4) ปาไม อาชีพปาไม มีการประกอบอาชีพอยางจริงจังในประเทศฟนแลนด 

สวีเดน รัสเซีย 

นอรเวย สวนใหญนิยมปลูกปาไมเปนไมในเขตหนาว ไดแก ปาไมสน เพื่อนํามาใชทําเปนเยื่อ

กระดาษ 

  1.5) เหมืองแร ภูมิภาคยุโรปเปนแหลงแรท่ีสําคัญจํานวนมาก ไดแก นํ้ามันและกาซ

ธรรมชาติที่บริเวณทะเลเหนือ และรอบทะเลสาบแคสเปยน โดยแรที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก 

แรบอกไซต มีการขุดข้ึนมาเพื่อนํามาถลุงเปนอลูมิเนียม มีมากในประเทศฝรั่งเศส ยูโกสลาเวีย 

ฮังการี และเทือกเขาคูราล ในประเทศรัสเซีย  แรโพแทช นํามาใชในอุตสาหกรรมปุยและสบู  

มีมากในประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และรัสเซีย   

 2. งานอาชีพอุตสาหกรรม  ในภูมิภาคยุโรป ถือไดวาเปนภูมิภาคแหงอุตสาหกรรม 

ประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพอยูในภาคอุตสาหกรรม แหลงอุตสาหกรรมในภูมิภาคยุโรป 

จะอยูแถบยุโรปตะวันตก เชน ประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมัน เนเธอรแลนด 

รวมถึงประเทศในแถบยุโรปตะวันออก ไดแกรัสเซีย ยูเครน เบลารุส 

 ภูมิภาคออสเตรเลีย 

 การประกอบอาชีพของภูมิภาคออสเตรเลีย มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังน้ี 

 1. งานอาชีพดานเกษตรกรรม 

  1.1) การปลูกพืช เกษตรกรรมการปลูกพืช ถือวาเปนอาชีพหลักของภูมิภาค

ออสเตรเลีย โดยในการดําเนินการอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช เกษตรกรมีการนําเครื่องจักรกล

เขามาชวยในการทําการเกษตร เน่ืองจากพื้นที่ของออสเตรเลียมีความแหงแลง และใชในการขุด

นํ้าบาดาล พืชที่สําคัญและมีผลตอเศรษฐกิจไดแก ขาวสาลี เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของ

ภูมิภาคออสเตรเลีย นอกจากน้ันยังมีการปลูกขาวเจา กลวย ออย สับปะรด องุน และสม 

กระจายในพื้นที่ภูมิภาคออสเตรเลีย ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 

  1.2) การเลี้ยงสัตว การเลี้ยงสัตว ในภูมิภาคออสเตรเลียนิยมเลี้ยงสัตว ไดแก แกะ 

เปนการเลี้ยงไวเพื่อการใชขน โคเน้ือ มีการเลี้ยงในบริเวณทุงหญาสะวันนา และโคนม มีการ

เลี้ยงในบริเวณเขตอากาศอบอุน 

  1.3) การประมง ภูมิภาคออสเตรเลีย โดยเฉพาะฝงตะวันออก เปนบริเวณที่มีปลา

จํานวนมาก ไดแก ปลาทูนา ปลาฉลาม ปลาแซลมอน ปลากระบอก รวมทั้งมีการเลี้ยงหอยมุก 
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ที่เกาะเทอรสเตย แตงานอาชีพดานประมง มีปญหาไมสามารถจับปลาที่มีชุกชุมไดมาก เพราะ

ขาดแรงงาน 

  1.4) ปาไม ภูมิภาคออสเตรเลีย มีการประกอบอาชีพปาไม ประเภทปายูคาลิปตัส 

โดยมีการปลูกมากในแถบตะวันออกของภูมิภาคออสเตรเลีย 

  1.5) เหมืองแร ภูมิภาคออสเตรเลีย เปนแหลงแรท่ีสําคัญจํานวนมาก ไดแก  

   - เหล็ก มีมากที่รัฐเวสเทิรน ออสเตรเลีย  

   - ถานหิน มีมากที่ซิดนีย นิวคาสเซิล  

   - ทองคํา มีมากที่เวสเทิรน ออสเตรเลีย    

         - ดีบุก มีมากที่รัฐควีนสแลนด   

 2. งานอาชีพอุตสาหกรรม ในภูมิภาคออสเตรเลีย มีการดําเนินงานอาชีพ

อุตสาหกรรมการเกษตรเปนสวนใหญ ไดแก การผลิตสิ่งทอ นํ้าตาล นม เนย อาหารกระปอง 

ดานอุตสาหกรรมอื่น มีการผลิตเครื่องใชไฟฟา การตอเรือสวนใหญภาคอุตสาหกรรมจะ

ประกอบการในแถบตะวันออกเฉียงใตของภูมิภาคออสเตรเลีย 

 

 ภูมิภาคแอฟริกา 

 การประกอบอาชีพของภูมิภาคแอฟริกา มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังน้ี 

 1. งานอาชีพดานเกษตรกรรม 

  1.1) การปลูกพืช ภูมิภาคแอฟริกา พื้นที่สวนใหญเปนทะเลทราย ดินขาดความ

อุดมสมบูรณ ประชากรจะปลูกพืชไดเฉพาะบริเวณที่เปนที่ราบดินตะกอนของปากแมนํ้าสาย

ตาง ๆ ทําใหผลผลิตที่ไดไมเพียงพอตอการบริโภคของประชาชนในภูมิภาค ทั้งน้ี แหลงปลูกและ

พืชที่สําคัญของภูมิภาคแอฟริกา ไดแก 

       แหลงปลูกพืชเมืองรอนในเขตรอนช้ืน บริเวณลุมนํ้าคองโก ชายฝงแอฟริกา 

ดานตะวันออก และดานตะวันตก พืชที่นิยมปลูก ไดแก โกโก ปาลมนํ้ามัน กาแฟ ถั่วลิสง ออย 

ยางพารา เผือก และมัน  

   ลุมแมนํ้าไนล เปนพื้นที่อากาศรอน แหงแลง สวนใหญปลูก ฝาย ชา อินทผาลัม 

ขาวฟาง 

   เขตเมดิเตอรเรเนียน บริเวณดานเหนือสุดและดานใตสุดของภูมิภาค มีการ

ปลูกสม องุน มะกอก และขาวสาลี 
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   เขตอบอุนช้ืน บริเวณดานตะวันออกเฉียงใตของภูมิภาค มีการปลูกผลไม ขาว

สาลี ขาวโพด 

  1.2) การเลี้ยงสัตว ในภูมิภาคแอฟริกา มีการเลี้ยงสัตวและการลาสัตวปา ดังน้ี  

   - โคเขายาว เลี้ยงไวเพื่อใชแรงงาน ใชเน้ือเปนอาหาร และเปนการแสดง

ฐานะทางสังคม สวนใหญจะเลี้ยงในเขตภาคตะวันออก และภาคใตของภูมิภาค  

   - โคเน้ือ และโคนมพันธุตางประเทศ นิยมเลี้ยงในเขตท่ีมีภูมิอากาศอบอุนช้ืน  

   - แพะ แกะ เปนการเลี้ยงแบบเรรอน ในเขตทะเลทราย  

   - อูฐ เลี้ยงไวเพื่อใชเปนพาหนะ และอาหาร นิยมเลี้ยงในเขตทะเลทราย  

   การลาสัตวปาโดยชนพื้นเมือง สัตวปาที่เปนที่นิยมในการลาเพื่อนํามาจําหนาย 

ไดแก งาชาง และนอแรด 

  1.3) เหมืองแร ภูมิภาคแอฟริกา เปนภูมิภาคที่มีแหล งแร เปนจํานวนมาก 

โดยเฉพาะเพชร        มีปริมาณมากกวาทุกภูมิภาค โดยแรธาตุท่ีสําคัญอื่น ไดแก   

    - ถานหิน มีมากที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต  

    - นํ้ามันปโตรเลียม มีมากที่ทะเลทรายสะฮารา ประเทศแอฟริกาเหนือ ลิเบีย 

แอลจีเรีย อียิปต ไนจีเรีย  

    - กาซธรรมชาติ มีมากในที่ลุมของแอฟริกาเหนือ และแอฟริกาตะวันตก  

โดยประเทศแอลจีเรีย มีปริมาณกาซธรรมชาติมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก  

    - ทองคํา มีมากที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต   

    - ทองแดง มีมากที่ประเทศซาอีร (คองโก)   

 2. งานอาชีพอุตสาหกรรม ในภูมิภาคแอฟริกา มีการดํา เนินงานอาชีพดาน

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

 สรุปไดวา ตามสภาพภูมิอากาศตามเสนรุง (แนวนอนรอบโลก) จะมีลักษณะภูมิอากาศ

ที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกันทําใหมีการประกอบอาชีพที่ใกลเคียงกัน ดังน้ัน ประเทศไทยอยูใน

เขตสภาพภูมิอากาศรอนช้ืน อาชีพจึงมีความสัมพันธกับทวีปตาง ๆ ที่มีลักษณะภูมิอากาศรอนช้ืน

เชนเดียวกัน ไดแก ทวีปอเมริกาใต ทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมดานพืชจะสามารถ

ปลูกกาแฟ ขาวโพด ออย กลวย ฝาย ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ถั่ว มัน ไดเชนเดียวกับประเทศ

ไทย ดังน้ัน การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด หากประเทศไทยจะจําหนายผลผลิต

ใหกับประทศในทวีปอเมริกาใตและทวีปแอฟริกาจะทําไดยาก  จึงควรพิจารณาการจําหนาย
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ผลผลิตในประเทศตาง ๆ  ในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย หรือประเทศในทวีปเอเชีย ที่อยูในเขต

หนาวจะทําใหสามารถเจาะตลาดจําหนายได 

 

เรื่องที่ 3   การจัดการอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศและภูมิภาค 5 ทวีป 

 

 3.1 กระบวนการของการจัดการการผลิต 

  กระบวนการของการจัดการการผลิต มีความสําคัญจําเปนอยางยิ่งในการประกอบ

อาชีพ ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการประกอบอาชีพเปนไปอยางมีระบบ จึงตองมีขั้นตอนที่แสดง

ถึงกระบวนการของการจัดการการผลิต กําหนดไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูประกอบการอาชีพ

สามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง ทั้งน้ี ผูประกอบการอาชีพ จําเปนตองมีความเขาใจและ

สามารถจัดระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพราะเปนการกําหนดแนวทางการ

สื่อสารในการบริหารจัดการการประกอบอาชีพ การดําเนินงาน การประเมิน การควบคุม  

การติดตามตรวจสอบ การแกปญหา ทั้งน้ี กระบวนการของการจัดการการผลิต ถือไดวาเปน

เครื่องมือในการสรางนวัตกรรม รวมถึงสามารถพยากรณสิ่งที่จะเกิดข้ึนจากกระบวนการของการ

จัดการการผลิตได โดยสามารถแสดงแผนภาพที่แสดงถึงข้ันตอนสําคัญของกระบวนการของการ

จัดการการผลิตได ดังน้ี 
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 จากแผนภาพขางตน ปจจัยนําเขา ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการ หรือทาง

ธุรกิจ เรียก ปจจัยนําเขานี้วา 4 Ms นําเขาสูกระบวนการโดยผูประกอบการมีหนาที่การจัดการ 

5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคกร การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการ และการ

