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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู
หนังสือสรุปเนื้อหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา ชองทางการขยายอาชีพ เลมนี้เปนการ
สรุปเนื้อหาจากหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา ชองทางการขยาย
อาชีพ อช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและทํา
ความเข า ใจในเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช าช อ งทางการขยายอาชี พ อช31001 ที่ สํ า คั ญ ๆ
ไดสะดวกและสามารถเขาใจยิ่งขึ้น ในการศึกษาหนังสือสรุปเนื้อหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา
ชองทางการขยายอาชีพ เลมนี้ นักศึกษาควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาหนังสือเรียนรายวิชา ชองทางการขยายอาชีพ อช31001 สาระการประกอบ
อาชีพ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหเขาใจกอน
2. ศึกษาเนื้อหาสาระของหนังสือสรุปเนื้อหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา ชองทางการ
ขยายอาชีพ อช 31001 ใหเขา ใจอยา งถองแท พรอมทั้งทําแบบฝ กหัดทา ยบททีละบท และ
ตรวจคําตอบจากเฉลยแบบฝกหัดทายเลมใหครบ 3 บท
3. หากนักศึกษาตองการศึกษารายละเอียดเนื้อหาสาระรายวิชา ชองทางการขยาย
อาชี พ อช31001 เพิ่ ม เติ มสามารถศึก ษาค น ควา ได จ ากสื่ อ อื่ น ๆ ในห อ งสมุ ดประชาชน
อินเทอรเน็ต หรือครูผูสอน
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บทที่ 1
ชองทางการเขาสูอาชีพ
เรื่องที่ 1 ความสําคัญและความจําเปนในการขยายอาชีพ
การขยายขอบข า ยอาชีพ หมายถึ ง กิจ กรรมอาชีพ ที่มี อยู แล ว และสามารถขยาย
กิจกรรมที่เกี่ยวของและสัมพันธกับอาชีพเดิมออกไปเปนอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น โดยใชทุน
ทรัพยากรจากอาชีพหลักใหเกิดคุณคา และสรางความเขมแข็งยั่งยืนในอาชีพ เชน
1. การขยายขอบขายอาชีพ จากการหมุนเวียนเปลี่ยนรูปผลิ ตภัณฑหรือผลพลอยได
ไปสูกิจกรรมใหม เชน
1.1 สรางธุรกิจแปรรูปหมูจากฟารมสุกรของตนเอง
1.2 สรางธุรกิจปุยหมักจากมูลสุกร
1.3 สรางธุรกิจขนมหวานเยลลี่จากหนังสุกร
2. การขยายขอบขายอาชีพจากการสรางและพัฒนาเครือขายจากอาชีพ เชน
2.1 เฟรนไชส ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว
2.2 การสรางเครือขายนาขาวอินทรีย
3. การขยายขอบขายอาชีพจากการตลาด เชน
3.1 สวนมะพร า วน้ํ า หอมแม ตุ ม ศู น ย ก ลางรั บ ซื้ อ และขายส ง มะพร า วน้ํ า หอม
ภายใตการควบคุมคุณภาพของตนเอง
4. การขยายขอบขายอาชีพ จากการสงเสริมการทองเที่ยว เชน
4.1 จัดบริการทองเที่ยวพักผอน กินอาหารเกษตรอินทรียที่ไรสุดปลายฟา
4.2 ทองเที่ยวชิมผลไม ชมสวนชาวไรจันทบุรี
5. การขยายขอบขายอาชีพกับการสงเสริมสุขภาพและอนามัย เชน
5.1 การพั กฟ น รับประทานอาหารธรรมชาติไรส ารพิ ษ ปฏิบัติธรรมกับ Home
Stay คลองรางจระเข
6. การขยายขอบขายอาชีพกับการเรียนรู เชน
6.1 เรียนรูระบบนิเวศ ความพอเพียงที่ไรนาสวนผสม
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เรื่องที่ 2 การขยายอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป
การประกอบอาชีพในปจจุบันไดมีการกําหนดลักษณะอาชีพ แบงได 5 ลักษณะอาชีพ
ดังนี้
2.1 งานอาชีพดานเกษตรกรรม
กลุมอาชีพ ดา นการเกษตร คือ การพัฒนาอาชีพในดานการเกษตรเกี่ยวกับการ
ปลู กพื ช เลี้ ยงสั ตว การประมง โดยนํา องคค วามรูใ หม เทคโนโลยี นวั ตกรรม มาพั ฒนาให
สอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่ เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม
ธุรกิจการเกษตร เปนตน
2.2 งานอาชีพดานอุตสาหกรรม
กลุมอาชีพดานอุตสาหกรรม คือ การพัฒนาอาชีพที่อาศัยองคความรู เทคโนโลยี
นวัตกรรม ใหส อดคลองกับความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศและศักยภาพ
หลั กของพื้ นที่ เชน ผู ผ ลิ ตชิ้นส วนอิเ ล็ กทรอนิกส เครื่อ งใชไฟฟ า หรืออุป กรณ อิเล็ กทรอนิก ส
ผูประกอบรถยนตและยานยนตประเภทตาง ๆ ผูผลิต ตัวแทนจําหนายหรือผูประกอบชิ้นสวน
หรืออะไหลรถยนต ผูใหบริการซอมบํารุงรถยนต ผูจัดจําหนายและศูนยจําหนายรถยนตมือสอง
ผูผลิตและจําหนายเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด ผลิตอุปกรณหรือสวนประกอบพื้นฐานของ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟา การผลิตอลูมิเนียม ผลิตและตัวแทน
จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ เ หล็ ก สแตนเลส ผู ผ ลิ ต จํ า หน า ยวั ส ดุ ก อ สร า ง วั ส ดุ ต กแต ง สุ ข ภั ณ ฑ
การกอสรางอาคารหรือที่อยูอาศัย
2.3 งานอาชีพดานพาณิชยกรรม
กลุมอาชีพดานพาณิชยกรรม คือ การพัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพดานพาณิชย
กรรม เชน ผูให บริการจําหนายสินคาทั้งแบบคาปลีกและคาสงใหแกผูบริโภคทั้งมีหนารานเปน
สถานที่จัดจําหนาย เชน หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซื้อ และการขาย
ที่ ไ ม มี ห น า ร า น เช น การขายผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (ร า นค า ออนไลน ) ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี
ผูประกอบการธุรกิจลักษณะนี้มากขึ้น เพราะมีการลงทุนนอย
2.4 งานอาชีพดานความคิดสรางสรรค
กลุมอาชีพดานความคิดสรางสรรค เปนอาชีพที่อยูบนพื้นฐานของการใชองคความรู
การศึกษา การสรางสรรค และการใชทรัพยสินทางปญญา ที่เชื่อมโยงพื้นฐานทางวัฒนธรรม
การสั่งสมความรูของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม ดังนั้นกลุมอาชีพดานความคิด
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สรางสรรค จึงเปนการตอยอดหรือการพัฒนาอาชีพในกลุมอาชีพเดิม ในกลุมอาชีพเกษตรกรรม
กลุมอาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพหัตถกรรมและ
กลุ มอาชีพ ศิล ปกรรม ทํา ใหเกิดผลผลิ ตหรือผลิตภัณ ฑที่ทันสมัยมากขึ้น เชน แฟชั่นเสื้ อผ า
เครื่อ งประดับ เครื่องสํ า อาง ทรงผม สปาสมุนไพร การออกแบบสื่ อ/ภาพยนตร/โทรทัศ น
เครื่ องใชไ ฟฟ า เฟอร นิเ จอร วั ส ดุ ก อสร า งแบบประหยั ดพลั ง งาน เซรามิ ก ผ า ทอ จั ก สาน
แกะสลัก รถยนตพลังงานทางเลือก ขาเทียมหุนยนตเพื่อคนพิการ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตลาดน้ําอโยธยา เปนตน
2.5 งานอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง
กลุมอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจ
บริ ก ารสุ ข ภาพ ธุ ร กิ จ บริ ก าร โลจิ ส ติก ส ธุ รกิ จ ภาพยนตร ธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม และแสดง
นิทรรศการ บริการที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
โดยงานอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง ในอนาคตจะมีการเติบโตทาง
ธุรกิจ มากขึ้น จึ งมีความตองการเจ า หนา ที่ บุคคล พนักงาน เพื่ อควบคุมและปฏิบัติงานที่มี
ความรู ความสามารถและทักษะฝมือเปนจํานวนมาก
เรื่องที่ 3 การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค
5 ทวีป
กระบวนการจัดการงานอาชีพมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การจัดการการผลิต
กระบวนการของการจัดการการผลิต มีความสําคัญและจําเปนที่จะตองมีขั้นตอน
ที่กําหนดไวกอนหลังอยา งชัดเจน เพื่อใหผูดําเนินการสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง การ
กําหนดกระบวนการผลิตจํ าเปนตองมีความเขาใจและสามารถจัดระบบการบริหารจัดการได
อยา งมีประสิ ทธิภาพ เพราะเปนการกํ า หนดแนวทางการสื่ อสาร การประกัน คุณ ภาพ การ
ประเมิน การควบคุม การติดตามตรวจสอบ การดําเนินงาน การแกปญหา และเปนเครื่องมือใน
การสรางนวัตกรรม รวมถึงการพยากรณสิ่งที่เกิดขึ้นใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
กระบวนการของการจัดการการผลิต เปนการวิเคราะหลักษณะ ขอบขาย
ที่เกี่ยวของกับการจัดการการผลิต ประกอบดวย
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1. การวางแผน การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการทํางานตามนโยบาย
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจ โดยกํา หนดกิจกรรมไวชัดเจนวา จะใหใครทําอะไร ที่ไหน
เมื่อใด เพราะอะไร ดว ยวิธีใด เมื่อพบป ญหาและอุปสรรคที่คาดว า จะมี จะเกิดอย า งไรนั้ น
จะแกไขอยางไร ในชวงเวลาขางหนาของการดําเนินการภายใตงบประมาณที่ตั้งไว
องคประกอบของการวางแผนงาน สรุปไดดังนี้
1. การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการลงมือทํางาน
2. แผนตองสอดคลองกับนโยบาย ซึ่งนโยบายสนองตอบวัตถุประสงค
3. แผนงานประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ตามลําดับความสําคัญและวิธีการทํางาน
อยางเปนขั้นตอน
4. ทุกขั้นตอนแตละกิจกรรม ตอบคําถามไดวา ใคร ทําอะไร เรื่องอะไร ทํา ที่
ไหนทําเมื่อใด เพาะอะไร จะไดผลอะไร กําหนดวิธีทํางานในแตละขั้นตอนแลวจะเกิดอะไรขึ้น
5. ตองกําหนดชวงเวลาของแผน
6. ในทุกกิจกรรมตองใชทรัพยากรหรืองบประมาณเทาไร
ประเภทของแผนงาน มีการแบงประเภทของแผนงาน ดังนี้
1. การวางแผนตามระยะเวลา ดังนี้
1.1 แผนระยะสั้น
1.2 แผนระยะปานกลาง
1.3 แผนระยะยาว
2. การวางแผนตามขอบเขตของการวางแผน
2.1 แผนแมบท
2.2 แผนกลุมหนาที่หรือกลุมงาน เชน แผนงานขาย แผนการเงิน แผนการ
ตลาด แผนการผลิต
2.3 โครงการ เชน โครงการสงเสริมการขาย โครงการจัดแสดงสินคา
2.4 แผนสรุป เชน แผนการศึกษา
2.5 แผนกิจกรรม
3. การวางแผนตามลักษณะของการใช
3.1 แผนงานที่ใชประจํา
3.2 แผนงานที่ใชครั้งเดียว
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4. การแบงการวางแผนตามขอบขายของการใชแผน
4.1 แผนกลยุทธ
4.2 แผนกลวิธี
ลักษณะของแผนที่ดี มีดังนี้
1. มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจน
2. ครอบคลุมรายละเอียดอยางเพี ยงพอที่สามารถจะปฏิบัติใหสํา เร็จ ไดตาม
วัตถุประสงค
3. มีความยืดหยุนพอสมควรปรับใชไดกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
4. มีระยะเวลาดําเนินการที่แนนอน
5. มีการกําหนดบทบาหนาที่ของผูปฏิบัติตามแผนชัดเจน
6. ผูเกี่ยวของกับแผนมีสวนรวมในการวางแผนที่ชัดเจน
7. ใชขอมูลเปนพื้นฐานในการตัดสินใจทุกขั้นตอน
2. การจัดทําโครงการ
โครงการ หมายถึ ง งานที่ มี การดํา เนิน การในขอบเขตที่ จํ า กั ด โดยมุ งหวั ง
ความสําเร็จของงานเปนสําคัญ
ความสําคัญของโครงการ การดําเนินโครงการ มีการใชทรัพยากรตาง ๆ ของ
องคกร ซึ่งเกี่ยวพันกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากร การกําหนดโครงการมีการจัดทํา
งบประมาณที่ตองใชตลอดโครงการและกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ หากการดําเนิน
โครงการเสร็ จ สิ้ น ตามระยะเวลาที่ กํ า หนด จะมี ก ารใช เ งิ น ตามงบประมาณ แต ห ากการ
ดํ า เนิ น งานโครงการมี ก ารเลื่ อ นกํ า หนดเวลาออกไป จะมี ผ ลทํ า ให ต อ งเพิ่ ม งบประมาณ
การดําเนินโครงการตองมีการควบคุมเวลาใหแล วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กํา หนดเพื่ อควบคุม
ตนทุนคาใชจายและผลกระทบตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
สวนประกอบของโครงการ มีดังนี้
1. ชื่ อ โครงการ ควรตั้ ง ชื่ อ โครงการอาชี พ ให สื่ อ ความหมายได ชั ด เจน
ครอบคลุมความหมายของกิจกรรมอาชีพที่ทําใหชัดเจนวาทําอะไร
2. ชื่อผูดําเนินโครงการหรือผูจัดทําโครงการ อาจจะเปนบุคคลคนเดียวหรือเปน
กลุมบุคคลก็ได
3. หลักการและเหตุผลหรือความสําคัญของโครงการหรือของงานนั้น ๆ วามี
เหตุผลอะไร มีความจําเปน มีคุณคาและประโยชนมากนอยเพียงใด
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4. วัตถุประสงค ระบุวา มุงที่จะใหเกิดผลอะไร อยางไร หรือแกใคร มีปริมาณ
และคุณภาพมากนอยเพียงใด
5. เปาหมาย กําหนดเปาหมายของผลผลิตใหชัดเจนคืออะไร มีปริมาณเทาใด
และคุณภาพเปนอยางไร
6. ระยะเวลา กําหนดระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินโครงการ
7. งบประมาณ จั ดทํา รายละเอียดรายจ า ยที่เกิดขึ้นในการดํา เนินโครงการ
ตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย
8. ขั้นตอนวิธีดําเนินงาน กํา หนดรายละเอียดขั้นตอนของการทํา งาน ตั้งแต
เริ่ ม ต น จนสิ้ น สุ ด โครงการ โดยเขี ยนเป น แผนปฏิ บั ติ งาน ซึ่ ง ประกอบดว ยหั ว ข อ กิ จ กรรม
ระยะเวลา สถานที่ ทรัพยากร/ ปจจัย เปนตน
9. การติดตามและการประเมิน ผล ระบุวิธีการหรือเทคนิคในการดูแลและ
ควบคุมการปฏิบัติงานใหบรรลุ วัตถุประสงค ทั้งนี้ตองบอกใหชัดเจนวากอนเริ่มทํา โครงการ
ระหวางทําโครงการและหลังการทําโครงการจะมีการติดตามและประเมินผลอยางไร
10. ผลที่คาดวา จะไดรับ ให ระบุผ ลที่จ ะเกิดขึ้นเมื่อ เสร็จ สิ้ นโครงการ ผลที่
ได รับ โดยตรงและผลพลอยได หรื อผลกระทบจากโครงการ ที่เ ปน ผลในด า นดีเ ปน อย า งไร
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายอยางไร
ตัวอยางการเขียนโครงการอาชีพ
1. ชื่อโครงการ โครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป
2. ชื่อผูด ําเนินโครงการ
1. นางสาวอารียา ศิริมาลา
2. นางสาวสรวงสุดา วิภาวรรณ
3. นางสาววิภาวดี วิเชียรสุวรรณ
4. นางสาวอภิสมัย ศรีคมสัน
5. นายยุรนันต ภมรศักดิ์
3. ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงการ
1. อาจารยรอบรู สอนดี
2. อาจารยฉลาด ดีพรอม
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4. หลักการและเหตุผล
อาหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน เราตองรับประทานอาหารทุกวัน คนในหมูบานของ
กลุมผูดําเนินโครงการสวนใหญประกอบอาชีพนอกบาน มักไมมีเวลาประกอบอาหารเอง ใกล
หมูบานยังมีสํานักงานของเอกชนซึ่งมีพนักงานจํานวนมาก แตในบริเวณนี้มีรานจําหนายอาหาร
สําเร็จรูปนอย คุณ ภาพอาหารและการบริการไมคอยดี ไมมีรานจําหนายอาหารสํา เร็จ รูปที่มี
คุณภาพดี และราคาปานกลาง สมาชิกของกลุมมีความสามารถในการประกอบอาหารไดดี และ
บริเวณบา นของสมาชิกมีส ถานที่กวางเหมาะที่จ ะจั ดเปนร า น จํ า หนายอาหาร จึ งไดจั ดทํา
โครงการจําหนายอาหารสําเร็จรูป
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีประสบการณในการประกอบอาชีพจําหนายอาหารสําเร็จรูป
2. เห็นชองทางและมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพจําหนายอาหาร
สําเร็จรูป
3. สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนและประสบการณการปฏิบัติโครงการอาชีพไป
ใชประโยชน ในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
6. เปาหมาย
ดานปริมาณ ปรุงและจําหนายอาหารสําเร็จรูปในวันเสารและวันอาทิตย
ดานคุณภาพ นักเรียนทุกคนในกลุมเห็นชองทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการตลอดโครงการ
ตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงปดภาคเรียน (20 พฤษภาคม - 30 กันยายน และ 1
พฤศจิกายน – 15 มีนาคม)
8. สถานที่ประกอบอาชีพ
บานของนางสาวอารียา ศิริมาลา ในหมูบานชื่นใจ แขวงลาดยาว เขตลาดพราว
กรุงเทพมหานคร