ควบคุม จากการดําเนินงานตามกระบวนการมุงหวังใหเกิดผลลัพธ ไดแก สินคาตาง ๆ หรืออาจ

อยูในรูปของการบริการ 

 จากแผนภาพจึงอธิบาย กระบวนการของการจัดการการผลิต ไดวา กระบวนการของ

การจัดการการผลิต เปนการวิเคราะหลักษณะขอบขาย ที่เกี่ยวของกับองคประกอบการจัดการ

การผลิต ไดแก การวางแผน การจัดทําโครงการ การใชวัสดุอุปกรณ การใชแรงงาน การใช

สถานที่ และการใชทุน โดยองคประกอบการจัดการการผลิต มีรายละเอียดในแตละ

องคประกอบดังน้ี 

 3.1.1 การวางแผน  

  การวางแผน เปนจุดเริ่มตนของการทํางาน เพื่อใหเกิดผลบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร โดยกําหนดกิจกรรมไวชัดเจนวา จะใหใครทําอะไร ทําที่ไหน ทําเมื่อใด เพราะอะไร  

ดวยวิธีใด และเมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคที่คาดวาจะเกิดข้ึนแลว จะแกไขอยางไร 

 

ทรัพยากรการจดัการ 

�.  คน 

2.  เงิน 

�.  วสัดุอุปกรณ์ 

�.  วิธีการ 

หนา้ที�การจดัการ 

�.  การวางแผน 

2.  การจดัองคก์ร 

�.  การจดัคนเขา้ทาํงาน 

�.  การอาํนวยการ 

�.  การควบคุม 

ผลลพัธ์ 

�.  สินคา้ 

2.  บริการ 
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  1) ความสําคัญของการวางแผน 

   การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางวาจะทําอะไร เมื่อใด อยางไร โดยใช

ทรัพยากรตาง ๆ ขององคกร ทําใหเห็นถึงความชัดเจนที่จะดําเนินไปสูความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ หากการดําเนินการใดปราศจากการวางแผนจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ 

ขึ้นดังน้ี 

   1.1) เกิดความสับสนวาจะตองทําอะไร กอน-หลัง ทําเมื่อใด ทําอยางไร 

   1.2) เกิดความเสี่ยงตอความสําเร็จ เพราะไมทราบแนวทางวาจะมีโอกาส

สําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางไร 

   1.3) เกิดความสูญเสียในการใชทรัพยากรตาง ๆ ซึ่งนํามาใชอยางไมเหมาะสม

ไมมีประสิทธิภาพสูงสุดและการสูญเสียเวลา 

   1.4) เกิดการทํางานที่หลงทิศทาง เบี่ยงเบนออกจากวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

   1.5) ไมสามารถติดตามความกาวหนาของงานและไมสามารถประเมิน 

ผลงานได 

  2) ลักษณะของแผนที่ด ี

   ลักษณะของแผนท่ีดีควรประกอบดวยลักษณะดังตอไปน้ี 

   2.1) มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจน เขาใจงาย วัตถุประสงคหรือ

เปาหมายตองไมมากจนไมสามารถกําหนดแผนงานที่รัดกุมได 

   2.2) ตองครอบคลุมรายละเอียดและสามารถปฏิบัติใหสํา เร็จไดตาม

วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด 

   2.3) มีความยืดหยุน และ สามารถปรับใชกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได 

   2.4) มีระยะเวลาการดําเนินการที่แนนอน 

   2.5) มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติตามแผนชัดเจน 

   2.6) ผูที่เกี่ยวของกับแผนมีสวนรวมในการวางแผนชัดเจน 

   2.7) ใชขอมูล เปนพื้นฐานในการตัดสินใจทุกขั้นตอน 

 3.1.2 การจัดทําโครงการ 

  1) ความหมายของโครงการ 

   โครงการ หมายถึง การดําเนินงานท่ีมีขอบเขตที่จํากัด โดยมุงหวังความสําเร็จ

ของงานเปนสําคัญ ภายใตขอบเขตและระยะเวลาที่กําหนด 
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  2) ความสําคัญของโครงการ 

   การดําเนินโครงการ มีการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่เกี่ยวพันกับคาใชจาย 

ที่เกิดขึ้น ดังน้ัน การกําหนดงานโครงการ จึงตองมีการจัดทํางบประมาณใหครอบคลุมการ

ดําเนินงานตลอดโครงการ นอกจากน้ัน ตองมีการกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของ

โครงการ เพราะหากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด จะมีผลใหการใช

จายเงินเปนไปตามวงเงินงบประมาณที่กําหนด แตในทางกลับกัน หากการดําเนินงานโครงการมี

การเลื่อนกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดออกไป จะมีผลทําใหตองเพิ่มงบประมาณคาใชจาย ดังน้ัน 

การดําเนินงานโครงการจึงตองมีการควบคุมเวลาใหการดําเนินงานแลวเสร็จตามระยะเวลา 

ที่กําหนด เพื่อควบคุมตนทุนคาใชจายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นได 

  3) ลักษณะของงานโครงการ 

 ลักษณะของงานโครงการ สามารถอธิบายและแยกลกัษณะของงานโครงการ

ไดดังน้ี 

 3.1) งานโครงการ เปนงานท่ีมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนมีระยะเวลาเริ่มตน

และระยะเวลาสิ้นสุด ซึ่งแตกตางจากการดําเนินการประจําซึ่งจะมีแตการกําหนดระยะเวลาเริ่มตน

เทาน้ัน ระยะเวลาในการดําเนินการของโครงการ มีระยะเวลาแตกตางกันตามลักษณะของเน้ือ

งาน โดยบางโครงการมีเน้ืองานนอย ก็จะมีการกําหนดการใชระยะเวลาที่สั้นตั้งแต 1 สัปดาห 

ถึง 1 ป เชน โครงการจัดงานคอนเสิรตหารายได โครงการสรางสะพานลอยสําหรับคนขามถนน 

   3.2) งานโครงการมีการบริหารแยกออกจากงานประจํา ลักษณะของงาน

โครงการจะมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรแยกออกจากหนวยงานประจํา บางโครงการ

มีการแยกจากหนวยงานประจําอยางเดนชัด ไดแก งานโครงการพิเศษ ซึ่งจะมีงบประมาณของ

โครงการโดยตรง มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในโครงการโดยตรง สวนบางโครงการอาจจะมี

การแยกจากหนวยงานเปนบางสวนและดําเนินการควบคูกับหนวยงานประจํา โครงการลักษณะ

น้ีจะมีงบประมาณที่ใชในโครงการเทาที่จําเปนและทรัพยากรสวนหน่ึงจะใชรวมกับหนวยงาน

ประจํา ไดแก แผนงานโครงการตาง ๆ 

   3.3) งานโครงการจะมีผูบริหารโครงการรับผิดชอบงานโครงการโดยตรง 

เพื่อใหการดําเนินงานโครงการมีความเดนชัด มีผูทําหนาที่จัดการและตัดสินใจโดยตรง ทําให

งานมีความกาวหนาตามลําดับ หากงานโครงการไมเปนไปตามแผนงานก็สามารถระบุ

ผูรับผิดชอบได 
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   3.4) งานโครงการมีการประเมินผลงานทั้งโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ งาน

โครงการจะเกี่ยวของกับรายรับและรายจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมี

การประเมินถึงผลงานที่ไดรับวาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม และมีรายรับ

รายจายเปนอยางไรเพื่อประเมินวาโครงการมีความสําเร็จมากนอยเพียงใด แตกตางจากการ

ดําเนินงานประจําซึ่งจะมีการประเมินผลตามระยะเวลาชวงหน่ึง เชน 1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 

ป เปนการวัดผลสําเร็จในชวงเวลาหน่ึงเทาน้ัน ไมใชการวัดผลสําเร็จตลอดอายุของการ

ดําเนินการ 

  การเขียนโครงการประกอบอาชีพมีหัวขอดังนี้  

  ในการดําเนินการประกอบอาชีพก็เชนเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินการประกอบ

อาชีพเปนไปอยางมีระบบ สามารถควบคุมการดําเนินงาน และสามารถประเมินผลความสําเร็จ

ได จําเปนที่ผูประกอบการอาชีพตองดําเนินการจัดทําโครงการ ซึ่งในการจัดทําโครงการ

ประกอบอาชีพนั้น มีรายละเอียดที่ตองระบุไวดังน้ี 

            1. ช่ือโครงการ ควรต้ังช่ือโครงการท่ีสื่อความหมายไดชัดเจน เชน โครงการเลี้ยง

วัวเน้ือ โครงการผลิตปุยและดินปลูกตนไม โครงการจําหนายเครื่องด่ืมกาแฟสําเร็จรูป เปนตน  

            2. เหตุผล/แรงจูงใจในการทําโครงการ ใหเขียนถึงเหตุผลที่เลือกทําโครงการ

น้ัน เชน เปนอาชีพที่เปนความตองการของตลาด/ชุมชน หรือตัวผูประกอบอาชีพมีความ

ถนัด ความสนใจในอาชีพนั้น ๆ อยางไร เปนตน  

            3. วัตถุประสงค ใหเขียนวัตถุประสงคในการทําโครงการน้ัน ๆ ใหชัดเจน เชน 

เพื่อใหมีประสบการณในการทําอาชีพน้ัน ๆ หรือเพื่อศึกษาความเปนไปไดของตนเองในการ

ประกอบอาชีพนั้น ๆ 

            4. เปาหมาย ควรกําหนดเปาหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพใหชัดเจน 

เชน การเลี้ยงเปดเน้ือ จะเลี้ยงรุนละกี่ตัว  

            5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ใหระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ

วา ใชเวลาดําเนินการนานเทาไร เริ่มตนโครงการเมื่อใด จะสิ้นสุดโครงการเมื่อใด  

             6. สถานที่ประกอบการ เปนการระบุสถานที่ที่จะดําเนินงานอาชีพให

ชัดเจน 

  7. การดําเนินงาน ใหเขียนแสดงขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียดในทุก

ขั้นตอน ตั้งแตขั้นวางแผน (ใหกําหนดปจจัยนําเขาในการประกอบอาชีพวา มีอะไรบาง  

ใหกําหนดขั้นตอนการดําเนินการอาชีพวา จะมีขั้นตอนการดําเนินงานอาชีพอยางไร) ขั้นการ
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ปฏิบัติการตามแผน (ใหระบุวาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จะปฏิบัติอยางไร) และขั้น

ประเมินผล (ใหระบุวาจะประเมินผลอยางไร ชวงระยะเวลาใด) 

    8. ปญหาและแนวทางแกไข ใหระบุปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับการประกอบ

อาชีพ พรอมระบุแนวทางการแกไขหากเกิดปญหานั้นจริงในระหวางการดําเนินงานอาชีพ  

            9. ผลที่คาดวาจะไดรับ แสดงใหเห็นถึงผลของการดําเนินงานในการประกอบ

อาชีพในดานตาง ๆ เชน ดานความรูและประสบการณที่ไดรับ ดานกําไร และความพึงพอใจ 

ตาง ๆ  

           10. ผูรับผิดชอบดําเนินการ ระบุช่ือผูที่เปนเจาของกิจการ หรือผูรับผิดชอบ

โครงการ    

 3.1.3 การใชวัสดุอุปกรณ 

  เครื่องมือ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่มนุษยคิดคนขึ้นหรือประดิษฐขึ้นมาใชเพื่อความ

สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและแรงงาน 

  วัสดุ หมายถึง สิ่งที่ใชแลวสิ้นเปลืองและหมดไป เชน เน้ือสัตว เกลือ ขาว พริก

ขี้หนู กระเทียม 

  อุปกรณ หมายถึง สิ่งที่ใชแลวยังคงเหลือ สามารถใชไดอีก เชน เครื่องบดเน้ือ 

เครื่องช่ัง อุปกรณเครื่องครัวตาง ๆ ไดแก มีด เขียง ถาด กะละมัง หมอ เตา 

 3.1.4 การใชแรงงาน 

  แรงงาน หมายถึง บุคคลที่ผูประกอบการจางใหมาปฏิบัติงานตามความสามารถ

ของแตละบุคคล ซึ่งมีทั้งแรงงานประเภทที่มีความชํานาญงานหรือแรงงานที่มีฝมือ แรงงาน

ประเภทไรฝมือที่ตองใชกําลังแรงงานในการปฏิบัติงาน เชน คนงานแบกหาม และแรงงาน

ประเภทวิชาการที่ตองใชความรู ทักษะ ความคิด เพื่อชวยในการวางแผน กําหนดนโยบาย และ

ประเมินผลใหธุรกิจดําเนินไปอยางเปนระบบ ราบรื่น และประสบความสําเร็จตามแผนงาน 

ที่กําหนดไว ดังน้ัน เจาของกิจการหรือผูประกอบการ จึงจําเปนจะตองเลือกบุคคลที่มีความรู 

ความสามารถมาชวยทํางานตามความถนัดของแตละบุคคล เพื่อใหงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี นายจางจะตองจายเงินเดือน คาจาง คาคอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่น ๆ 

ใหแกบุคคลอยางเหมาะสม 

  สรุปไดวา แรงงาน เปนความสามารถของมนุษยที่ถูกนํามาใชในการผลิต เพื่อทํา

ใหเกิดเปนสินคาหรือการบริการขึ้นมา แรงงานจึงนับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ถาปราศจาก

แรงงานที่จะมาชวยในการทํางานแลว  ยอมจะไมสงผลตอความสําเร็จของงานนั้น ๆ ได และ
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เมื่อมีการจางแรงงานแลว ผูวาจางหรือผูประกอบการ ตองจายคาตอบแทนแรงงานเปนคาจาง 

ซึ่งจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับความสามารถและชนิดของงานน้ัน ๆ 

 3.1.5 การใชสถานที่ 

  สถานที่ หมายถึง อาคาร บริเวณที่ประกอบอาชีพธุรกิจของผูประกอบการ 

 3.1.6 การใชทุน 

  ทุน มีความหมายที่แตกตางกันไปตามลักษณะของงานอาชีพ และมีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการดําเนินงานอาชีพ สามารถเสนอขอมูลไดดังน้ี  

  ทุน หมายถึง เงินทุนสวนตัวของเจาของกิจการ หรือ เงินจากหุนสวนธุรกิจที่ไดมี

การตกลงรวมกันไว เพื่อนํามาใชในการดําเนินธุรกิจรวมกัน  

  ทุน หมายถึง ปจจัยตาง ๆ  ในการผลิตที่นํามาใชในการสรางสินคาหรือบริการ 

ที่มนุษยเปนผูผลิตสินคาและบริการน้ัน ๆ ขึ้น และรวมถึง ทุน หมายถึง สินคาหรือการบริการ 

ที่ผูประกอบการรับมาหรือจัดหามา โดยใชเงินหรือเงินทุนไปจัดซื้อมา   

   ในสวนของการเงินและการบัญชี ทุน หมายถึง ความมั่งคั่งท่ีใชในการเปดกิจการ 

เพราะทุนเปนหน่ึงในปจจัยในการผลิต โดยมีความหมายรวมถึง ที่ดิน แรงงาน องคกร 

ผูประกอบการ การบริหารจัดการ  

   ทั้งน้ี ทุน ยังสามารถพิจารณาไดจากคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

  1)  คุณสมบัติของ ทุน ที่สามารถนําไปผลิตสินคาอื่น ๆ ได อยูในรูปของปจจัยใน

การผลิต 

  2) คุณสมบัติของ ทุน ที่เปนปจจัยในการผลิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน 

พื้นที่ทางภูมิศาสตร และทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน แรธาตุ 

  3)  คุณสมบัติของ ทุน ที่ไมไดถูกใชในการผลิตเปนหลัก เชน ดอกเบี้ยเงินกู 

(ยกเวนคาเสื่อมราคา) 

   สรุปไดวา การวางแผน มีความสําคัญตอการประกอบอาชีพ ผูประกอบจะ

ดําเนินงานอาชีพใหประสบความสําเร็จได ตองมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายใหเหมาะสม 

มีความเปนไปได โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   1. กระบวนการจัดการการผลิต ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิต  

   2. ปจจัยนําเขา ประกอบดวย คน เงิน วัสดุอุปกรณ วิธีการ 
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   3. กระบวนการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดการ การบริหารงาน  

การอํานวยการ  การควบคุม 

   4. ปจจัยนําออกในการประกอบอาชีพ ไดแก สินคาหรือบริการ 

   5. การวางแผน หมายถึง  การกําหนดแนวทางวาจะทําอะไร เมื่อใด อยางไร 

โดยใชทรัพยากรตาง ๆ ขององคกร ทําใหเห็นถึงความชัดเจนที่จะดําเนินการไปสูความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

   6. โครงการประกอบอาชีพ หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่จะนําไปสูการปฏิบัติ 

โดยมีการดําเนินการในขอบเขตท่ีกําหนด โดยมุงหวังความสําเร็จของงานอาชีพเปนสําคัญ 

   7. สวนประกอบที่สําคัญที่สุดของโครงการประกอบอาชีพ ไดแก เหตุผล/

แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ  เปาหมาย วัตถุประสงคในการประกอบอาชีพ 

 3.2 การจัดการการตลาด 

  3.2.1 การกําหนดทิศทางการตลาด 

    การจัดการการตลาดใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการจะตอง

ศึกษาใน    2 เรื่อง คือ พฤติกรรมผูบริโภค และ สถานการณทางการตลาด เพราะเปน

การศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกิจการ ดวยการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 

โอกาส และอุปสรรคในการทํางาน ประกอบดวย 

    1) การศึกษาจุดแข็ง เปนการศึกษาปจจัยภายในองคกรที่เปนขอดีหรือจุด

แข็งของสินคาหรือบริการที่ดําเนินการ 

    2) การศึกษาจุดออน เปนการศึกษาปจจัยภายในองคกรที่เปนขอเสียหรือ

ปญหาที่เกิดจากสินคาหรือบริการที่ดําเนินการหรือขอเสียหรือปญหาที่เกิดจากองคประกอบ

ทางการผลิต การตลาด 

    3) การศึกษาโอกาส เปนการศึกษาปจจัยภายนอกองคกรที่มีผลใหเกิดขอ

ไดเปรียบหรือสิ่งที่เอื้อประโยชนตอสินคาหรือบริการที่ดําเนินการ 

    4) การศึกษาอุปสรรค เปนการศึกษาปจจัยภายนอกองคกรที่มีผลกอใหเกิด

ปญหา อุปสรรคตอสินคาหรือบริการที่ดําเนินการ 

  3.2.2 การหาความตองการของตลาด 

    ความจําเปน หมายถึง ความตองการขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนตัวผลักดันใหเกิด

พฤติกรรมเพื่อสนองความตองการ โดยความตองการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย 

ไดแก ปจจัย 4 ประกอบดวย ที่อยูอาศัย อาหาร เสื้อผาเคร่ืองนุงหม และ ยารักษาโรค  



23 

 

    
 

    ความตองการ หมายถึง ความตองการอยากได อยากมี อยากเปน แตถาไม

มีก็ไมเดือดรอนแกชีวิต เปนการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งถูกหลอหลอมจากสภาพแวดลอม

และบุคลิกสวนตัว เชน ตองการรถยนตใหมยี่หอดังแทนรถยนตคันเกาที่ใชอยู  

    การตลาด หมายถึง การจัดจําหนายสินคาและบริการ เพื่อสรางใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการกับเงินตรา มีผลใหผูบริโภคไดรับความสุข ความพอใจ และองคกร

บรรลุวัตถุประสงคของการจําหนายสินคาหรือบริการ โดยการตลาด เปนกระบวนการวางแผน

เพื่อการจําหนายสินคาหรือบริการ ที่นําสูการปฏิบัติ คือ การจําหนายสินคาหรือบริการ  

ดวยการกําหนดราคาที่เหมาะสม การสงเสริมการตลาด คือ การจัดกิจกรรมเพื่อการกระตุนการ

ขายหรือการบริการ เชน การแจกสินคาเพื่อทดลองใช การลดราคา การซื้อ 1 แถม 1 เปนตน 

  3.2.3 การขนสง 

    การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายบุคคล สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของ จากที่หน่ึง

ไปอีกท่ีหน่ึง  โดยอาศัยอุปกรณในการขนสงตามความตองการ เกิดประโยชน และไมทําใหสิ่งที่

เคลื่อนยายเกิดความเสียหาย ดังน้ัน ผูประกอบธุรกิจ ตองเลือกวิธีการขนสงใหเหมาะสมกับ

ธุรกิจของตนเอง ซึ่งสามารถจําแนกการขนสงได 5 ประเภท ดังน้ี 

    1) การขนสงทางน้ํา เปนวิธีการขนสงที่เกาแกมีมาแตสมัยโบราณ โดยการ

ใชแมนํ้าลําคลองเปนเสนทางลําเลียงสินคา รวมถึงการขนสงทางทะเล ซึ่งสวนใหญใชสําหรับ

การขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงทางนํ้าน้ีเหมาะสมกับการขนสงสินคาที่มีขนาดใหญ 

ปริมาณมากและเปนสินคาที่ยากแกการเสียหาย เชน ทราย แร ขาวเปลือก เครื่องจักร 

ยางพารา เปนตน 

    2) การขนสงทางบก จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก 

     2.1) การขนสงทางรถไฟ เปนเสนทางการลําเลียงสินคาที่สําคัญที่สุดของ

ประเทศไทย ดําเนินงานโดยการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนรัฐวิสาหกิจ เหมาะกับการ

ขนสงสินคาหนัก ปริมาณมากและใชระยะทางในการขนสงสินคาไกล อัตราคาบริการไมแพง  

มีการกําหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแนนอนและมีความปลอดภัยจาก

การเสียหายของสินคา 

     2.2) การขนสงทางรถยนตหรือรถบรรทุก เปนเสนทางการลําเลียงสินคา 

ที่ถือวาเปนหัวใจของการขนสงทางบก ปจจุบันไดมีการสรางถนน ขยายถนนเพื่อเช่ือมตอ

ระหวางจังหวัดตาง ๆ อยางทั่วถึง โดยการขนสงทางรถยนตหรือทางรถบรรทุก สามารถ
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แกปญหาในดานการจําหนายสินคาของผูผลิตหรือผูคาไดเปนอันมาก เพราะเปนการขนสงสินคา

ที่สะดวก รวดเร็ว สามารถสงสินคาไปถึงผูใชไดโดยตรง 

    3) การขนสงทางอากาศ เปนเสนทางการลําเลียงสินคาที่มีความสําคัญมาก

ในปจจุบัน โดยเฉพาะการขนสงระหวางประเทศ เพราะสามารถทําการขนสงไดรวดเร็วกวาการ

ขนสงประเภทอื่น ๆ ใชระยะเวลานอยในการขนสง สะดวก และปลอดภัย เหมาะสมกับการ

ขนสงสินคาประเภทที่มีความเสียหายงาย เชน ผัก ผลไม ดอกไม เปนตน หรือสินคา 

ที่มีการสั่งจองมาและมีความเรงดวนในการนําไปใชงาน ท้ังน้ี การขนสงทางอากาศ ไมเหมาะกับ