9. งบประมาณ
1. แหล งเงินทุน เงินสะสมของสมาชิกกลุ ม คนละ 1,000 บาท และเงินยืมจาก
ผูปกครองของ นางสาวอารียา ศิริมาลา เปนเงิน 10,000 บาท รวมเปนเงิน 15,000 บาท
2. จํานวนเงินทุน เริ่มโครงการ 15,000 บาท
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3. ทรัพยสินถาวร โตะ เกาอี้ ถวย ชาม ชอน และเครื่องครัว สวนหนึ่งยืมใชชั่วคราว
/ จัดซื้อ
4. ทรัพยสินสิ้นเปลือง อาหารสด ซื้อเปนรายวัน
5. เงินทุนขยายกิจการ หากกิจกรรมประสบความสําเร็จก็จะนํากําไรมาขยายกิจการ
และขอยืมเพิ่มเติมจากผูปกครอง
6. กําไร (คาดการณ) ในระยะเริ่มแรกมีกําไรประมาณวันละ 300-500 บาท
10. ขั้นตอนการดําเนินงาน
10.1 การเตรียมการ
- ศึกษาสํารวจขอมูล
- เขียนโครงการ
- ขออนุมัติโครงการ
- เตรียมหาทุน
- กําหนดรายการอาหารที่จะปรุงจําหนาย
- ประชาสัมพันธใหลูกคาเปาหมายทราบ
10.2 การเตรียมสถานที่
- จัดตกแตงสถานที่
- เตรียมวัสดุอุปกรณ
10.3 ขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียด
- ศึกษาหาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาชีพ
- ศึกษาสํารวจขอมูลตาง ๆ เพื่อสํารวจความสนใจประกอบการเลือกอาชีพ
- วิเคราะหขอมูล
- ตัดสินใจเลือกอาชีพ
- ศึกษาวิธีเขียนโครงการอาชีพ
- ขออนุมัติโครงการอาชีพ
- ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม
- กําหนดรายการอาหารที่จะจําหนาย
- ประชาสัมพันธบอกกลุมลูกคาเปาหมาย
- เตรียมอุปกรณการปรุงอาหาร ภาชนะตาง ๆ
- ตกแตงสถานที่
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- ลงมือปรุงอาหารจําหนาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
ซื้ออาหารสด ตกแตง / ทําความสะอาดราน / ลางภาชนะ บริการ
ลูกคา
เก็บเงิน – ทําบัญชี
- ประเมินการปฏิบัติงานเปนรายวัน / รายสัปดาห
- ประเมินสรุปเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
- เสนอแนะแนวทางการพัฒนาอาชีพ
11. ปญหาและแนวทางแกไข
11.1 ปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน
1) จํานวนลูกคาไมเปนไปตามเปาหมาย
2) ประสบการณในการจําหนายสินคาไมเพียงพอ
11.2 แนวทางแกไข
1) นําอาหารสําเร็จรูปใสถุงไปจําหนายตามบาน / ชุมชน
2) ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเปนระยะ
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ดานความรูและประสบการณ นักเรียนทุกคนมีประสบการณในการประกอบอาชีพ
เห็นชองทางใน การประอบอาชีพในอนาคต
- ดานผลผลิต ทรัพยสิน กําไร นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน ทําใหเห็นคุณคาของการ
ประกอบอาชีพ แบงเบาภาระผูปกครอง
ลงชื่อผูเสนอโครงการ
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
(นางสาวอารียา ศิริมาลา)
(นางสาวอภิสมัย ศรีคมสัน)
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
(นางสาวสรวงสุดา วิภาวรรณ)
(นางสาววิภาวดี วิเชียรสุวรรณ)
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
(นายยุรนันต ภมรศักดิ์)
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ลงชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงการ
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
(นายรอบรู สอนดี)
(นายฉลาด ดีพรอม)
3. การใชวัสดุอุปกรณ
วัสดุ หมายถึง สิ่งที่ใชแลวสิ้นเปลืองและหมดไป อุปกรณ หมายถึง สิ่งที่ใชแลว
ยังคงเหลือ สามารถนํากลับมาใชไดอีก
4. การใชแรงงาน
แรงงาน หมายถึ ง บุ ค คลที่ ผู ป ระกอบการจ า งมาให ป ฏิ บั ติ ง านตามความ
เหมาะสมของงาน และความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งมีทั้งแรงงานประเภทที่มีความชํานาญ
แรงงานที่มีฝ มือ แรงงานประเภทไรฝมือที่ตองใชกําลั งแบกหาม ดังนั้น เจา ของกิจ การ หรือ
ผูประกอบการจําเปนจะตองเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทํางานตามความถนัดของ
แตละบุคคลเพื่อประสิทธิภาพของงาน
5. การใชสถานที่
สถานที่ หมายถึง อาคาร บริเวณที่ประกอบอาชีพ ธุรกิจ ของผูประกอการ
6. การใชทุน
ทุน หมายถึง ปจจัยในการผลิตที่ใชในการสรางสินคา หรือบริการอื่น ๆ
3.2 การจัดการการตลาด
การจัดการการตลาด ประกอบดวย
1. การกํา หนดทิศทางการตลาด เปนการศึกษาตลาดจากปจ จั ยภายนอกและ
ภายใน ทําใหผูประกอบการวางแผนการตลาดไดอยางมั่นใจ และสามารถบอกรายละเอียดใน
การดําเนินงานไดอยางชัดเจน
2. การหาความตองการของตลาด
3. การขนสง
4. การขาย
5. การกําหนดราคาขาย
6. การทําบัญชีประเภทตาง ๆ เปนการบันทึกรายรับ รายจาย ที่เกิดขึ้นจริงในการใชจาย
ตาง ๆ ของสถานประกอบการ
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เรื่องที่ 4 คุณธรรม จริยธรรม
ผูประกอบการจะตองมีคุณธรรม จริยธรรรม เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบในการผลิต
สินคา เชน ความสะอาด ความประณีต ความซื่อสัตย โดยเฉพาะดานความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของผูบริโภคหรือการใหบริการที่ปลอดภัยแกผูรับบริการ
ในส ว นตัว ของผู ประกอบอาชีพ ใหมีค วามมั่ นคงนั้น ตองมีคุณ ลั กษณะเปนคนขยั น
ซื่อสัตย รูจักประหยัด อดออม มีความพากเพียร มีอุตสาหะ เพื่อความมั่นคงในการพัฒนาอาชีพ
ของตนเองใหมีความมั่นคง
4.1 การพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริ
4.1.1 มีความรู ความสามารถ
4.1.2 รูจักการประยุกตใช
4.1.3 คิดอยางรอบคอบ
4.1.4 ใชปญญา
4.1.5 มีสติและสงบสํารวม
4.1.6 มีความจริงใจและมีสัจจะ
4.1.7 มีวินัย
4.1.8 สรางสรรคและพัฒนา
4.1.9 วางแผนในการทํางาน
4.2 การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสนา
4.2.1 ทาน คือ การให เปนหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเองสําหรับที่จะใชในการ
เกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกัน
4.2.2 ศีล คือ การรักษา กาย วาจา ใจ ใหตั้งอยูอยางปกติ ไมเบียดเบียนกันความ
สงบสุขยอมเกิดขึ้น
4.2.3 ปริจ จาคะ คือ การสละสิ่งที่เปนประโยชนนอย เพื่อประโยชนที่มากกวา
การสละเพื่อรักษาหนาที่ รักษากิจที่พึงกระทํา รักคุณความดี เพื่อความสุข ความเจริญใน
การอยูรวมกัน
4.2.4 อาชวะ คือ ความเปนผูซื่อตรงตอตนเอง บุคคล องคกร มิตรสหาย หนา ที่
การงาน
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4.2.5 มัทวะ คือ ความออนโยน มีอัธยาศัยไมตรี ออนโยน มีสัมมาคารวะตอผูใหญ
ไมดื้อดึง ถือตนวางอํานาจ
4.2.6 ตบะ คือ ความเพียร ผูมีความเพียรสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุลวงสําเร็จ
ไดดวยดี มักเปนผูมีความอดทนสูง
4.2.7 อักโกธะ คือ ความไมโกรธ ตลอดจนไมพ ยาบาทมุงทํา รา ยผูอื่น ความไม
โกรธมีขึ้นไดเพราะความเมตตา หวังความสุขความเจริญซึ่งกันและกัน
4.2.8 อหิงสา คือ การหลีกเลี่ยงความรุนแรงและไมเบียดเบียนหรือเคารพในชีวิต
ของผูอื่น
4.2.9 ขันติ คือ ความอดทน อดทนตอการตรากตรําประกอบการตาง ๆ อดทนตอ
ถอยคําไมพึงประสงคหรือสิ่งอันไมชอบใจตาง ๆ ในการอยูรวมกันของคนหมูมาก
4.2.10 อวิโรธนะ คือ ความไมผิด ผิ ดในที่นี้ หมายถึง ผิ ดจากความถูกตอง ทุก
อยางที่คนทั่วไปทําผิด เพราะไมรูวาผิด หรือรูวาผิดแตยังดื้อดึงทํา ทั้ง ๆ ที่รู ถาปลอยเชนนี้ไป
เรื่อย ๆ ก็ไมรูจัก ไมอาจปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองไดเลย
เรื่องที่ 5 การอนุรกั ษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม และ
ภูมิภาค 5 ทวีป
ทรั พ ยากร เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ในการประกอบอาชี พ แบ ง เป น 2 ประเภท คื อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรในการประกอบการ การใชทรัพยากรธรรมชาติ ตองคํานึงถึง
ความหมดเปลือง และการใชทรัพยากรอื่นทดแทน
5.1 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพ ยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชน อากาศ ดิน น้ํา ปาไม สัตวปา แรธาตุ พลังงาน
สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิต รวมทั้ง
สิ่ ง ที่ เ กิด ขึ้ น ตามธรรมชาติ สิ่ ง ที่ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้น หรือ กล า วได ว า สิ่ ง แวดล อ มประกอบด ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยที่สรางขึ้นในชวงเวลาหนึ่งเพื่อสนองความตองการของ
มนุษยนั่นเอง
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ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดสิ้น เชน น้ํา อากาศ พลังงานแสงอาทิตย
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได เชน พืช ปาไม สัตวปา มนุษย
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดสิ้นไป ไดแก น้ํามันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ
ถานหิน
4. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาใชใหมได เชน แรโลหะ แรอโลหะ
การอนุรักษพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และประหยัด
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม นอกจากจะชวยลดปริมาณจากแหลงที่ใชพลังงาน ซึ่งเปน
การประหยัดคาใชจายในกิจกรรมแลว ยังชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากแหลงที่ใชและผลิต
พลังงานดวย
การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ หมายถึ ง การใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า ง
ประหยัด ใหเกิดคุณคา และประโยชนสูงสุด รวมทั้งปรับปรุงหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม เพื่อให
เกิดการสูญเสียนอยที่สุด
การอนุรักษสิ่ งแวดลอม หมายถึง การใชสิ่งแวดล อมไมใหเกิดพิ ษภัยตอสั งคม
สวนรวม ดํารงไวซึ่งสภาพเดิมของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น
รวมทั้งการกําจัดและปองกันมลพิษสิ่งแวดลอม
ในการขยายขอบขายอาชีพ ผูประกอบอาชีพจําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบที่เกิด
จากการใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอม เชน ปาไม ดิน น้ํา ทรัพยากรมนุษย
ตนทุนการผลิตอยางคุมคา และวิถีชีวิตของคนในชุมชน สังคมนั้น ๆ
5.2 แนวทางการอนุรักษพลังงาน มีดังนี้
5.2.1 ใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา
5.2.3 ใชพลังงานอยางรูคุณคา จะตองมีการวางแผนใชอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด มีการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน
5.2.4 ใชพ ลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานที่ ไดจากธรรมชาติ เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา
5.2.5 เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง
5.2.6 เพิ่มประสิ ทธิภาพเชื้อเพลิง เชน การเปลี่ ยนโครงสรา ง ทํา ใหเชื้อเพลิ งให
พลังงานมากขึ้น
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5.2.7 หมุนเวียนกลั บมาใชใหม โดยการนําวัสดุที่ชํารุดนํามาใชใหม การลดการทิ้ง
ขยะที่ ไมจําเปนหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม
5.3 กิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีดังนี้
5.3.1 อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมเหมืองแร เหมืองทองคํา
5.3.2 เกษตรกรรม เชน การใชสารเคมี การใชยาฆาแมลง
5.3.3 กิจกรรมการบริโภคของมนุษย เชน การซื้อสินคา การใชน้ํา
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แบบฝกหัด
ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. ใหผูเรียนอธิบายความสําคัญและความจําเปนในการขยายอาชีพ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. ใหผูเรียนอธิบายลักษณะการขยายอาชีพดานเกษตรกรรม พรอมยกตัวอยาง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. ใหผูเรียนอธิบายลักษณะการขยายอาชีพดานพาณิชยกรรม พรอมยกตัวอยาง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. ใหผูเรียนบอกขอดีของการขยายอาชีพดานความคิดสรางสรรค
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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5. ใหผูเรียนบอกคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดําริ มาอยางนอย 5
ขอ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. การซื้อสินคาผานระบบออนไลนเปนการอนุรักษทรัพยากรหรือไม อยางไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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บทที่ 2
ชองทางการขยายอาชีพ
เรื่องที่ 1 ความจําเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ
การมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ
โอกาสและความสามารถที่จะนํามาประกอบอาชีพไดกอนผูอื่น เปนหั วใจสําคัญของ
การประกอบอาชีพ หากผูประกอบอาชีพสามารถผลิตสินคาหรือบริการไดตามที่ตลาดตองการ
ได ก อ น และเป น อาชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ ใ นขณะนั้น ย อ มทํา ให มี โ อกาสประสบ
ความสําเร็จ สามารถพัฒนาตนเองใหมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพได
หลักสําคัญของชองทางในการขยายอาชีพ มีดังนี้
1. ความชํานาญจากงานที่ทําในปจจุบัน มีสวนชวยใหมองเห็นโอกาสในการประกอบ
อาชีพไดมาก เชน บางคนมีความชํานาญทางดานการทําอาหาร ตัดเย็บเสื้อผา ซอมเครื่องใชไฟฟา
ตอทอน้ําประปา ชางไม ชางปูกระเบื้อง ชางทาสี ฯลฯ ซึ่งสามารถนําความชํานาญดังกลาวมา
พัฒนาและประกอบอาชีพได บางคนทํางานที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผา เมื่อกลับมาภูมิลําเนาเดิม
ของตนเอง ก็นําความรูความสามารถและความชํานาญมาใชเปนชองทางการประกอบอาชีพของ
ตนเองได
2. ความชอบความสนใจสวนตัว เปนอีกทางหนึ่งที่ชวยใหมองเห็นชองทางโอกาสใน
การประกอบอาชีพ บางคนชอบประดิษฐดอกไม บางคนชอบวาดรูป ทําใหบุคคลเหลานี้พัฒนา
งานที่ชอบ ซึ่งเปนงานอดิเรกกลายเปนอาชีพหลัก สรางรายไดเปนอยางดี
3. การฟ งความคิดเห็นจากแหล งตาง ๆ โดยการพู ดคุยแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกับ
บุคคลผูที่ประสบความสําเร็จ เปนการเรียนรูจากแหลงความรูและกอใหเกิดความคิดริเริ่มเปน
อยางดี ในบางครั้งตัวเราเองอาจจะมีความคิดแลว และไดพูดคุยกับบุคคลตาง ๆ จะชวยใหการ
วิเคราะหความคิดมีความชัดเจนขึ้น ชวยใหมองไปขางหนา ไดอยา งรอบคอบกอนที่ จ ะลงมือ
ทํางานจริง
4. การศึกษาคนควาจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ เว็บไซต การดูวีดีทัศน ฟงวิทยุ
ดูรายการโทรทัศน จะชวยใหเกิดความรูและความคิดใหม ๆ
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5. ขอมูล สถิติ รายงาน ขา วสารจากหนวยราชการและเอกชน รวมทั้งแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในการมองหาชองทางในการประกอบอาชีพ ผูที่จะมองหาอาชีพ พัฒนา
อาชีพ ควรให ความสนใจข อมูล ตา ง ๆ ในการติด ตามเหตุ การณ ให ทัน แล ว นํา มาพิ จ ารณา
ประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 2 ความเปนไปไดของการขยายอาชีพ
การประเมินความเปนไปไดในการนํากรอบแนวคิดไปใชในการขยายอาชีพไดจริง