การขนสงสินคาที่มีขนาดใหญ นํ้าหนักมาก มีราคาถูก และไมมีความเรงดวนในการใชงาน 

เพราะคาขนสงทางอากาศมีอัตราคาขนสงแพงกวาการขนสงประเภทอื่น 

    4) การขนสงทางทอ เปนการขนสงสิ่งของประเภทของเหลวและกาซผาน

สายทอ เชนน้ําประปา นํ้ามัน กาซธรรมชาติ เปนตน ซึ่งการขนสงทางทอจะแตกตางกับการ

ขนสงประเภทอื่น คือ อุปกรณที่ใชในการขนสงไมตองเคลื่อนที่ โดยเสนทางขนสงทางทออาจจะ

อยูบนดิน ใตดินหรือใตนํ้า ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ ประเทศแรกที่ใชระบบการขนสงทางทอ 

คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชสําหรับขนสงสินคาประเภทเช้ือเพลิง ปจจุบันประเทศไทยใชระบบ

การขนสงทางทอสําหรับสินคาประเภทนํ้ามันเช้ือเพลิงและกาซธรรมชาติ 

    5) การขนสงระบบคอนเทนเนอร เปนการพัฒนาการขนสงอีกขั้นหน่ึง  

โดยการบรรจุสินคาที่จะขนสงลงในตูหรือกลองเหล็กขนาดใหญ ที่เรียกวา คอนเทนเนอร  

แลวทําการขนสงโดยรถบรรทุก รถไฟ เรือ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไมมีการ

ขนถายสินคาออกจากตูระหวางทําการขนสงเที่ยวน้ัน 

  การกําหนดวิธีการขนสงสินคา จึงตองพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะ ประเภท

ของสินคา  ความปลอดภัย ความเรงดวน เพราะวิธีการขนสงแตละประเภทมีขอจํากัดในดาน

ระยะเวลา และคาขนสงที่แตกตางกัน หากตัดสินใจเลือกวิธีการขนสงสินคาที่ไมเหมาะสม อาจ

สงผลตอความเสียหายของสินคา    ความลาชาของสินคา ตนทุนการขนสงที่แพงขึ้นโดยไมจํา

เปนได 

  3.2.4 การขาย 

    1) ความสําคัญของการขาย  การขายมีความสําคัญ ดังน้ี 

     1.1) ชวยใหเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงกอใหเกิดนวัตกรรม

ใหม ๆ และการพัฒนาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางแทจริง 
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     1.2) ชวยใหธุรกิจบรรลุผลสําเร็จ คือ ไดยอดขาย ไดกําไร สามารถขยาย

กิจกรรมใหเจริญเติบโตตอไปได 

     1.3) ชวยใหเกิดการจางงาน ในภาวะที่อัตราการวางงานสูง โดยใน

ปจจุบันงานดานการขายมีบทบาทในการจางงานอยางตอเน่ือง ทําใหคนมีรายไดและความ

เปนอยูดีข้ึน 

     1.4) ชวยลดปญหาของสังคม โดยเฉพาะปญหาสังคมที่เกิดจากปญหา

การวางงาน เชน ปญหายาเสพติด ปญหาสุขภาพจิต เปนตน หากคนมีงานทําก็จะสามารถ

แกปญหาดังกลาวได 

  3.2.5 การกําหนดราคาขาย 

    ราคา มีความหมายทั้งในลักษณะของผูซื้อ และในลักษณะของผูขาย ดังน้ี  

    ราคาในลักษณะของผูซื้อ คือ จํานวนเงินที่ผูซื้อจาย เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

สินคาหรือบริการที่ผูซื้อเต็มใจ 

     ราคาในลักษณะของผูขาย คือ มูลคาที่ผูขายกําหนดไวสําหรับสินคาหรือ

บริการที่เสนอขาย  

     ดังน้ัน การกําหนดราคา  จึงขึ้นอยูกับปจจัยตอไปน้ี 

    1) ตนทุน ตนทุนในการผลิตสินคา เชน วัตถุดิบ คาแรงงานในการผลิต 

ตนทุนทางการตลาด เชน คาโฆษณา คานายหนา 

    2)  สภาพของตลาด 

    3)  คูแขงขัน 

    4)  กฎหมายหรือพระราชบัญญัติ 

    5)  สภาพทางเศรษฐกิจ 

    สาเหตุที่ทําใหราคาสินคาหรือบริการมีความแตกตางกัน  เน่ืองจาก 

    1) ปริมาณการซื้อ ถามีการซื้อมากราคาจะต่ํา ถามีการซื้อนอยราคาจะสูง 

    2) ลักษณะของการซื้อ ถาผูคาสงหรือผูคาปลีกเปนผูซื้อสินคาดวยตนเอง 

ราคาจะต่ํา   แตถาผูบริโภค เปนผูซื้อสินคาดวยตนเองราคาจะสูง 

    3) สภาพภูมิศาสตร ถาระยะทางในการขนสงสินคาใกล ราคาจะต่ํา แตถา

ระยะทางในการขนสงสินคาไกล ราคาจะสูง เพราะตองมีรายจายในการขนสงเพิ่มขึ้น 
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  3.2.6 การทําบัญชีประเภทตาง ๆ 

    บัญชีรายรับ-รายจาย คือ แบบบันทึกรายการรับ และรายการจายที่เกิดขึ้น

จริง โดยบัญชีรายรับ-รายจาย จะมีสวนประกอบ ดังน้ี 

    1) ช่ือบัญชีรายรับ-รายจาย 

    2) ประจําเดือน....................................... พ.ศ. ……………… 

    3) วันเดือนปที่เกิดรายรับหรือรายจาย 

    4) รายการรับเงิน หรือจายเงินที่เกิดขึ้นในแตละวัน 

    5) จํานวนเงินที่รับ หรือจายจริง 

    6) ยอดรวมรายรับ และรายจายทั้งหมด 

    7) ยอดเงินคงเหลือ เมื่อรายรับสูงกวารายจาย 

 

ตัวอยาง 

การจัดทําบัญชรีายรับ-รายจาย ของนายดํา (1) 

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2559 (2) 

วันเดอืนป (3) รายการ (4) รายรับ (5) รายจาย (5) คงเหลือ (7) 

1 พ.ค. 2559 

2 พ.ค. 2559 

 3 พ.ค.2559 

14 พ.ค.2559 

15 พ.ค. 2559 

25 พ.ค. 2559 

30 พ.ค. 2559 

31 พ.ค. 2559  

เงินเดือน 

คาเชาบาน 

คาอาหาร 

คารถ 

คาอาหาร 

คาเสื้อผา 

คาอาหาร 

คารถ 

5,000   

1,500 

100 

10 

150 

240 

50 

30 

  

3,500 

3,400 

3,390 

3,240 

3,000 

2,950 

2,920 

 

 รวม (6) 5,000  2,080  2,920  

 

 จากบัญชีรายรับรายจายจะเห็นวา นายดํามีรายรับทั้งหมด 5,000 บาท   และรายจาย

ทั้งหมด  2,080 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2559  นายดํามีเงินคงเหลือ 2,920  บาท  

(5,000 – 2,080) 
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เรื่องที่ 4   คุณธรรม จริยธรรม  

 

 คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีผลตอความมั่นคงของอาชีพเปนอยางมาก 

ผูขายและผูซื้อจะตองมีคุณธรรม จริยธรรมตอกัน จึงจะสามารถทําการคาขายรวมกันไดเปน

เวลานาน 

 4.1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 

  คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี 

  จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ 

  คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติท่ีดี ที่ชอบ ท้ังกาย วาจา และใจ 

การประพฤติปฏิบัติเปนไปดวยความจริงใจ ไมแสแสรง เปนไปโดยธรรมชาติของแตละบุคคล

คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองการในการประกอบอาชีพที่คนสวนใหญยอมรับวาเปนความดี เชน 

ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความตรงตอเวลา เปนตน 

 4.2 คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีดังน้ี 

  4.2.1 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสํานึกในหนาที่ ไมทอกับงาน สามารถ

ปฏิบัติงานไดสําเร็จยอมรับผลแหงการกระทํา จะตองเปนคนที่เอาใจใสรอบคอบในการทํางาน 

มีความตั้งใจจริงมีพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหนาที่การงานของผูรวมงานใหเปนไปตาม

เปาหมายขององคกร 

   4.2.2 ประหยัด คือ การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของใหเกิดประโยชน

คุมคา  ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ คิดกอนใช คิดกอนซื้อ  

         4.2.3 การอดออม คือ การประหยัด ไมฟุมเฟอยในการใชจาย  

  4.2.4 สะอาด คือ การปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอม 

ที่เจริญตา ทําใหเกิด ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมถูกตองตามสุขลักษณะ  

  4.2.5 ความประณีต คือ ความละเอียดลออ เรียบรอยงดงาม เชน งานฝมือที่ทํา

อยางประณีต งานปรุงอาหารที่ทําอยางสุดฝมือดวยของดี มีคุณภาพ  

   4.2.6 ความขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเน่ือง 

สม่ําเสมอ   มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่อยาง

จริงจัง  

  4.2.7 ความซื่อสัตย คือ การประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ไมเอนเอียง ไมมี

เลหเหลี่ยม    มีความจริงใจ และไมคิดหลอกลวงใคร  
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 4.3 จรรยาบรรณวิชาชีพผูประกอบธุรกิจหรือนักธุรกิจ ผูประกอบอาชีพมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ดังน้ัน ผูประกอบอาชีพหรือนักธุรกิจ จึงจําเปนตอง

ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี เพื่อใหเกิดความศรัทธาและเกิดการยอมรับของสังคมตอวิชาชีพ 

  ในการประกอบอาชีพแตละอาชีพผูประกอบการอาชีพตองมีคุณธรรมจริยธรรม

ทุกอาชีพ เชน ใหบริการตัดเย็บเสื้อผา ควรมีคุณธรรม การตรงตอเวลา และความรับผิดชอบ 

เปนตน 

 

เรื่องที่ 5   การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 

ทวีป 

 

 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติ ดวยวิธีการ 

ที่ฉลาด เหมาะสม และประหยัด เพื่อใหเกิดประโยชนและคุณคามากที่สุด ทั้งน้ี การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ยังหมายถึง การปรับปรุงของเสียใหสามารถนํากลับมาใชใหมได เพื่อใหเกิด

การสูญเสียนอยที่สุด 

 การอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชสิ่งแวดลอมอยางชาญฉลาด ไมกอใหเกิดพิษ

ภัยตอสังคม สวนรวม ดํารงไวซึ่งสภาพเดิมของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ รวมทั้ง หาทางกําจัด

และปองกันมลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนดวย 

 การอนุรักษพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนา

และนําพลังงานจากแหลงใหม ๆ มาใชเพื่อทดแทนและมีการปองกันการสูญเสียพลังงาน 

 วิธีการอนุรักษพลังงาน สามารถสรุปไดดังน้ี 

 1) การใชพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานธรรมชาติ เชน พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานลม พลังงานนํ้า และอื่น ๆ 

 2) การวิจัยและพัฒนาพลังงาน เชน การวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพเช้ือเพลิง เชน  

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทําใหเช้ือเพลิงใหพลังงานไดมากขึ้น 

 3) การเผยแพรความรูสูสังคมในการประหยัดและอนุรักษพลังงาน เชน การเลือกใช

อุปกรณและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เชน ใชหลอดไฟฟาชนิด LED เครื่องใชไฟฟาเบอร 5   

 4) การใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคาโดยการสรางคานิยมและจิตสํานึกในการ

ประหยัดพลังงาน 
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 5) การหมุนเวียนกลับมาใชใหม โดยการนําวัสดุที่ชํารุดนํามาซอมใชใหม การลดการ

ทิ้งขยะที่ไมจําเปนหรือการหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม (Recycle) 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1.  จงอธิบายความหมายของคําวา “อาชีพ”  

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

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

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

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

2.  ปจจุบันงานอาชีพแบงเปน 5 กลุม ไดแกอะไรบาง  

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

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

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

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

3. ทําไมภาคกลางของประเทศไทยจึงนิยมปลูกขาว 

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

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

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

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

4. ภาคใตของประเทศไทยควรปลูกอะไรดีที่สุด เพราะอะไร 

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

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

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

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

5. ภาคตะวันออกสามารถปลูกพืชได เชนเดียวกับภาคใด เพราะอะไร 

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

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

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

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

แบบฝกหัด 
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6.  ทวีปใดสามารถปลูกยางพาราไดเหมือนประเทศไทย 

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

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

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

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

7.  ถาตองการสงกาแฟไปขายตางประเทศ ควรจําหนายใหกับประเทศในทวีปใด 

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

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

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

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

8.  การประกอบอาชีพในรูปแบบใดที่มีการลงทุนนอยที่สุด 

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

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

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

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

9.  จงบอกองคประกอบที่สําคัญในการประกอบอาชีพธุรกิจรับจัดงาน 

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

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

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

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

10.  จงบอกขอมูลที่สําคัญท่ีตองนํามาใชในการจัดการงานอาชีพ 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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11.  ขอมูลตนเองในการจัดการงานอาชีพไดแกอะไรบาง 

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

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

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

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

12.  ระบบการวางแผนท่ีดีประกอบดวยสิ่งใดบาง 

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

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

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

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

13.  ความมุงหวังของการจัดทําโครงการพิจารณาในประเด็นใด 

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

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

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

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

14.  การขนสงดวยวิธีใดเหมาะสมกับการขนสงดอกไม 

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

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

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

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

15.  วิธีการใดที่เหมาะสมกับการเปดตัวสินคาใหม 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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16. ชางรับเปลี่ยนทรงเสื้อผา  ควรมีคุณธรรมใด 

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

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

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

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

17.  ผูประกอบอาชีพขายอาหาร  ควรมีคุณธรรมใด 

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

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

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

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

18.  ผูประกอบอาชีพแปรรูปผลผลิตปลาแดดเดียว ปลาตากแหง  ปลาเค็ม ควรจัดการอยางไร 

   เพื่อไมทําลายสิ่งแวดลอม 

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

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

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

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

19.  ผูประกอบการอาชีพขายอาหาร  ควรกระทําอยางไรเพื่อชวยการอนุรักษทรัพยากร 

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

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

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

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

20.  ทานมีแนวทางการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางไรบาง  

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 2 

ชองทางการเขาสูอาชีพ 
 

เรื่องที ่1  ความจําเปนในการมองเหน็ชองทางการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับ

ตนเอง 

 

 การมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ เปนการศึกษากระบวนการผลิต กระบวนการ

ตลาดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และนํามาพิจารณาวา อาชีพนี้จะสามารถยึดเปนอาชีพของตนเองได

หรือไม ดังน้ัน การมองชองทาง  การประกอบอาชีพเทากับการมีวิสัยทัศนกวางไกล ทําใหลด

ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพในอนาคตได  

 

เรื่องท ี2  ความเปนไปไดในการเขาสูอาชพี   

 

 การเขาสูอาชีพ จําเปนที่ผูจะเขาสูอาชีพตองเขาใจในปจจัยการดําเนินงานอาชีพ  

ซึ่งประกอบดวย การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนสง การบรรจุหีบหอ การแปร

รูป ผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอม ความรูความสามารถ โดยปจจัยการดําเนินงาน

อาชีพแตละปจจัย สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 1. การลงทนุ 

  “การลงทุน” หมายถึง เปนการออมเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเรา

จะตองยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเชนกัน การตัดสินใจนําเงินออมมาลงทุนเราจึงตองพิจารณา

อยางรอบคอบ และศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่คาดหวังไว 

และเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการลงทุน 

 2. การตลาด 

  การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจที่จะทําใหสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภค 

และทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจที่ไดบริโภคสินคาหรือบริการน้ัน อันเปนผลทําใหธุรกิจ

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของธุรกิจนั้น ๆ อีกดวย 

  การขาย หมายถึง กระบวนการในการชวยเหลือ โนมนาว ชักจูงใจ โดยใชบุคคล

หรือไมใชบุคคล ก็ได เพื่อใหลูกคาคาดหวังตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการนั้น ๆ  
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  การจัดการดานตลาด หมายถึง การวิเคราะห การวางแผน การปฏิบัติงาน และ

การควบคุม การดําเนินงานการตลาดจากผูผลิตถึงผูบริโภค โดยมีผลประโยชนจากการ

แลกเปลี่ยนสินคาหรือการบริการกับกลุมผูซื้อเปนการตอบแทน 

  หนาที่การตลาด เปนกิจกรรมการตลาดที่ทําใหสินคาหรือบริการเคลื่อนยายจาก

ผูผลิตไปยังผูบริโภคโดยวิธีการตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยน โดยการซื้อ-ขาย การกระจายสินคา

เกี่ยวของกับการขนสง  การเก็บรักษา การอํานวยความสะดวกทางการตลาด เชน ขอมูล

ทางการตลาด ขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภค  

 

   ลักษณะของการตลาด  

  การตลาดเปนมากกวาการขายและการสงเสริมการขาย จุดมุงหมายของการตลาด 

ที่สําคัญจะตองทําใหการขายเปนเรื่องงาย แนวคิดหลักการตลาด ประกอบดวย 

  1.  ความจําเปน ความตองการ และความตองการซื้อสินคา 

  2. สินคาหรือบริการ 

  3. คุณคา ความพึงพอใจ และคุณภาพ 

  4..  การแลกเปลี่ยน การติดตอธุรกิจ และแนวการสรางความสัมพันธที่ดี 

  5. ตลาด 

  องคประกอบของการตลาด 

  1. วิเคราะหเกี่ยวกับความจําเปน ความตองการ และความตองการซื้อของผูบริโภค 

  2. ธุรกิจตองเสนอสินคาหรือบริการ เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภค 

  3.  สินคาหรือบริการนั้นตองมีคุณคา ทําใหลูกคาพึงพอใจและมีคุณภาพ 

          4. สินคาหรือบริการจะมีการแลกเปลี่ยน การติดตอธุรกิจและการสรางความสัมพันธ

อันดีกับลูกคา 

          5. ตลาดเปาหมาย ตองมีลักษณะ 4 ประการ 

   5.1 มีความจําเปนหรือความตองการ 

   5.2 มีเงินหรือมีอํานาจซื้อ 

   5.3 มีความเต็มใจที่จะซื้อ 

   5.4 มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ 
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  การแขงขันทางการตลาด  

  นอกจากจะศึกษาขอมูลของกลุมลูกคาและขอมูลของคูแขงแลว จะตองมีการ

แขงขันดานอื่น ๆ ดวย ไดแก  

  1. สินคาหรือบริการ สินคาตองมีคุณภาพถูกใจผูบริโภค มีประโยชนตอการ

นําไปใช  

  2. ราคา ราคาสินคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ ไมตั้งราคาเกินความจริง และตอง

พิจารณาจากราคาของคูแขงดวยไมสูงและไมต่ําเกินไป  

  3. ชองทางการจําหนาย พิจารณาวาจะจําหนายอยางไร วิธีการใดสินคาจึงจะถึง

ผูบริโภคไดอยางปลอดภัยและยังคงคุณภาพ เชน บริการถึงบานผานการขายตรง หรือ ขายปลีก

ทางอินเทอรเน็ต  

  4. การสงเสริมการขาย เปนกรรมวิธีการขายที่สามารถดึงดูดใจใหลูกคา เชน  

การลด แลก แจก แถม หรือใหลองเอาสินคาไปใชกอน หรือขายควบกับสินคาชนิดอื่น ๆ  

การโฆษณาตาง ๆ 

  ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจทางการตลาด  

  1. ขอมูลผูบริโภค ตองรูวาผูบริโภคมีรสนิยมอยางไร และมีอํานาจในการซื้อมาก 

นอยเพียงใด  

  2. ขอมูลคูแขง ตองรูวาคูแขงขันเปนใคร ขายอะไร จุดเดนของสินคา กําลังทําอะไร 

ถาสามารถมีขอมูลผูบริโภคและขอมูลคูแขงขันมากเทาไร จะทําใหผูประกอบการอาชีพสามารถ

ตัดสินใจไดถูกตอง  

  การคิดตนทุนการผลิต  

  การคิดตนทุนการผลิตของผูประกอบอาชีพ นิยมคิดตนทุนในรอบปหรือตอรอบการ

ผลิต ขึ้นอยูกับลักษณะของผลผลิต โดยการคิดตนทุนการผลิตจะพิจารณาทั้งตนทุนที่ใชไปใน

ลักษณะเงินสดและที่ไมเปน    เงินสด ซึ่งประกอบดวย  

  ตนทุนผันแปร  

  1. ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด  

      1.1 คาวัสดุ อุปกรณในการประกอบอาชีพ เชน วัสดุอุปกรณอาชีพการเกษตร 

เชน ปุย พันธุพืช พันธุสัตว คานํ้ามัน และคาแรงซอมเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณในอาชีพรับจาง

ซักรีดเสื้อผา เชน ผงซักฟอก นํ้ายาซักแหง  
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      1.2 คาจางแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการผลิต เชน คาแรงซอมเครื่องจักร 

คาแรงงาน   ไถดิน คาจางลูกจางในรานอาหาร  

     1.3 คาเชาที่ดิน เปนคาเชาที่ดินในการประกอบธุรกิจ เชน คาเชานา 

   1.4 คาเสียโอกาสของเงินทุน หมายถึง คาชดเชยที่เจาของธุรกิจนําเงินสดของ

ตนไปลงทุน แทนการไดรับ “ดอกเบี้ย” เมื่อนําเงินไปฝากธนาคาร ดังน้ัน การคิดตนทุนจะตอง

ใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาคิดเปนตนทุนการผลิตดวย  

   1.5 คาใชจายอื่น ๆ  

  2. ตนทุนผันแปรที่ไมเปนเงินสด ไดแก  

   2.1 คาแรงงานในครัวเรือน เปนแรงงานในครัวเรือน สวนใหญธุรกิจ 

ในครอบครัว ไมคอยมีการนําแรงงานมาคิดเปนตนทุน ทําใหไมทราบตนทุนที่แทจริง โดยการคิด

คาแรงในครัวเรือน ใหคิดในอัตราคาแรงงานในทองถ่ินน้ัน ๆ  

   2.2 คาเสียโอกาสของที่ดิน กรณีที่เจาของกิจการมีที่ดินเปนของตนเอง ใหคิด

ตนทุนตามอัตราคาเชาที่ดินในทองถ่ินหรือบริเวณใกลเคียง  

  ตนทุนคงที่  

  1. ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด เปนจํานวนเงินท่ีตองจาย เปนคาดอกเบี้ยเงินกู  