จากแผนภูมิดังกล า วแสดงใหเห็น กรอบแนวคิดในการประเมินความเปนไปได ที่ มี
องคประกอบรวมกัน 5 องคประกอบ โดยในแตละองคประกอบมีตัวแปรดังนี้
1. รูปแบบการขยายอาชีพ มีตัวแปรรวม ดังนี้
1.1 ผลผลิต เชน การผลิตสินคาไดตรงตามความตองการของตลาด
1.2 กระบวนการผลิต เชน การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
1.3 ปจจัยนําเขาการผลิต เชน วัตถุดิบในการผลิต
2. ความยากงายของการดําเนินการจัดการ มีตัวแปรรวม ดังนี้
2.1 การบริหารจัดการ แรงงาน เงินทุน เชน การบริหารจัดการกระบวนการผลิต
การขนสง ชองทางการตลาด ชองทางการหาแหลงทุน
2.2 แผนธุรกิจ เชน มีการศึกษาชองทางการตลาด แผนงานการขยายชองทาง
การตลาด
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3. การรับไดของลูกคา มีตัวแปรรวมดังนี้
3.1 ผลผลิ ตอยูในความนิยม เชน มีการพั ฒนา ปรับปรุง สิ นคา ใหตรงตามความ
ตองการของผูบริโภค
3.2 เปนสิ่งจําเปนตอชีวิต เชน สินคาที่เปนที่ตองการและใชเปนประจํา
3.3 ราคา เชน การกําหนดราคาขายที่เหมาะสมกับสินคา
4. การรับไดของสังคมชุมชน มีตัวแปรรวม ดังนี้
4.1 สภาพแวดลอม เชน สถานที่ประกอบการไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
สังคมชุมชน
4.2 วัฒนธรรมประเพณี เชน การขยายอาชีพไมขัดแยงกับประเพณีวัฒนธรรมของ
สังคมชุมชน
5. ความเหมาะสมของเทคนิควิทยาการที่ใชในการขยายอาชีพ
5.1 เทคนิควิทยาการเพื่อการลดตนทุ น เชน นํา เทคโนโลยีมาใชเพื่อลดตนทุ นใน
การผลิต
5.2 เทคนิ ค วิ ท ยาการเพื่ อ การลดของเสี ย เช น การนํ า วั ส ดุ เ หลื อ ใช ก ลั บ มาใช
ประโยชนอีก
วิธีการวิเคราะห
การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจมีความจําเปนที่เจาของธุรกิจจะตองประเมินตัดสินใจ
ดวยตนเองสํ าหรับกรณี ที่ธุรกิจ มีหุนสวนหรือผูเกี่ยวของ ควรจะใชวิธีส นทนาเจาะลึ กและวิธี
ความสัมพันธรวมกัน โดยมีวิธีการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดวยตนเอง ดวย
รายละเอียดและความเปนไปได ความเปน พวกเดียวกัน โดยทบทวนหลาย ๆ ครั้ง จนมั่นใจ
แลวจึงตัดสินใจ
ตัวอยาง ความเปนไปไดของการขยายอาชีพ
“ลุงอินปลูกขาวโพดหวาน ขนาดรองกวาง 0.75 เมตร ยาว 40 เมตร สัปดาหละ 5 รอง
อยาง ตอเนื่องไดผลผลิตสัปดาหละ 250 กิโลกรัม ขายใหกับลูกคาประจํา มีรายได 2,500 บาท
คอนขางแนนอน แตปนี้ลูกของลุงอินเขาเรียนระดับอุดมศึกษา 2 คน จะตองมีรายจายเพิ่มอีก
เดือนละ 10,000 บาท ลุงอินหาตลาดขาวโพดหวาน ไดลูกคาเพิ่มสามารถรับซื้อขาวโพดหวาน
ตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นไดตามตองการ อยูมาไมนานเพื่อนบา นหลายครอบครัวเอาอยา งปลู ก
ขาวโพดหวานขาย ทําใหขาวโพดมีปริมาณมาก ราคาตก ลุงอินเห็นวาเพื่อนบานตางก็ยากจน
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หากปล อยใหส ภาพเหตุก ารณ เปนเชนนี้ ก็จ ะพากัน ขาดทุนเสี ยหาย ลุ งอิน ประเมินปริมาณ
ขา วโพดหวานที่ผ ลิ ต ไดแ ละมีคุ ณ ภาพปานกลางกับ ของลุ งอิ น ประมาณสั ปดาห ล ะ 3,000
กิโลกรัม จึงตัดสินใจไปพบ พอคาขายสงรายใหมตองการขาวโพดหวานปริมาณมาก หากลุงอิน
สามารถรวบรวมผลผลิต ควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐานที่ตองการและจัดการสงมอบใหได จะ
รับซื้อกิโลกรัมละ 15 บาท ลุงอินจึงเจรจารับซื้อขาวโพดหวานของเพื่อนบานใหราคากิโลกรัมละ
10 บาท หักคาขนสงกิโลกรัมละ 1 บาท ลุงอินไดกําไรกิโลกรัมละ 4 บาท เดือนหนึ่งจะมีรายได
48,000 บาท พอเพียงใชจายดํารงชีวิต สงลูกเรียนได”
จากกรณีตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา กรอบแนวคิดการขยายอาชีพเปนไปไดจริง
มีองคประกอบ ดังนี้
1. รูปแบบการขยายอาชีพ
1. เปนตัวแทนรับซื้อขาวโพดจากเพื่อนบานเพื่อสงใหผูรับซื้อ
รายใหม
2. การควบคุมคุณภาพของขาวโพด
2. ความยากงายของการ
1. ขาวโพดมีผลผลิตมาก ราคาตก
ดําเนินการจัดการ
2. การรวบรวมขาวโพดเพื่อขายใหผูคารายใหม
3. การควบคุมคุณภาพของขาวโพด
3. การรับไดของลูกคา
1. ผูรับซื้อรายใหมมีความตองการสินคาจํานวนมาก
2. ผูรับซื้อพึงพอใจกับคุณภาพของสินคา
4. การรับไดของสังคม
1. เพื่อนบานมีความพึงพอใจกับการที่ขายใหผูรับซื้อรายใหม
2. เพื่อนบานมีรายไดที่แนนอน
5. ความเหมาะสมของเทคนิค
1. มีเทคนิคการปลูกเพื่อใหมีผลผลิตตลอดทั้งป
วิทยาการที่ใชในการขยาย
2. มีการรวบรวมผลผลิตจํานวนมากเพื่อขายใหผูรับซือ้ ราย
อาชีพ
ใหม
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เรื่องที่ 3 การกําหนดวิธีการขั้นตอนการขยายอาชีพและเหตุผลของการขยายอาชีพ
เปนขั้นตอนการปฏิบัติการในอาชีพที่จะตองใชองคความรูที่ยกระดับคุณคาเพื่อมาใช
ปฏิบัติการ จึงเปนกระบวนการของการทํางานที่ เริ่มจากการนําองคความรูที่จั ดทําในรูปของ
คูมือคุณภาพหรือเอกสารคูมือดําเนินงานมาศึกษาวิเคราะหจัดระบบปฏิบัติการ จัดปจจัยนําเขา
ดํา เนินการ ทํ างานตามขั้นตอนและการควบคุมผลผลิ ต ให มี คุ ณ ภาพเป น ไปตามข อ กํา หนด
ดํา เนินการตรวจสอบหาขอบกพรองในการทํ า งาน ปฏิบัติแก ไขขอบกพรองเปนวงจรอยา ง
ตอ เนื่ อง และมี ก ารปรั บ ปรุ งพั ฒ นาเอกสารคู มื อดํ า เนิ นงานไปเปน ระยะ ๆ ก็ จ ะทํ า ใหก าร
ปฏิ บั ติ การในกิจ กรรมอาชี พ ประสบความสํ า เร็ จ สู ค วามเข ม แข็ง มั่ นคง ยั่ งยื น ตามกรอบ
ความคิดนี้