เพื่อนํามาใชในการทําธุรกิจ  

  2. ตนทุนที่ไมมีเงินสด ไดแก คาเสื่อมราคาของอุปกรณ อาคาร โรงเรืยน หมายถึง 

การเสื่อมของเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ อาคาร โรงเรือน ที่ลดลงตามอายุการ ใชงาน การคิด

ตนทุนจะคิดจากการเฉลี่ยจํานวนเงินที่ซื้อไป เชน ซื้อรถไถนามา 1 คัน ราคา 10,000 บาท  

คาดวาจะใชงานได 5 ป  

   วิธีการคิดคาเสื่อมราคาตอป นําราคารถไถนา 10,000 บาท หารดวย 5 ป  

   น่ันคือ  คาเสื่อมราคา  =   5
10,000

   

     =  2,000  บาทตอป 

   ดังน้ัน ใหนําคาเสื่อมราคาของรถไถนาปละ 2,000 บาท มาคิดเปนตนทุนการ

ผลิตทุกปภายใน 5 ป  

 3. กระบวนการผลิต 

  กระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการผลิตสินคา การใหบริการ ตามความ

ตองการของผูบริโภค ซึ่งประกอบไปดวย ลูกคา ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติ และ
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ประชาคมโลก โดยมีวิธีการในการควบคุมดูแลการผลิตอยางมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน และการ

สรางคุณลักษณะที่โดดเดนของสินคา หรือบริการ 

 4. การขนสงสินคา 

  การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ซึ่งเปนหนาที่

ของผูผลิตท่ีจะใหผูบริโภคในดานเวลา และสถานที่ สงผลใหสินคามีมูลคาเพิ่มขึ้นเพราะหลักใน

การจัดการขนสงมีอยูวา “มูลคาสินคาที่เพิ่มขึ้นหลังจากขนสงไปแลวจะตองสูงกวาคาขนสง”  

ซึ่งมีสินคาบางชนิดที่คาขนสงสูงกวาราคาตัวสินคาจริงมาก เชน การขนหิน ทราย ยิปซัม ถาน

หิน แตมีสินคาบางชนิดท่ีคาขนสงถูกกวาราคาสินคาจริง เชน การขนทองคํา เพชร  พลอย และ

ยา เปนตน ซึ่งการขนสงหลัก ๆ ประกอบดวย 3 ชองทาง ดังน้ี 

   การขนสงทางบก ประกอบดวยทางรถยนต รถไฟ โดยการขนสงทางบกดวย

รถยนต เหมาะสําหรับการขนสงสินคาที่ตองการนําสงผูบริโภคดวยความรวดเร็ว ปจจุบันการ

ขนสงทางบกดวยรถยนต มีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะมีการตัดเช่ือมถนนไปทั่วทุกพื้นที่ 

ราคาการขนสงขึ้นอยูกับระยะทางและความเรงดวนของระยะเวลา สําหรับการขนสงสินคาทาง

รถไฟ คาขนสงมีราคาไมแพง เหมาะกับการขนสงสินคาที่มีปริมาณและนํ้าหนักมากๆ เชน หิน 

ปูน ทราย เปนตน   

  การขนสงทางเรือ มีคาใชจายต่ํา แตลาชา เหมาะกับการขนสงสินคาที่มีปริมาณและ

นํ้าหนักมาก ๆ เชน เครื่องจักรกล รถยนต สวนใหญการขนสงสินคาทางเรือ จะนิยมใชในกรณี

สงสินคาไปขายตางประเทศ 

  การขนสงทางอากาศ มีความรวดเร็ว แตเสียคาใชจายสูงมาก เหมาะสําหรับการ

ขนสงสินคาขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา   

  ซึ่งการขนสงสินคาแตละวิธี มีขอดี ขอเสียตางกัน นักการตลาดที่ดีตองรูจักเลือกใช

วิธีการขนสงที่เหมาะสมกับสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ

ตนเอง เชน ตองการความรวดเร็ว หรือตองการราคาถูก หรือตองการความสะดวก 

 5. การบรรจุหีบหอ 

  การบรรจุหีบหอ นอกจากใชปองกันความเสียหายของผลิตภัณฑแลว ยังใชในการ

สงเสริมการขายอีกดวย ซึ่งการบรรจุหีบหอ ถือวามีความสําคัญมากทั้งสําหรับผูขายและ

ผูบริโภค เพราะการบรรจุหีบหอที่ดี ทําใหสามารถเก็บรักษาไดงาย ประหยัดเน้ือที่ และทําให

ผูบริโภคมองเห็นความแตกตางของสินคาไดชัดเจน ในปจจุบันการบรรจุหีบหอมีความสมัยใหม 

สวยงาม และสนับสนุนการตลาดเปนอยางดีดวย โดยมีการใชบารโคดในสินคาที่จําหนาย  
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ซึ่งผูขายสามารถใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอานรหัสบารโคดไดสะดวก สามารถที่จะนําไปใชใน

การควบคุมท้ังในเรื่องการแยกหมวดหมูสินคา และการชําระเงิน 

 6. การแปรรูป 

  การแปรรูป หมายถึง การนําผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีอยูในรูปวัตถุดิบมาผาน

กระบวนการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการแปรสภาพ ใหไดผลผลิตที่สามารถบริโภค 

มีอายุการเก็บยืนยาวขึ้น และเปนการสรางความโดดเดนในผลิตภัณฑ 

 7. ผลกระทบตอชุมชน และสภาพแวดลอม 

  ผลกระทบ หมายถึง ผลที่ไดรับหรือเกิดจากการกระทํา ที่กอใหเกิดทั้งผลดีหรือ

ผลเสียตอธุรกิจได ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว แตโดยสวนใหญ เมื่อพูดถึงคําวา “ผลกระทบ 

ที่ เกิดขึ้น” จะมีความหมายในแงผลเสียที่ เกิดจากการดํา เนินธุรกิจ ทั้ ง น้ี  ผลกระทบ                          

ที่ผูประกอบการควรใหความสําคัญอยางยิ่ง คือ ผลกระทบที่เกิดกับสภาพแวดลอม เพราะ

ผลกระทบที่เกิดกับสภาพแวดลอม จะสงผลตอการดํารงชีวิตของผูคนโดยรอบทั้งในวงแคบและ

วงกวาง  

 8. ความรู ความสามารถ 

  ความรู ความสามารถ หมายถึง ทักษะที่สําคัญหรือความจําเปนในการผลิต หรือ

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพในความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ 

 

เรื่องที ่3   การลําดับอาชีพและเหตผุล 

 

 องคประกอบและปจจัยสําคัญของความเปนไปไดในการประกอบอาชีพในชุมชนสังคม

ที่ตนอยูอาศัย  กอนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ใหพิจารณาความเปนไปไดและเหมาะสม

กับตนเอง สภาพแวดลอมของชุมชน สังคม ความรูทางวิชาการ    

 การตดัสนิใจเลือกอาชพี มีองคประกอบทีส่ําคญัดงัตอไปนี ้ 

 1. ขอมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะพิจารณาขอมูล 3 ดาน คือ  

  1) ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง คือ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ตนเอง 

มีอยู  เชน เงินทุน ที่ดิน อาคารสถานที่  แรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช  วัสดุ  อุปกรณ 

ความรู ทักษะตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการประกอบอาชีพนั้น ๆ  
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  2) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและสังคม เชน ผูที่จะมาใชบริการ (ตลาด) สวน

แบงของตลาด ทําเล การคมนาคม ทรัพยากรที่จะเอื้อที่มีในทองถ่ิน แหลงความรู ตลอดจนผลที่

จะเกิดขึ้นตอชุมชน  

   3) ขอมูลทางวิชาการ ไดแก ความรูทางเทคนิคตาง ๆ ที่จําเปนตออาชีพน้ัน ๆ 

เชน การตรวจซอมแกไข เทคนิคการบริการลูกคา ทักษะงานอาชีพตาง ๆ ฯลฯ  

 2. ความถนัด โดยทั่วไปมนุษยแตละคนจะมีความถนัดแตกตางกันไป เชน ความถนัด

ในการทําอาหาร ความถนัดในการประดิษฐ ฯลฯ ผูที่มีความถนัดจะชวยใหการทํางาน

น้ัน เปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว คลองแคลว รวมทั้งยังชวยใหมองเห็นลูทางในการตัดสินใจ

เลือกอาชีพไดดีและเหมาะสมกวาคนที่ไมมีความถนัด  

 3. เจตคติที่ดีตองานอาชีพ เปนความรูสึกภายในของแตละคนที่มีตองานอาชีพ 

ไดแก ความรัก ความศรัทธา ความภูมิใจ ความจริงใจ ฯลฯ ความรูสึกตาง ๆ เหลาน้ีจะเปน

แรงผลักดันใหคนเกิดความมานะอดทน มุงมั่น ขยัน กลาสู กลาเสี่ยง ทําใหประสบความสําเร็จ

ในการประกอบอาชีพได  

 

ตัวอยาง   การตัดสินใจเลือกอาชีพ 

 

 กรณีที่ 1   นายดํา มีความรูความสามารถในดานซอมเครื่องปรับอากาศ และ

เครื่องใชไฟฟา มีทุน 200,000.-บาท  มีบานในพื้นที่ 1 ไร อาศัยอยู 

ในเมือง มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน 

 กรณีที่ 2   ครอบครัวนางสาย มีสมาชิก  6 คน ประกอบดวย  ตา ยาย  พอ แม  

ลูก 2  คน  

  มีอาชีพทําสวนผลไม 50 ไร  สวนผลไมอยูในเขตพื้นที่ที่มีการคมนาคม

สะดวก 

 กรณีที่ 3  นางสาวสุดสวย  เรียนจบใหมชอบคาขาย ตองการทําอาชีพขายสินคา

ออนไลน 
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รายการ/ขอมูล นายดํา นางสาย นางสาวสุดสวย 

กําหนดชนิดสินคา/

บริการ 

ชางซอม

เครื่องปรับอากาศ 

ทําสวน ขายสินคาออนไลน 

ปจจัยในการผลิต ราคาอะไหล สภาพ

อากาศ  แรงงาน 

ปุย  สารเคมีที่ใช 

แรงงานมีจํากัดเปน

ปจจัยที่มีความผันแปร 

แหลงเงินทุน 

สินคา 

การจัดการการ

ผลิต 

พยายามลดตนทุนในการ

ผลิต ใชสินคาที่มีคุณภาพ  

พยายามลดตนทุน 

โดยการลดการใช

สารเคมี  ลดการใชปุย  

สรางเพจขายสินคา

บนเฟสบุค 

การจัดการตลาด อยูในชุมชนและออกไป

บริการในพื้นที่ มีการ

รับประกันหลังการบริการ 

ผลผลิตปลอดสารเคมี  

สดใหม มีบรรจุภัณฑ

ที่สวยออก  

จัดโปรโมชั่นขาย

สินคา 

ความรู

ความสามารถใน

การประกอบอาชีพ 

ความรูดานไฟฟาและการ

ซอมเครื่องปรับอากาศ 

มีประสบการณในการ 

ทําสวน 

มีความรูและ

ประสบการณใน

ดานคอมพิวเตอร 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1.  กระบวนการเห็นชองทางการประกอบอาชีพกอนการตัดสินใจเลือกอาชีพประกอบดวย

อะไรบาง 

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

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

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

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

2. จงอธิบายความจําเปนในการมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพไดเหมาะสมกับตนเอง 

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

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

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

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

3. สมชายมีความรูดานการทําขนมเคก หากตองการประกอบอาชีพทําขนมเคกขาย ควรให

ความสนใจกับ  

   การศึกษาขอมูลดานใด 

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

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

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

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

4. องคประกอบของการตลาดประกอบดวยอะไรบาง 

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

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

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

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

 

 

แบบฝกหัด 
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5. จงอธิบายความหมายของคําวา “ตนทุนผันแปร”   

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

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

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

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

6. จงอธิบายความหมายของคําวา “ตนทุนคงที่”   

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

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

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

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

7.  ถาทานตองการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร ควรเลือกสถานที่ในลักษณะใด 

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

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

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

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

8.  ถาทานตองการประกอบอาชีพการปลูกผัก ควรเลือกสถานที่ในลักษณะใด 

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

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

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

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

9.  จงอธิบายการเขาสูอาชีพของตนเองโดยใหเหมาะสมกับพื้นที่บริบทของตนเอง 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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10.  ใหผูเรียนลําดับอาชีพที่คิดวา จะสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและชุมชนได 

พรอมทั้งใหเหตุผลในการลําดับอาชีพที่เลือก จํานวน 3 อาชีพ 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 3  

การตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 

 การตดัสนิใจเลือกอาชพีตามศกัยภาพ  

 การตัดสินใจที่จะดําเนินการสิ่ งใดสิ่ งหน่ึง ตองมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

ซึ่งประกอบดวย ขอมูลดานตัวเอง สภาพแวดลอมและสังคม และวิชาการ นอกจากน้ี ยังมี

วิธีการวิเคราะหศักยภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของวามีการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีความเหมาะสม

หรือไม  โดยแนวทางในการตัดสินใจเขาสูอาชีพใหเหมาะสมน้ัน  ควรมีความเขาใจในการ

วิเคราะหศักยภาพทั้ง 5 ดาน ดังนี้  

 1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถ

นําไปใชใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 

ปาไม แมนํ้า ลําคลอง อากาศแรธาตุตาง ๆ โดยทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใชแลวหมดไป เชน 

แรธาตุตาง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดมนุษยสามารถสรางขึ้นมาทดแทนใหมได เชน ปาไม 

เมื่อมนุษยตัดไปใชประโยชนแลวก็สามารถปลูกทดแทนขึ้นใหมได ดังน้ัน การประกอบอาชีพ 

ตองพิจารณาวา ทรัพยากรที่จะตองนํามาใชในการประกอบอาชีพในพื้นที่มีหรือไม มีเพียงพอ

หรือไม ถาไมมี ผูประกอบการตองพิจารณาใหมวา จะประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม 

หรือพอจะจัดหาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อนํามาใชในการประกอบอาชีพได

หรือไม ทั้งน้ี ผูประกอบการ จะตองเสียคาขนสงเปนตนทุนเพิ่มขึ้น จะมีความคุมคากับการ

ลงทุนหรือไม เชน ตัดสินใจจะประกอบอาชีพจักสานตะกราจากไมไผ แตในพื้นที่ไมมีตนไผ  

ซึ่งตองพิจารณาแลววา จะประกอบอาชีพน้ีไดหรือไม ถาตองการประกอบอาชีพน้ีจริง ๆ 

เน่ืองจากตลาดมีความตองการมาก จึงตองคิดหาเพื่อซื้อไมไผจากแหลงอื่น ซึ่งจะทําใหตนทุน

การผลิตสูงขึ้น ในกรณีเชนน้ี รายไดจากการประกอบอาชีพน้ี จะมีความคุมคาหรือไม เปนสิ่งที่

ตองคิดใหรอบคอบกอนการตัดสินใจและดําเนินงานอาชีพ  

 2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ  

  ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกัน เชน ประเทศไทยภาคกลางมี

อากาศรอน ภาคใตมีฝนตกเปนเวลานาน ภาคเหนือมีอากาศเย็น โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมตองขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสวนใหญ เชน การปลูกลิ้นจี่ ลําไย ตองการ
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อากาศเย็นจึงจะออกผลได แกวมังกรตองการอากาศรอน หรือทวีปอเมริกาที่มีอากาศหนาวเย็น

มากก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได เชน เชอรรี่ แอปเปล ดังน้ัน การปลูกพืชจําเปนตอง

พิจารณาสภาพภูมิอากาศดวยวาเหมาะสมกับชนิดของพืชน้ัน ๆ หรือไม 

 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่  

  สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนที่

ราบสูง ที่ราบลุม แตละพื้นที่มีผลตอการประกอบอาชีพตาง ๆ เชน  

  - อาชีพเกษตรกรรม ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ เชน อาชีพทํานา สามารถทํานาได

ทั้งในที่ราบลุม และพื้นที่ที่เปนที่ราบสูงหรือบนภูเขา แตผูประกอบการในปลูกขาวแตละภูมิ

ประเทศ ตองเลือกใชพันธุขาวที่เหมาะสม  

  - อาชีพอุตสาหกรรม ภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม

มีความสําคัญมาก  ไดแก การอยูใกลแหลงวัตถุดิบ การคมนาคมสะดวกในการขนสงสินคา  

ถาเปนอาชีพอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตองมีลักษณะภูมิประเทศที่ดึงดูดนักทองเที่ยวได  

 4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่  

  แตละพื้นที่ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี

ชีวิตท่ีแตกตางกัน ดังน้ันแตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่งเหลานี้มาใชเปนอาชีพได เชน เปนสถานที่

ทองเที่ยวเขาชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน หรือพาชมวิถีชีวิต ซึ่งก็จะมีอาชีพอื่น ๆ เกิด

ตามมา เชน การขายของที่ระลึก การนวดแผนไทย การขายอาหาร ผูประกอบการตองพิจารณา

วาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในพื้นที่มีความโดนเดน สามารถนํามาใชประกอบ

อาชีพไดหรือไม   

 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  

  ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิ

ปญญาทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน ดานการประกอบอาชีพตาง ๆ ในพื้นที่ น้ัน ๆ เชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีภูมิปญญาทํามีดอรัญญิก ปลาตะเพียนจากใบลาน งานหลอทองเหลือง 

ดังน้ัน ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่มีผลตอการประกอบอาชีพ ซึ่งตองนํามาพิจารณาวาอาชีพ

ที่จะตัดสินใจเขาสูอาชีพนั้นในพื้นที่มีภูมิปญญาที่จะเรียนรูใชเปนความรูหรือนําไปประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพไดหรือไม   
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ตัวอยาง 

 

นายทองดี อาศัยอยูในหมูบานในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย หมูบานตั้งอยู

บนไหลเขา   ไมไกลจากตัวเมืองเดินทางไดสะดวก ในหมูบานมีปาชุมชนและมีการอนุรักษ

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย อาหารและประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง

และชาวบานมีความสามัคคี 

จากขอมูล  นายทองดี สามารถวิเคราะหศักยภาพทั้ง 5 ดาน เพื่อการตัดสินใจเลือก

อาชีพได ดังนี้ 

 

การวิเคราะห

ศักยภาพ       

การ 

5 ดาน    

ตัดสนิใจ 

เลือกอาชพี 

ศักยภาพของ

ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

ศักยภาพของ

พื้นที่ตาม

ลักษณะ

ภูมิอากาศ 

ศักยภาพของ

ภูมิประเทศ 

และทําเล

ที่ตั้ง 

ศักยภาพของ

ศิลปะ 

วัฒนธรรม

ประเพณ ี

และวิถีชีวิต 

ศักยภาพ 

ของมนุษย 

นายทองดีควร

ประกอบอาชีพ

โฮมสเตย 

อาศัยอยูใน

ภูเขามีปาไม

อุดมสมบูรณ

เปนแหลง 

กําเนิดตนน้ํา

และอาหาร 

ภูมิอากาศ

เย็นสบาย

ตลอด 

ทั้งปเหมาะ

สําหรับการไป

พักผอน 

ไมไกลจากตัว

เมืองเดินทาง

ไดสะดวก 

มีการอนุรักษ

ที่อยูอาศัย

อาหาร

ประเพณี

วัฒนธรรม

แบบด้ังเดิม

เหมาะแก

การศึกษา 

มีผูนําที่

เขมแข็ง

ชาวบานมี

ความสามัคคี 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1. การตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมและประสบความสําเร็จในอาชีพ ตามศักยภาพมีทั้งหมด

กี่ดาน  อะไรบาง  จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

2. ทําไมประเทศในทวีปยุโรปจึงไมสามารถปลูกพืชไดเชนเดียวกับประเทศไทย 

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

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

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

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

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

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

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

3.  ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ควรศึกษาขอมูลใดบาง

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

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

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

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

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

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

 

แบบฝกหัด 
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4.  ถาทานตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพผลิตน้ําผลไมบรรจุกระปอง ควรตรวจสอบความเปนไป

ไดในเรื่องใดบาง 

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

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

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

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

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

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

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

 

 5.  ใหทานตรวจสอบความพรอมของอาชีพผลิตน้ําผลไมบรรจุกระปอง จากขอ 4  แลวสรุปผล

ลงในแบบบันทึก เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ โดยทําเครื่องหมาย  

 

แบบบันทึกตรวจสอบความพรอมของอาชีพผลิตน้ําผลไมบรรจุกระปอง 

 

ดาน พรอม ไมพรอม เหตผุล 

1.  ครอบครัว    

2.  สังคมและชุมชน    

3.  ตลาด    

4.  ความพรอมของปจจัยการ

ผลิต 

   

5.  ความยากงายในการ

ดําเนินงาน 
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......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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1.  จงอธิบายความหมายของคําวา “อาชีพ”  

 การประกอบการที่มีรายได คาตอบแทน  โดยใช แรงงาน  ความรู ทักษะ อุปกรณ 

เครื่องมือ สถานที่ วิธีการ โดยไมทําใหเกิดผลกระทบเสียหายตอชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

2.  ปจจุบันงานอาชีพแบงเปน 5 กลุม ไดแกอะไรบาง  

 1. กลุมอาชีพเกษตรกรม  

2. กลุมอาชีพอุตสาหกรรม 

3. กลุมอาชีพพาณิชยกรรม 

4. กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค 

5. กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

3.  ทําไมภาคกลางของประเทศไทยจึงนิยมปลูกขาว 

สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุม มีแหลงน้ําเพียงพอ เหมาะแกการปลูกขาว 

4.  ภาคใตของประเทศไทยควรปลูกอะไรดีท่ีสุด เพราะอะไร 

ปลูกยางพารา  ปาลมน้ํามัน เพราะพืชทั้ง 2  ประเภทน้ี ชอบอากาศรอนชื้น 

5.  ภาคตะวันออกสามารถปลูกพืชได เชนเดียวกับภาคใด เพราะอะไร 

 เชนเดียวกับภาคใต เพราะสภาพอากาศรอนช้ืนมีฝนตกชุกเหมือนกัน 

6.  ทวีปใดสามารถปลูกยางพาราไดเหมือนประเทศไทย 

 ทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต 

7.  ถาตองการสงกาแฟไปขายตางประเทศ ควรจําหนายใหกับประเทศในทวีปใด 

 ทวีปยุโรป  อเมริกา และทวีปออสเตรเลีย 

8.  การประกอบอาชีพในรูปแบบใดที่มีการลงทุนนอยที่สุด 

ธุรกิจออนไลน 

9.  จงบอกองคประกอบที่สําคัญในการประกอบอาชีพธุรกิจรับจัดงาน 

ความรู  ระบบการบริหาร  ระบบการจัดการ  เครือขาย 

 