1. การปฏิบตั กิ ารใชความรู โดยใชวงจรเด็มมิ่ง เปนกรอบการทํางาน
1.1 P- Plan ด วยการจั ดทํา เอกสารคูมื อดํา เนินงาน โดยศึกษาวิเคราะหจั ด
ระบบปฏิบัติการที่ประกอบดวย กิจกรรมขั้นตอน และผูรับผิดชอบกําหนดระยะเวลาการทํางาน
กําหนดปจจัยนําเขาดําเนินงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ (P)
การจั ดทําแผนปฏิบัติ การทางอาชีพ เป นการดําเนินการที่มีองคประกอบรวม
ดังนี้
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1. เหตุการณหรือขั้นตอนการทํางาน ซึ่งจะบอกวาเหตุการณใดควรทําพรอม
กัน หรือควรทําทีหลัง เปนการลําดับขั้นตอนในแตละกิจกรรมใหเปนแผนการทํางาน
2. ระยะเวลาที่ กํ า หนดว า ในแต ล ะเหตุ ก ารณ จ ะใช เ วลาได ไ ม เ กิ น เท า ไร
เพื่อออกแบบการใชปจจัยดําเนินงานใหสัมพันธกัน
3. ปจ จัยนํา เขา และแรงงาน เปนการระบุปจ จัยนํา เขา และแรงงานในแตล ะ
เหตุการณวาควรใชเทาไร การจัดทําแผนปฏิบัติการทางอาชีพ มักจะนิยมใชผังการไหลของงาน
มาใชออกแบบการทํางานใหมองเห็นความสัมพั นธ รวมระหวา งเหตุการณ ระยะเวลา ปจ จั ย
นําเขาและแรงงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานและผู จัดการไดขับเคลื่อนการทํางานสูความสําเร็จได
ดังนั้ น ในการออกแบบแผนปฏิ บัติ งาน จํ าเปนตองใชองคความรู ที่ส รุ ปไดใ นรู ปของเอกสาร
ขั้นตอนการทํางานมาคิดวิเคราะหและสรางสรรคใหเกิดแผนปฏิบัติการ
1.2 D-Do การปฏิบัติการทํางานตามระบบงานที่จัดไวอยางเครงครัด ควบคุมการ
ผลิตใหเสียหายนอยที่สุด ไดผลผลิตออกมามีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด
การทํางานตามแบบแผนปฏิบัติการ (D)
การทํางานตามแผนปฏิบัติการของผูรับผิดชอบ ยังใชวงจรเด็มมิ่ง เชนเดียวกัน
โดยเริ่มจาก
P : ศึกษาเอกสารแผนปฏิบัติการใหเขาใจอยางรอบคอบ
D : ทําตามเอกสารขั้นตอนใหเปนไปตามขอกําหนดทุกประการ
C : ขณะปฏิบัติการตองมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนใหเปนไปตามขอกําหนด
A : ถามีการทําผิดขอกําหนด ตองปฏิบัติการแกไขใหเปนไปตามขอกําหนด
1.3 C-Check การตรวจสอบหาขอบกพรองในการทํา งานโดยผู ปฏิบัติการหา
เหตุผลของการเกิดขอบกพรองและจดบันทึก
การตรวจสอบหาขอบกพรอง (C)
เปนขั้นตอนที่สํา คัญของการปฏิบัติการใชความรู สรางความเขมแข็ง ยั่งยืน
โดยมีรูปแบบการตรวจติดตามขอบกพรองดังนี้
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1.4 A-Action การนําขอบกพรองที่ตรวจพบของคณะผูปฏิบัติการมารวมกันเรียนรู
หาแนวทาง แกไขขอบกพรองจนสรุปไดผลแล ว นําขอมูลไปปรับปรุงเอกสารคูมือดําเนินงานเปน
ระยะ ๆ จะทําใหไดองคความรูสู งขึ้นโดยลํ า ดับ แล วส งผลตอประสิ ทธิภาพของธุรกิจ ประสบ
ผลสําเร็จนําไปสูความเขมแข็งยั่งยืน
การปฏิบัติการแกไขและพัฒนา (A)
เปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมการตรวจสอบหาขอบกพรอง และกําหนด
แนวทางแกไขขอบกพรองโดยมีกําหนดระยะเวลา เมื่อถึงกําหนดเวลาจะตองมีการติดตามผลวา
ไดมี การปฏิบั ติการแก ไขข อบกพรอ งตามแนวทางที่กํ า หนดไว หรือ ไมเ กิดผลอย า งไร โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ตรวจติดตามเอกสารสรุปประเมินผลการศึกษา
2. เชิญคณะผูรับผิดชอบแกไขขอบกพรองมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เสนอ
สภาพปญหาขอบกพรอง ปจจัยที่สงผลตอความบกพรองและการแกไข
3. ผูรับผิดชอบตรวจติดตามและผูรับผิดชอบแกไขขอบกพรองเขาศึกษาสภาพ
จริงของการดําเนินงาน แลวสรุปปจจัยที่เปนเหตุและปจจัยสนับสนุนการแกไข
4. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด นํ า สู ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขพั ฒ นาเอกสารองค ค วามรู ให มี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

24

ตัวอยาง การใชวงจรเด็มมิ่ง (PDCA) เปนกรอบการทํางาน
“ลุงอินปลูกขาวโพดหวาน ขนาดรองกวาง 0.75 เมตร ยาว 40 เมตร สัปดาหละ 5
รองอยาง ตอเนื่องไดผลผลิตสัปดาหละ 250 กิโลกรัม ขายใหกับลูกคาประจา มีรายได 2,500
บาท คอนขางแนนอน แตปนี้ลูกเขาเรียนระดับอุดมศึกษา 2 คน จะตองมีรายจายเพิ่มอีกเดือน
ละ 10,000 บาท ลุงอินหาตลาดขาวโพดหวาน ไดลูกคาเพิ่มสามารถรับซื้อขาวโพดหวานตาม
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นไดตามตองการ อยูมาไมนานเพื่อนบานหลายครอบครัวเอาอยางปลูกขาวโพด
หวานขาย ทํ า ใหข า วโพดมี ปริ มาณมาก ราคาตก ลุ ง อิน เห็น วา เพื่ อ นบ า นตา งก็ ยากจน
หากปล อยใหส ภาพเหตุการณ เปนเชนนี้ก็จ ะพากันขาดทุน เสี ยหาย ลุ งอินประเมินปริมาณ
ขา วโพดหวานที่ผ ลิตไดและมีคุณ ภาพปานกลางกับของลุ งอิน ประมาณ สัปดาหล ะ 3,000
กิโลกรัม จึงตัดสินใจไปพบพอคาขายสงรายใหมตองการขาวโพดหวานปริมาณมาก หากลุงอิน
สามารถรวบรวมผลผลิ ต ควบคุมคุณ ภาพใหไดมาตรฐานที่ตองการและจั ดการส งมอบใหได
จะรับซื้อกิโลกรัมละ 15 บาท ลุงอินจึงเจรจารับซื้อขาวโพดหวานของเพื่อนบานใหราคากิโลกรัม
ละ 10 บาท หักคาขนสงกิโลกรัมละ 1 บาท ลุงอินไดกําไรกิโลกรัมละ 4 บาท เดือนหนึ่งจะมี
รายได 48,000 บาท พอเพียงใชจายดํารงชีวิต สงลูกเรียนได ที่ดินที่เคยปลูกขาวโพดและวาง
เปลา จํานวน 20 ไร ลุงอิน ปลูกไมปาตนยางนา ตนสัก เปนไมโตไวได 2,000 ตน อีก 15 ป
ขางหนา จะสามารถตัดโคนขายไดตนละ 5,000 บาท คาดวาจะไดเงินประมาณ 10 ลานบาท”
จากกรณีตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา การใชวงจรเด็มมิ่ง (PDCA) เปนกรอบการทํางาน
ดังนี้
การจัดทําแผนปฏิบัติการ (P)

1.มีการวางแผนการเพาะปลูกขาวโพดใหมีผลผลิตตลอด
ทั้งป
2.วางแผนรับซื้อขาวโพดจากเพื่อนบานเพื่อขายตอ
3.มีปลูกตนไมยืนตนเพื่อใหมีรายไดระยะยาว
การทํางานตามแบบแผนปฏิบัติการ 1.ลงมือเพาะปลูกขาวโพดตามแผนการเพาะปลูก
(D)
2.รับซื้อขาวโพดจากเพื่อนบานเพื่อนําไปขายตอ
3.ปลูกตนไมยืนตนเพื่อใหมีรายไดในอนาคต
การตรวจสอบหาขอบกพรอง (C) 1.ปริมาณของขาวโพดที่มากขึ้น
2.ตรวจสอบคุณภาพของขาวโพด
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การปฏิบัติการแกไขและพัฒนา (A) 1.ควบคุมคุณภาพของขาวโพด
2.ปลูกตนไมยืนตนเพื่อประกันความเสี่ยงของรายได
2. ทุน ทางปญญา ผลจากการนําองคความรูไปใช มีการตรวจสอบหาขอบกพรอง
และปฏิบัติการแกไขขอบกพรองเปนระยะ ๆ อยา งตอเนื่องทํา ใหองคความรูสูงขึ้นเปนลําดับ
จนกลายเปนทุนทางปญญาของตนเองหรือของชุมชนที่จะเกิดผลตอธุรกิจ ดังนี้
2.1 องคความรูส ามารถใชส รา งผลผลิ ตที่คนอื่ นไมสามารถเทียบเคียงได และไม
สามารถทําตามได จึงไดเปรียบทางการแขงขัน
2.2 การเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่อง ทําใหลูกคาเชื่อมั่นตอ
การทําธุรกิจรวมกัน
2.3 เปนการสรา งทุนทางมนุษยผูรวมงานไดเรียนรูบริหารระบบธุรกิจดวยตนเอง
สามารถเกิดภูมิปญญาในตัวบุคคล ทํา ใหชุมชนพรอมขยายขอบขายอาชีพออกสู ความเปน
สากล
3. ธุรกิจสูความเขมแข็งยั่งยืน การจัดการความรูทําใหองคความรูสูงขึ้นโดยลํ าดับ
การขยายของอาชีพจึงเปนการทํางานที่มีภูมิคุมกัน โอกาสของความเสี่ยงในดานตาง ๆ ต่ําลง
ดังนั้นความนาจะเปนในการขยายอาชีพจึงประสบความสําเร็จคอนขางสูง เพราะมีการจัดการ
ความรู ยกระดับความรูนําไปใชและปรับปรุง แกไขเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง จึงสงผลทําให
ธุรกิจเขมแข็ง ยั่งยืนได เพราะรูจักและเขาใจตนเองตลอดเวลา
บทสรุป
การขยายขอบขายอาชีพเพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับธุรกิจ จําเปนจะตอง
ดําเนินงานอยางเปนระบบ ไมใชทําไปตามที่เคยทํา ดังนั้นการจัดการความรูเปนเรื่องสําคัญของ
ทุกคนที่ประกอบอาชีพ จะขยายชองทางการประกอบอาชีพออกไป จํ า เปนตองมีคุณ สมบัติ
ดังนี้
1. เปนบุคคลที่ทํางานบนฐานขอมูล ซึ่งจะตองใชความรูดานตาง ๆ เขามาบูรณาการ
รวมกันทั้งระบบของอาชีพ
2. ตองใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ หมายถึง ผูประกอบการตองตระหนักและ
เห็นถึงปญหาเพื่อการจัดการความรูหรือใชแกปญหา จัดการทดลอง สรุปองคความรูใหมั่นใจ
แลวนําไปขยายกิจกรรมเขาสูการขยายขอบขายอาชีพออกไป

26

3. ตองเปนบุคคลที่มีความภูมิใจในการถายทอดประสบการณการเรียนรูแลกเปลี่ยน
เรียนรู สรางองคความรูใหสูงสงเปนทุนทางปญญาของตนเอง ชุมชนได