เฉลยแบบฝกหัด 

บทที่ 1 
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10.  จงบอกขอมูลที่สําคัญท่ีตองนํามาใชในการจัดการงานอาชีพ 

 ขอมูลตนเอง  ขอมูลวิชาการ ขอมูลสภาพแวดลอม 

11.  ขอมูลตนเองในการจัดการงานอาชีพไดแกอะไรบาง 

 ความรู แรงงาน เงินทุน  ทุน ทรัพยากร เครื่องมือที่มีอยู 

12.  การวางแผนมีระบบการวางแผนท่ีดีประกอบดวยสิ่งใดบาง 

 ปจจัยนําเขา  กระบวนการ ผลผลิต 

13.  ความมุงหวังของการจัดทําโครงการพิจารณาในประเด็นใด 

 วัตถุประสงค 

14.  การขนสงดวยวิธีใดเหมาะสมกับการขนสงดอกไม 

 การขนสงทางเครื่องบิน 

15.  วิธีการใดที่เหมาะสมกับการเปดตัวสินคาใหม 

 การทดลองใช 

16.  ชางรับเปลี่ยนทรงเสื้อผา  ควรมีคุณธรรมใด 

 ความรับผิดชอบ  ความตรงตอเวลา   ความประณีต 

17.  ผูประกอบอาชีพขายอาหาร  ควรมีคุณธรรมใด 

 ความรับผิดชอบ  ความสะอาด 

18.  ผูประกอบอาชีพแปรรูปผลผลิตปลาแดดเดียว ปลาตากแหง  ปลาเค็ม ควรจัดการอยางไร

เพื่อไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 นําเกล็ดปลาและไสปลาไปฝงกลบ หรือนําไสปลาไปเปนอาหารสัตว 

19.  ผูประกอบการอาชีพขายอาหาร  ควรกระทําอยางไรเพื่อชวยการอนุรักษทรัพยากร 

 คัดแยกเศษอาหาร   กรองไขมันกอนปลอยน้ําลางจาน ลงสูดินหรือแมนํ้า 

20.  ทานมีแนวทางการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางไรบาง 

 1) เลือกใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟามีฉลากเบอร 5  ใชหลอดไฟฟาชนิด LED   

       2) การลดการทิ้งขยะที่ไมจําเปนหรือการหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม (Recycle) 

 3) การใชสิ่งอื่นทดแทน เปนการใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลง และไมทําลาย

สิ่งแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชใบตองแทนโฟม การใชพลังงานแสงแดด

แทนแรเช้ือเพลิง การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี  

     4) ใชพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 
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1.  กระบวนการเห็นชองทางการประกอบอาชีพกอนการตัดสินใจเลือกอาชีพประกอบดวย

อะไรบาง 

 ทําใหมีการตรวจสอบขอมูล  ความเหมาะสมกับตนเอง กอนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

2.  จงอธิบายความจําเปนในการมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพไดเหมาะสมกับตนเอง 

 การมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพเพื่อใหเหมาะสมกับตนเอง เปนการวางแผน

กระบวนการผลิตสินคา การเตรียมความพรอมในการผลิต เชน การจัดหาวัตถุดิบ การใชเงินทุน 

การผลิตที่ไดสินคาที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด รวมถึงการเลือกทําเลที่ตั้ง  เชน 

กรณีที่อาชีพของตนเอง คือ รานอาหาร หรือรานเสริมสวย เราตองเลือกทําเลที่อยูใกลแหลง

ชุมชน ใกลโรงงาน ตองหาขอมูลผูบริโภคมีรสนิยมอยางไร และมีอํานาจในการซื้อมากนอย

เพียงใด บริเวณดังกลาวมีคูแขงหรือไม ถาสามารถมีขอมูลผูบริโภคและขอมูลคูแขงมากเทาไร ก็

ยังสามารถตัดสินใจไดถูกตอง 

3.  สมชายมีความรูดานการทําขนมเคก หากตองการประกอบอาชีพทําขนมเคกขาย ควรให

ความสนใจกับการศึกษาขอมูลดานใด 

 ขอมูลดานสภาพแวดลอม 

4.  องคประกอบของการตลาดประกอบดวยอะไรบาง 

 ผูขาย สินคา/บริการ ผูซื้อ 

5.  จงอธิบายความหมายของคําวา “ตนทุนผันแปร”   

 ตนทุนดานวัสดุ อุปกรณในการประกอบอาชีพ  ตนทุนดานคาจางแรงงาน 

6.  จงอธิบายความหมายของคําวา “ตนทุนคงที่”   

 ตนทุนที่ตองทําเปนประจํา ในอัตราคงที่ เชนดอกเบี้ยเงินกู 

7.  ถาทานตองการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร ควรเลือกสถานที่ในลักษณะใด 

 หางไกลชุมชน เพื่อไมมีใหกลิ่นมูลสุกรไปรบกวนผูอยูอาศัยหรือชุมชน 

8.  ถาทานตองการประกอบอาชีพการปลูกผัก ควรเลือกสถานที่ในลักษณะใด 

 ใกลแหลงน้ํา และเสนทางคมนาคมสะดวก 

 

 

บทที่ 2 
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9.  จงอธิบายการเขาสูอาชีพของตนเองโดยใหเหมาะสมกับพื้นที่บริบทของตนเอง 

 ตองศึกษาหาขอมูลปจจัยดานการผลิตและการตลาดใหเหมาะสมถึงบริบทของตนเอง 

เพื่อเขาสูอาชีพของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึง 

 1. การเลือกผลิตสินคา โดยศึกษารายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสินคา ไดแก ความ

ตองการของผูบริโภค จํานวนผูขาย จํานวนผูผลิต เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการ

ผลิตสินคา 

 2. การเลือกทําเลที่ต้ัง ตองเหมาะสมกับลักษณะของอาชีพ 

 3. การวางแผนการใชทุน ควรกําหนดดูฐานการเงินของผูผลิต ดูตลาด ประมาณการ

ผูบริโภค 

 4. การกําหนดจํานวนการผลิต ดูจํานวนผูบริโภควาแตละอัน เราควรผลิตมากนอง

เพียงใด 

 5. ผลตอบแทนที่ไดจากการประกอบอาชีพ ตองจัดทําบัญชีควบคุมการใชจาย ดูเรื่อง

รายรับ-รายจาย 

10.  ใหผูเรียนลําดับอาชีพที่คิดวา จะสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและชุมชนได 

พรอมทั้งใหเหตุผลในการลําดับอาชีพที่เลือก จํานวน 3 อาชีพ 

 อาชีพที่ 1 การเพาะเห็ดนางฟา 

 เปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพมีความรู มีพื้นที่และโรงเรือน ในการจัดการ มีทุนที่

สามารถใชในการประกอบอาชีพได และเปนความตองการของตลาด จําหนายไดราคา ทั้งน้ีใน

ชุมชนมีแหลงเรียนรู มีภูมิปญญา   ที่ผูประกอบการสามารถที่จะเรียนรูเพิ่มเติมไดเปนอยางดี 

 อาชีพที่ 2  การนวดแผนไทย 

 เปนอาชีพที่เปนความตองการของตลาด และไมตองใชเงินทุนสูง การนวดแผนไทยจะมี

เปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เปดรานนวด ซึ่งจะตองมีคาใชจาย คาเชาสถานที่ คาวัสดุ 

อุปกรณ ลักษณะที่ 2 เปนการนวดตามบาน ซึ่งผูมีอาชีพน้ีไมตองเสียคาใชจายอะไรมาก เพียง

เดินทางไปนวดตามบาน ปจจุบันโรงพยาบาลจะมีแผนกนวดแผนไทย ซึ่งเปนการรักษาอีก

ทางเลือกหนึ่ง 

 อาชีพที่ 3  อาชีพชางไฟฟา 

 ชางไฟฟา  เดินสายไฟ บริการซอม-ตรวจเช็ค แกไขสายไฟฟาชํารุด-สายไฟรั่ว แกไข

ปลั๊กชํารุด ปลั๊กรั่ว ไฟดับ เพิ่ม ยาย เปลี่ยนปลั๊ก สวิตซ หลอดไฟ ลวนเปนงานที่ตองการชางที่มี
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ฝมือ เปนชางเฉพาะ เปนอาชีพที่ตลาดตองการ ผูรับบริการมีมาก แตชางที่มีฝมือมีนอยไม

เพียงพอตอความตองการของลูกคา 

 

 
 

1. การตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมและประสบความสําเร็จในอาชีพ ตามศักยภาพมีทั้งหมด

กี่ดาน  อะไรบาง  จงอธิบาย 

 มี 5 ดาน  ไดแก 

 1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ เชน ปาไม แมนํ้า ลําคลอง อากาศ 

แรธาตุ วัสดุทองถ่ิน เปนตน 

 2. ศักยภาพของพื้นท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ เชน การปลูกพืชที่มีลักษณะเฉพาะของ

พื้นที่  

 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่ เชน พื้นที่เปนภูเขา เปนที่ราบ

สูง ที่ราบลุม แมนํ้า 

 4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ เชน ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ในทองถิ่นหรือชุมชนน้ัน 

 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ ไดแก ภูมิปญญาชาวบาน หรือ 

ปราชญชาวบาน  เปนตน 

2.  ทําไมประเทศในทวีปยุโรปจึงไมสามารถปลูกพืชไดเชนเดียวกับประเทศไทย 

 ความแตกตางของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม ความเปนอยูทรัพยากรธรรมชาติ

และทรัพยากรมนุษย 

3.  ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ควรศึกษาขอมูลใดบาง 

 ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานวิชาการ ขอมูลดานสังคมสภาพแวดลอม 

4.  ถาทานตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพผลิตน้ําผลไมบรรจุกระปอง ควรตรวจสอบความเปนไป

ไดในเรื่องใดบาง 

 ควรตรวจสอบความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ  ดังน้ี 

 1.  ครอบครัว หมายถึง สามี ภรรยา ลูก ปูยา ตายาย  ซึ่งมีสวนสําคัญ 

 2.  สังคม ชุมชน หมายถึง สังคมและชุมชน ในสถานที่ประกอบอาชีพ 

บทที่ 3 
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 3.  ตลาด หมายถึง การเตรียมตลาดรองรับสินคา 

 4.  ความพรอมของปจจัยการผลิต ไดแก เงินทุน แรงงาน วัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ 

 5.  ความยากงายในการดําเนินงาน 

5.  ใหทานตรวจสอบความพรอมของอาชีพผลิตน้ําผลไมบรรจุกระปอง จากขอ 4 แลวสรุปลงใน

แบบบันทึก เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ  โดยทําเครื่องหมาย     

 

แบบบันทึกตรวจสอบความพรอมของอาชีพผลิตน้ําผลไมบรรจุกระปอง 

 

ดาน พรอม ไมพรอม เหตผุล 

1.  ครอบครัว    

2.  สังคมและชุมชน    

3.  ตลาด    

4.  ความพรอมของปจจัยการผลิต    

5.  ความยากงายในการดําเนินงาน    

 

 อาชีพผลิตน้ําผลไมบรรจุกระปอง ใหตรวจสอบความพรอม ทั้ง 5 ดาน คือ 

 1.  ครอบครัว 

 2.  สังคมและชุมชน 

 3.  ตลาด 

 4.  ความพรอมของปจจัยการผลิต 

 5.  ความยากงายในการดําเนินงาน 

 โดยศึกษารายละเอียด วิธีตรวจสอบ จากเนื้อหากอน  แลวทําเคร่ืองหมาย  
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