แบบฝกหัด
ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. ใหผูเรียนอธิบายความจําเปนและความเปนไปไดในการขยายอาชีพ พรอมยกตัวอยาง
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2. ใหผูเรียนยกตัวอยางอาชีพและความเปนไปไดตามกรอบแนวคิดการขยายอาชีพ
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บทที่ 3
การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
เรื่องที่ 1 ภารกิจเพือ่ ความมั่นคงในการทําธุรกิจ
ความมั่นคงในอาชีพเปนเรื่องที่ตองสรา งตองทําดวยตนเอง สรางองคความรูสํ าหรับ
ตนเองสูการพึ่งพาตนเองได และการที่จะสรางความมั่นคงอาชีพ จําเปนตองมีภารกิจเพื่อสราง
ความยั่งยืนในอาชีพ อยางนอย 5 ภารกิจ ดังนี้
1. บทบาทหนาที่เจาของธุรกิจ มีหนาที่ตองกําหนดทิศทางธุรกิจที่ผูประกอบอาชีพ
จะต องกํ า หนดทิ ศ ทางของธุร กิ จ ว า จะดํา เนิน ไปทางไหนเพื่ อให ส อดคล อ งกั บ สภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคมที่เปนอยูและจะเกิดขึ้นในอนาคต ตองทํา 2 กิจกรรม ดังนี้
1.1 การกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดทิศทางของอาชีพที่จะเปนไปหรือจะตองการ
ให เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต 3-5 ป ข า งหน า ด ว ยความรอบคอบและมี ค วามเป น ไปได จ นมั่ น ใจ
จึงกําหนดเปนขอความเปนวิสัยทัศนที่ตองการใหเกิดกับอาชีพตอไป
1.2 การจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ เพื่อใชในการพัฒนาอาชีพใหบรรลุวิสัยทัศนดวย
การกําหนดภารกิจ วิเคราะหภารกิจ กําหนดกลยุทธสูความสําเร็จ วิเคราะหกลยุทธ กําหนดตัว
บงชี้ความสําเร็จและจัดทําแผนปฏิบัติการ
2. การบริหารทรัพ ยากรดํา เนินการ เปนการจั ดการใหเกิดระบบการควบคุมการใช
ทรัพยากรใหเกิดความคุมคามากที่สุด ประกอบดวย
2.1 การวางแผนใชแรงงานคนและจัดคนใหเหมาะสมกับงาน
2.2 ระบบการควบคุมวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิต
2.3 การควบคุมการเงิน
3. การบริหารการผลิ ต เปนการควบคุมการดําเนินงานใหเกิดผล ซึ่งเกี่ยวของกับกิจ
กรรมการบริหารอยางนอย 3 กิจ กรรม ดังนี้ การควบคุมคนทํา งานใหเปนไปตามขั้นตอนที่
กําหนด การควบคุมระยะเวลา การตรวจสอบคัดเลือกผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ
4. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑ ผูประกอบการตองพัฒนาระบบการสงมอบผลผลิตให
ถึงมือลูกคาไดตามขอกําหนดในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
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4.1 การบรรจุภัณฑเพื่อการปกปองผลผลิตไมใหเสียหาย
4.2 การส ง สิ น ค า มี ห ลายรู ป แบบที่ จ ะนํ า สิ น ค า ไปถึ ง ลู ก ค า ได อ ย า งปลอดภั ย
สามารถเลือกวิธีการที่เอกชนและภาครัฐจัดบริการใหหรือจัดสงเอง
4.3 การจั ดการเอกสารส งมอบ ใชเพื่ อควบคุมใหทราบถึงผลผลิ ตที่นํา ออกไปมี
ปริมาณเทาใดไปถึงลูกคาดวยวิธีใดและไดรับหรือไม
5. การวิจัยและพัฒนา เปนการดําเนินงานใหธุรกิจที่ทําอยูใหไดรับความนิยมและกาว
ทันตอการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
5.1 ติดตามขอมูลกระแสความนิยมในสินคา
5.2 ติดตามประเมินเทียบเคียงคุณภาพผลิตภัณฑของคูแขงและสภาวะของตลาด
5.3 ดําเนินการวิจัยและพัฒนา ดวยการคนควาหาขอมูล สรางองคความรู พัฒนา
ผลผลิตใหอยูในกระแสความนิยมหรือเปลี่ยนโฉมออกไปสูตลาด
จากสาระความเขาใจภารกิจ เพื่อความมั่นคงในอาชีพ เปนการนําเสนอแนวคิดที่เปน
ธุรกิจคอนขางขนาดใหญ ดังนั้น ผูประกอบการจึงจําเปนตองคิดสรางสรรคเพื่อตนเองวาธุรกิจที่
ดําเนินการจะทําอะไร เทาไรและอยางไร
ตัวอยาง ธุรกิจไรทนเหนื่อย
เปนธุรกิจขยายแลวดําเนินการผลิตผักสดผลไมในระบบเกษตรอินทรียบนพื้นที่ 130 ไร
ระบบการบริหารจัดการดานตาง ๆ ตองลงมือทําดวยตนเองในครอบครัวเพียง 3 คน ภารกิจ
สรางความมั่นคงจะตองคิดสรางสรรคออกแบบใหเหมาะสมกับตนเอง ตัวอยางบทบาทหนาที่
เจาของธุรกิจ ซึ่งจะตองกําหนดทิศทางและแผนงานดวยตนเอง ดวยการกําหนดวิสัยทัศน จัดทํา
แผนควบคุมเชิงกลยุทธและโครงการพัฒนาที่จําเปนและมีพลังทําใหการขับเคลื่อนการทํางาน
เขาสูและเปนไปตามวิสัยทัศนได ดังตัวอยางการคิดสรางสรรคกําหนดทิศทางและแผนงานของ
ไรทนเหนื่อย ดังนี้
ตัวอยาง : แผนการควบคุมเชิงกลยุทธ วิสัยทัศน “ป 2551 ไรทนเหนื่อยผลิตผักสด
ผลไมอินทรีย เขาสูตลาดประเทศสิงคโปรได”
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แผนควบคุมเชิงกลยุทธ
เงื่อนไข

ดานการพัฒนา
ตนเอง
1.เปาหมาย 1.1 จัดพื้นที่การ 1.1 ผูสงออก
1.1 ผลผลิตตองผาน 1.1 พัฒนา
เชิงกลยุทธ ผลิตตามแผน ดําเนินการสราง
การประเมินรับรอง คนงานในแตละ
จํานวน 80 ไร ความเชื่อถือดวย
คุณภาพจาก
ฟารมใหทํางาน
การประชาสัมพันธ หนวยงานอาหาร ตามขั้นตอนได
ทางอินเทอรเน็ต
และยาและ
ถูกตอง
1.2 จัดสงเสริม
สํานักงานมาตรฐาน 1.2 การตรวจ
การตลาดกับการ
เกษตรอินทรียของ ติดตามหา
ผลิตผลตัวเดนในแต ประเทศสิงคโปร
ขอบกพรองใน
ละฤดูกาล
การทํางาน
เงื่อนไข

ดานการลงทุน

ดานการลงทุน

ดานลูกคา

ดานลูกคา

ดานผลิตผล

ดานผลิตผล

ดานการพัฒนา
ตนเอง
2. ปจจัย 2.1 จัดซื้อรถไถ
2.1 จัดทําสารคดี 2.1 เมล็ดพันธุ
2.1 เอกสาร
นําเขา
พรวน
เผยแพรคุณภาพ ออแกนิค
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ขนาด26 แรงมา
ผลผลิตและ
2.2 จุลินทรีย
ทํางานของ
2.2 ซื้อขี้วัว รําขาว กระบวนการผลิต อารักขาพืช
คนงานแตลคน
เพื่อขยายจุลินทรีย
2.3 จุลินทรีย
2.2 เอกสาร
ตรึงไนโตรเจนใน ระบบการตรวจ
ในรูปแหง
ดิน
2.3 จัดหาและจัดซื้อ
ติดตามหา
2.4 จุลินทรีย
เมล็ดพันธุปุยพืชสด
ขอบกพรอง
สรางฟอสฟอรัส
ในดิน
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3. ตัวบงชี้ 3.1 ดําเนินการ
ความสําเร็จ พัฒนาคุณภาพดิน
ได
ตามขอกําหนดครบ
80 ไร
3.2 ภายใน 6 รอบ
การผลิตยกเลิกการ
ใชขี้วัว
3.3 เก็บเมล็ดพันธุ
ปุยพืชสดใชเองได
อยางพอเพียง
4. กิจกรรม
โครงการที่
ตองทํา

3.1 ยอดสั่งซื้อ 3.1 ผลการ
เพิ่มขึ้นเปนระยะ ตรวจสอบ
อยางตอเนื่อง
คุณภาพและ
ความปลอดภัย
ของผลิตผล
ตรวจสอบผาน
ทุกครั้งเกี่ยวกับ
(1) สารพิษ
(2) ตกคาง
(2) จุลินทรีย
บูดเนา
4.1 กิจกรรม
4.1 โครงการผลิต
รวมมือกับผู
เมล็ดพันธุใชเอง
สงออกและผูจ ัด 4.2 โครงการผลิต
จุลินทรียอารักขา
จําหนายที่
ประเทศสิงคโปร และบํารุงพืชเพื่อ
ใชเอง
จัดทําVDO
เผยแพรคุณภาพ
ผลผลิตและ
กระบวนการผลิต

3.1 คนงาน
ทํางานถูกตอง
ไดตามเอกสาร
ขั้นตอนการ
ทํางาน

4.1 โครงการ
จัดทําเอกสาร
ขั้นตอนการ
ทํางาน
4.2 โครงการ
ศึกษาจัดทํา
ระบบการตรวจ
ติดตามหา
ขอบกพรองและ
ปฏิบัติการแกไข
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เรื่องที่ 2 การวัดและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ
การประเมินความมั่นคงในอาชีพ ผูรับผิดชอบในการวัดและประเมินผลที่ดีที่สุ ด คือ
ตัวผูประกอบอาชีพเอง เพราะการวัดและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ เปนเรื่องที่บูรณาการ
สิ่งตาง ๆ ในตัวของประกอบการอาชีพเอง ตั้งแตการเรียนรูวาตนเองจะทําอยางไร การคิดเห็น
คุณ ค า ของกิ จ กรรมความมั่น คง ความจดจํ า ในกิ จ กรรมและความรู สึ ก พอใจต อ กิ จ กรรม
เปนเรื่องภายในทั้งสิ้น บุคคลอื่นไมสามารถรูเทาตัวของผูประกอบอาชีพ ดังนั้น ความมั่นคงใน
อาชีพตัวแปรตนเหตุที่สําคัญ คือ ใจของผูประกอบอาชีพ ซึ่งมีหลักการประเมินสภาวะของธุรกิจ
ประกอบดวย ตัวแปร 4 ตัว ดังนี้
1. การรับรู (วิญญาณ) วิธีการรับรูที่ใชศึกษาภารกิจสรางความมั่นคง
2. ความคิด (สังขาร) ประเมินคุณคาวาดีหรือไมดีของภารกิจความมั่นคงที่จะ
ดําเนินการ
3. จําได หมายรู (สัญญา) ประเมินความจําวาตนเองเอาใจใสตอภารกิจความมั่นคง
มากนอยเพียงใด
4. ความรูสึก (เวทนา) ประเมินความรูสึกที่ตนเองพึงพอใจหรือชอบตอภารกิจความ
มั่นคงแบบใด
กรอบการประเมินความเปนไปไดในการนํากรอบแนวคิดการขยายอาชีพไปใชจริง
กรอบแนวคิดในการประเมินความเปนไปไดดังนี้
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B

ความยากงายของการ
ดําเนินการขยายอาชีพ
C
A

รูปแบบการ
ขยายอาชีพ

การรับไดของลูกคา
D

การรับไดของสังคม ชุมชน

F

ความเปนไปไดในการนํา
กรอบแนวคิดการขยาย
อาชีพไปใชจริง

E

ความเหมาะสมกับเทคนิค
วิทยาการที่ใชในการขยาย
อาชีพ

จากแผนภู มิ ดั ง กล า ว แสดงให เ ห็ น กรอบแนวคิ ด ในการประเมิ น ความเป น ไปได
มีองคประกอบรวมกัน 6 องคประกอบ ในแตละองคประกอบมีตัวแปรบงชี้วัด ดังนี้
1. รูปแบบการขยายอาชีพ มีตัวแปรรวม ดังนี้
1.1 ผลผลิต
1.2 กระบวนการผลิต
1.3 ปจจัยนําเขาการผลิต
2. ความยากงายของการดําเนินการจัดการ มีตัวแปรรวม ดังนี้
2.1 การบริหารจัดการ แรงงาน เงินทุน
2.2 แผนธุรกิจ
3. การรับไดของลูกคา มีตัวแปรรวม ดังนี้
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3.1 ผลผลิตอยูในความนิยม
3.2 เปนสิ่งจําเปนตอชีวิต
3.3 ราคา
4. การรับไดของสังคมชุมชน มีตัวแปรรวม ดังนี้
4.1 สภาพแวดลอม
4.2 วัฒนธรรมประเพณี
5. ความเหมาะสมของเทคนิควิทยาการที่ใชในการขยายอาชีพ
5.1 เทคนิควิทยาการเพื่อการลดตนทุน
5.2 เทคนิควิทยาการเพื่อการลดของเสีย
เปาหมายการประเมินผล
การประเมินความเปนไปไดในการนํารูปแบบขยายอาชีพ ไปใชจริง มีเปาหมายที่จ ะ
วิเคราะห ดังนี้
1. วิเคราะหบทความสัมพันธสอดคลองรับกันได ระหวางองคประกอบ
1.1 ความสัมพันธ
ระหวาง AB AC AD AE
1.2 ความสัมพันธ
ระหวาง BC BD BE
1.3 ความสัมพันธ
ระหวาง CD CE
1.4 ความสัมพันธ
ระหวาง DE
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2. ประเมินตัดสินใจรับความเปนไปได
2.1 ตารางวิเคราะหความสัมพันธสอดคลองรับกันไดระหวางองคประกอบ
A

A

รูปแบบการขยาย
อาชีพ
B

B

C

รูปแบบการ
ขยายอาชีพ
-ผลผลิต
-กระบวนการ
ผลิต
-ปจจัยนําเขา
AB √

ความยาก
งายของการ
ดําเนินการ
-การจัดการ
-แผนธุรกิจ

AC √

BC √

AD √

BD √

CD √

AE √

BE √

CE √

การรับไดของ
ลูกคา
-ผลผลิตอยูใน
ความนิยม
-จําเปนตอชีวิต
-ราคา

D

การรับไดของ
สังคมชุมชน
-สภาพแวดลอม
-วัฒนธรรม
ประเพณี

ความยากงาย
ของการดําเนินการ
C

การรับไดของ
ลูกคา
D

การรับไดของ
สังคมชุมชน
E

ความเหมาะสม
ของ
เทคโนโลยี

DE

E

ความ
เหมาะสม
ของ
เทคโนโลยี
-เทคนิค
วิทยาการ
เพื่อลดตนทุน
-เทคนิค
วิทยาการ
เพื่อลดของ
เสีย
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2.2 เกณฑการประเมิน
2.2.1 คะแนนระหวาง 1 - 3 คะแนน ถือวา นํารูปแบบไปใชไมได
2.2.2 คะแนนระหวาง 4 - 7 คะแนน ถือวา มีความเปนไปไดต่ํา ตอง
ทบทวน พัฒนา
2.2.3 คะแนนระหวาง 8 -10 คะแนน ถือวา มีความเปนไปไดในการนําไปใช
วิธีการวิเคราะห
การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ มีความจําเปนที่เจาของธุรกิจจะตองประเมินตัดสินใจ
ดวยตนเองสํ า หรับกรณี ที่ธุรกิจมีหุนส วนหรือผู เกี่ยวของควรจะใชวิธีส นทนาเจาะลึ กและวิธี
ความสัมพันธรวมกันโดยมีวิธีการดังนี้
1. การวิเคราะหตัดสินใจตัวบงชี้ความสัมพันธระหวางองคประกอบทีละคู ดวยการใช
วิจารณญาณของตนเอง นึกคิดในรายละเอียดความสัมพันธความไปกันได และความเปนพวก
เดียวกันวาหนักไปทางมีความสัมพันธ
2. การใหคะแนนโดยใหคูองคประกอบที่มีความสัมพันธไดคะแนน 1 คะแนน คูที่ไม
สัมพันธให 0 คะแนน
วิธีการประเมิน
การรวมคะแนนจากองคประกอบการประเมินแตล ะขอ แลวประเมินสรุปตามเกณฑ
การประเมิน เชน
1. แนวทางขยายอาชี พ ของกลุ ม จั ก สาน มี คู ค วามสั ม พั น ธ ข ององค ป ระกอบการ
ประเมินรวมคะแนนได 9 คะแนน สามารถอธิบายไดวาแนวทางขยายอาชีพของกลุมจักสาน
มีความเปนไปไดในการนําไปใชจริง
2. แนวทางขยายอาชีพ ของกลุ มเลี้ ย งปลา มีคูค วามสั ม พั นธข ององค ประกอบการ
ประเมินรวมคะแนนได 3 คะแนน สามารถอธิบายไดวาแนวทางขยายอาชีพของกลุมเลี้ยงปลา
เปนรูปแบบที่มีความเปนไปไดต่ํามากรูปแบบไมสามารถนําไปใชได
สรุป
แนวทางประเมินความเปนไปไดของการนํารูปแบบขยายอาชีพไปใชเปนรูปแบบที่เนน
การใชเหตุผลเปนหลั ก ไมใชการหาความสัมพันธ เชิงคณิ ตศาสตร เปนการมองหาเหตุผลดวย
วิจารณญาณของตนเอง เพื่อรับผิดชอบตนเองและนําตนเองได
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ตัวอยาง : การวิเคราะหกําหนดตัวบงชี้ภายในองคประกอบของการประเมิน
A รูปแบบของการขยาย
อาชีพ

B ความยากงาย
ของการบริหาร
จัดการ
A1ผลผลิตผักสด ผลไมไร B1การบริหาร
สารพิษ
จัดการ
A2กระบวนการผลิต
- ใชแรงงานทองถิ่น
- สรางความสมดุลใน
- เพิ่มทุนจากสวน
แปลงเกษตร
แบงรายไดรอยละ
- ไมใชปุยเคมี แตใชปุย
10
พืชสด
- ปจจัยการผลิตที่
- ไมใชสารพิษฆาแมลง
เนนการพึ่งพา
แตใชการจัดการโดยชีว ปจจัยภายนอกให
วิธี
นอยที่สุด
A3ปจจัยการผลิต
- ระบบจัดการใช
- เมล็ดพันธุออแกนิค
วิธีการทํางานตาม
- เมล็ดพันธุปุย
ขั้นตอนที่ระบุไวใน
พืชสดออแกนิค
เอกสารอยาง
- จุลินทรียคุณภาพจาก
เครงครัด
กรมวิชาการเกษตรและ B2แผนธุรกิจ
กรมพัฒนาที่ดิน
- ตลาดนําการผลิต
- กําหนดสาขาที่
ลูกคามีพลังซื้อกิน
ไดอยางตอเนื่อง

C การรับได
ของลูกคา

D การรับได
ของสังคม
ชุมชน
C1 อยูใน
D1
ความนิยม
สภาพแวดลอม
-เปนอาหาร - ตองไมมีกลิ่น
สุขภาพ
รบกวน
-เปนอาหารไร - อากาศตอง
สารพิษ
สะอาด
C2เปน
ปลอดภัยไร
สิ่งจําเปนตอ สารพิษ
ชีวิต
- เกื้อกูล
-ผักผลไมตอง ธรรมชาติ
รับประทาน แวดลอม
ทุกวัน
D2วัฒนธรรม
C3ราคา
ประเพณี
-สามารถซื้อ - ไมกระทบกับ
รับประทาน ศีลธรรม
เองไดอยาง - ไมกระทบตอ
ตอเนื่อง
จารีตประเพณี

E ความ
เหมาะสมของ
เทคนิควิทยาการ
E1วิทยาการลด
ตนทุน
- ไมมีมลพิษ
- มีเสียงรบกวน
E2วิทยาการลด
ของเสีย
- ไมทําใหแหลง
น้ําเนาเสีย
- สิ่งปฏิกูลตองมี
การบําบัด
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ตัวอยาง : การวิเคราะหความสัมพันธที่เกี่ยวของระหวางตัวแปรภายในของรูปแบบการ
ขยายอาชีพกับ
การรับไดของสังคม ชุมชน
A รูปแบบการขยาย
อาชีพ
A1ผลผลิต
- ผักสด ผลไม ไร
สารพิษ
A2กระบวนการผลิต
ดวยการสรางความ
สมดุลของแปลงเกษตร
ที่ใชปุยพืชสดแทน
ปุยเคมีและใชการ
จัดการกับแมลงโดยใช
ชีววิธีแทนการใช
สารพิษ
A3 ปจจัยการผลิตใช
เมล็ดผักจากระบบออ
แกนิค ใชจุลินทรีย
คุณภาพจากกรม
วิชาการเกษตรและ
กรมพัฒนาที่ดิน

D การรับไดของ
สังคม ชุมชน
D1 สภาพแวดลอม
ของชุมชนไมตองการ
กลิ่นรบกวน อากาศ
ตองสะอาดไมมีฝุน
ละอองปลอดภัยจาก
สารพิษและเกื้อกูล
ธรรมชาติแวดลอม
D2 วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน
ยึดมั่นในศีลธรรม
จารีตประเพณีที่มีมา

เหตุผล

ผลการวิเคราะห

1. กระบวนการผลิต มีความสัมพันธ
อินทรียเปนระบบที่ ระหวางAD
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
2. การปลูกผัก ผลไม
เปนธุรกิจ ไมผิด
ศีลธรรมการบํารุงพืช
ใชปุยพืชสดเปนสิ่งที่
สะอาด ไมใชอุจจาระ
ของคนซึ่งผิดจารีต
ความรูสึกของคนใน
ชุมชน
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ตัวอยาง : การวิเคราะหความสัมพันธที่เกี่ยวของระหวางตัวแปรภายในของรูปแบบการ
ขยายอาชีพกับ
การรับไดของลูกคา
Aรูปแบบการขยาย
อาชีพ
A1ผลผลิต
- ผักสด ผลไม ไร
สารพิษ
A2กระบวนการผลิต
ดวยการสรางความ
สมดุลของแปลง
เกษตรที่ใชปุยพืชสด
แทนปุยเคมีและใช
การจัดการกับแมลง
โดยใชชีววิธีแทนการ
ใชสารพิษ
Aรูปแบบการขยาย
อาชีพ
A3 ปจจัยการผลิตใช
เมล็ดผักจากระบบ
ออแกนิค ใช
จุลินทรียคุณภาพจาก
กรมวิชาการเกษตร
และกรมพัฒนาที่ดิน

D การรับไดของ
ลูกคา
C1 อยูในความนิยม
เปนอาหารสุขภาพ
เปนอาหารไรสารพิษ
C2 เปนสิ่งจําเปนตอ
ชีวิตตองรับประทาน
ทุกวันอยางปลอดภัย
C3 ราคา
-สามารถรับประทาน
ไดอยางปลอดภัย

D การรับไดของ
ชุมชน

เหตุผล

ผลการวิเคราะห

1.ผักสด ผลไมไร
มีความสัมพันธ
สารพิษอยูในความ ระหวางAC
นิยมเปนสิ่งจําเปนตอ
ชีวิตตองรับประทาน
ทุกวัน
2.กระบวนการผลิต
ยืนยันใหเห็นวา เปน
ระบบที่ทําใหผักสด
ผลไมมีคุณภาพ ไร
สารพิษ
เหตุผล

ผลการวิเคราะห
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เรื่องที่ 3 การตัดสินใจขยายอาชีพดวยการวิเคราะหศกั ยภาพ
การสรางความมั่นคงยิ่งขึ้น ผูประกอบการควรพิจารณาวิเคราะหศักยภาพในการขยาย
อาชีพ 5 ดาน ดังนี้
1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่
2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่
4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่
5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่
1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่
ทรัพ ยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษ ยส ามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม แมน้ํา ลําคลอง อากาศ แรธาตุตาง ๆ
ทรัพ ยากรธรรมชาติบางชนิดที่ใชแล วหมดไป เชน แรธาตุตาง ๆ บางชนิดมนุษย
สามารถสรางทดแทนขึ้นใหมได
การขยายอาชีพ ตองพิจารณาวาทรัพ ยากรที่จ ะตองนํามาใชในการขยายอาชีพใน
พื้นที่มีหรือไมมีเพี ยงพอหรือไม ถาไมมีผู ประกอบการตองพิจ ารณาใหมวาจะขยายอาชีพ ที่
ตัดสินใจเลือกไวหรือไมหรือพอจะจัดหาไดในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งผูประกอบการตองเสียคาขนสง
คุมคากับการลงทุนหรือไม เชน ตัดสินใจจะขยายอาชีพจากเดิมเลี้ยงสุกร 100 ตัว ตองการเลี้ยง
เพิ่มเปน 200 ตัว ซึ่งเพิ่มอีกเทาตัวจะตองพิจารณาวาอาหารสุกรหาไดในพื้นที่หรือไม เชน รํา
ขาวในพื้นที่มีพอเพียงที่จะเลี้ยงสุกรที่เพิ่มขึ้นหรือไม
2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
แตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกัน เชน ภาคกลางอากาศรอน ภาคใต
ฝนตกเปนเวลานาน ภาคเหนือมีอ ากาศเย็น โดยเฉพาะอาชี พ เกษตรกรรมขึ้นอยูกั บสภาพ
ภูมิอากาศเปนส วนใหญ เชน ในพื้นที่มีการปลูกลิ้ นจี่ ลํ าไยอยูแล วและมีผลผลิ ตออกมากใน
ฤดูกาล ทํา ใหราคาตกต่ํา ตองการแปรรูปใหเปนลํา ไยตากแหง เพื่อใหไดราคาดี ดังนั้น ตอง
พิจารณาวาในชวงนั้นมีแสงแดดพอเพียงที่จะตากลําไยไดหรือไม
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3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่
สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนที่
ราบสู ง ที่ร าบลุ ม แต ล ะพื้ น ที่ต อ งพิ จ ารณาว า แหล งท อ งเที่ ยวแหง ใหม ใ นภู มิ ประเทศนั้น ๆ
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดหรือไม หรือตองการขยายสาขารานกาแฟสดไปอีกสถานที่หนึ่งก็
ตองพิจารณาทําเลที่ตั้งแหงใหมวาจะขายกาแฟไดหรือไม
4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่
ประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกตางกัน
ดังนั้น แตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่งเหลานี้มาใชเปนอาชีพได เชน เปนสถานที่ทองเที่ยวเขาชม
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบานหรือพาชมวิถีชีวิตอาจจะขยายอาชีพโดยเพิ่มจํานวนรอบที่
เขาชมใหพอเพียงกับตลาดเปาหมาย
5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่
ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิ
ปญญาทั้งในอดีตจนถึงปจ จุบัน ดา นการประกอบอาชีพ ตาง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ เมื่ออาชีพ นั้นมี
ความมั่นคงในพื้ นที่นั้ น ๆ แล ว อาจจะขยายไปพื้ น ที่อื่น ๆ การกระจายความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยก็สามารถทําไดโดยการอบรมผูสนใจ ในความรูนั้น ๆ ใหสามารถนําไปขยายยัง
พื้นที่อื่น ๆ ได
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แบบฝกหัด
ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. จากการที่ผูเรียนไดศึกษาบทที่ 3 การตัดสินใจขยายอาชีพควรมีองคประกอบในการตัดสินใจ
กี่องคประกอบ ผูเรียนสามารถนําไปใชตัดสินใจไดอยางไรจงอธิบาย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. เพื่อเปนการสรางความมั่นคงยิ่งขึ้น ผูประกอบการควรพิจารณาการตัดสินใจขยายอาชีพดวย
การวิเคราะหศักยภาพในการขยายอาชีพกี่ดา น จงอธิบายยกตัวอยา งการตัดสิ นใจขยาย
อาชีพของทานที่สอดคลองมา 1 ตัวอยาง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

43

เฉลยแบบฝกหัด
บทที่ 1
1. ใหผูเรียนอธิบายความสําคัญและความจําเปนในการขยายอาชีพ
ความสํ า คัญและความจํ า เป นในการขยายอาชีพ เนื่องมาจากความเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอกัน ในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม สงผลให
เกิดอาชีพใหมที่สรางรายได และสรางความเขมแข็งในอาชีพได
2. ใหผูเรียนอธิบายลักษณะการขยายอาชีพดานเกษตรกรรม พรอมยกตัวอยาง
การขยายอาชีพดานเกษตรกรรม เปนการนําองคความรูใหม ๆ เทคโนโลยี นวัตกรรม
พัฒนาใหสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติ ทําเล ที่ตั้ง รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวิต ในแตละพื้นที่ เชน อาชีพเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เปนตน
3. ใหผูเรียนอธิบายลักษณะการขยายอาชีพดานพาณิชยกรรม พรอมยกตัวอยาง
การขยายอาชีพ ด า นพาณิ ชยกรรม เปนการนํา วิธีการตา ง ๆ เพื่ อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในยุคปจ จุบัน เชน การขายสินคา ในระบบออนไลน หนา เว็บไซตตา ง ๆ
หนาเฟซบุค หนาอินสตารแกรม อินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง
4. ใหผูเรียนบอกขอดีของการขยายอาชีพดานความคิดสรางสรรค
การขยายอาชีพดานความคิดสรางสรรคทํา ใหผูผ ลิตเกิดการแขงขันในดานความคิด
สติป ญญา ในการผลิ ตสิ นค า ในดา นรู ปลั กษณ ทํ า ใหสิ นคา ดูมี ราคานา ใช และผู บ ริโ ภคมี
ทางเลือกในการซื้อสินคาไดมากยิ่งขึ้นตรงตามความตองการ ในราคาที่ยุติธรรม
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5. ใหผูเรียนบอกคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดําริ มาอยางนอย
5 ขอ
คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เชน
การพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริ ดังนี้
1. มีความรู ความสามารถ
6. มีความจริงใจและมีสัจจะ
2. รูจักการประยุกตใช
7. มีวินัย
3. คิดอยางรอบคอบ
8. สรางสรรคและพัฒนา
4. ใชปญญา
9. วางแผนในการทํางานสํารวม
5. มีสติและสงบ
6. การซื้อสินคาผานระบบออนไลนเปนการอนุรักษทรัพยากรหรือไม อยางไร
การซื้ อ สิ น ค า ผ า นระบบออนไลน เ ป น การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร เนื่ อ งจากเป น การ
ประหยัดเวลาและคาใชจ ายในการเดินทางของผู ซื้อ ประหยัดทรัพยากรในการดําเนินกิจการ
ของผูผลิต เชน น้ํามัน ไฟฟา น้ํา กระดาษ เปนตน
บทที่ 2
1. ใหผูเรียนอธิบายความจําเปนและความเปนไปไดในการขยายอาชีพ พรอมยกตัวอยาง
ในการประกอบอาชีพ การมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพกอนคนอื่น จะทําให
ประสบความสําเร็จไดกอน ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1. ความชํานาญในงานที่ทํา
2. ความชอบ ความสนใจของตัวเอง
3. การฟงความคิดเห็นจากแหลงตาง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลผูที่ประสบ
ความสําเร็จ
4. การศึกษาคนควาจากแหลงตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลน
5. ขอมูล สถิติ รายงาน ขาวสารจากหนวยราชการและเอกชน
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ตัวอยางการขยายอาชีพ
นางมาลี เปนพนักงานตัดเย็บเสื้อผาที่โรงงานเอ เปนเวลากวา 10 ป จากประสบการณ
การเปนพนักงานตัดเย็บเสื้อผา จึ งไดล าออกเพื่อเปดรานตัดเย็บเสื้อผา ของตนเอง ที่บา นเกิด
ของตนเอง
2. ใหผูเรียนยกตัวอยางอาชีพและความเปนไปไดตามกรอบแนวคิดการขยายอาชีพ
อาชีพ รานกาแฟเดลิเวอรี่ อธิบายกรอบแนวคิดความเปนไปไดในการขยายอาชีพ ดังนี้
1. รูปแบบการขยายอาชีพ การบริการสงกาแฟเดลิเวอรี่ โดยผูซื้อสามารถโทรศัพท
สั่งซื้อ หรือ สั่งออนไลน ผานทางแอพพลิเคชั่น เชน เฟซบุก ไลน เปนตน
2. ความยากงายของการดําเนินการจัดการ เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคมีความนิยมดื่ม
ชา กาแฟ เปนจํานวนมาก และรานกาแฟก็มีจํานวนมากเชนกัน วิธีการบริการเดลิเวอรี่ สงถึงที่
จึงเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูบริโภค โดยเฉพาะผูที่ทํางานในสํานักงานตางๆ ที่มีปริมาณการซื้อ
จํานวนมาก จึงเปนชองทางในการจําหนายที่ดี กาแฟเดลิเวอรี่ จัดสงเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และเบ
เกอรี่ ให กั บ ลู ก ค า ถึ ง ที่ โดยผู ซื้ อ สามารถโทรศั พ ท สั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง ซื้ อ ออนไลน ผ า นทาง
แอพพลิเคชั่น เชน เฟซบุก ไลน เปนตน นอกจากนี้ยังรับจัดอาหารวาง ในการจัดประชุมอีกดวย
3. การรับไดของลูกคา ในปจจุบันผูบริโภคมีความนิยมดื่ม ชา กาแฟ เปนจํานวนมาก
เครื่องดื่มบริการสงถึงที่ กาแฟเดลิเวอรี่ จึงการตอบความตองการของผูบริโภค เพราะไมตอง
เสียเวลามาที่รานกาแฟเอง ประหยัดเวลา คาใชจายในการเดินทาง ราคาที่เหมาะสมกับสินคา
4. การรับไดของสังคมชุมชน กาแฟเดลิเวอรี่ ไมสงผลกระทบตอสังคมชุมชน และยัง
สรางรายไดใหแกชุมชน เชน คนสงกาแฟ คนทําขนมเบเกอรี่ เปนตน
5. ความเหมาะสมของเทคนิควิทยาการที่ใชในการขยายอาชีพ กาแฟเดลิเวอรี่ มีการ
ใชสื่อเทคโนโลยี โดยผูซื้อสามารถโทรศัพทสั่งซื้อ หรือ สั่งซื้อออนไลน ผ านทางแอพพลิเคชั่น
เชน เฟซบุก ไลน เปนตน
ดังนั้น อาชีพกาแฟเดลิเวอรี่ จึงเปนอาชีพที่มีความเปนไปไดในการขยายอาชีพ เพราะ
มีการบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภค เพื่อใหผู บริโภคเกิดความพึ งพอใจในสินคา
และบริการ

46

บทที่ 3
1. จากการที่ผูเรียนไดศึกษาบทที่ 3 การตัดสินใจขยายอาชีพควรมีองคประกอบในการตัดสินใจ
กี่องคประกอบ ผูเรียนสามารถนําไปใชตัดสินใจไดอยางไรจงอธิบาย
การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพควรมี 3 องคประกอบ ดังนี้
1. ภารกิจเพื่อความมั่นคงในการทําธุรกิจ
2. การวัดผลและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ
3. การตัดสินใจขยายอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ
2. เพื่อเปนการสรางความมั่นคงยิ่งขึ้น ผูประกอบการควรพิจารณาการตัดสินใจขยายอาชีพดวย
การวิเคราะหศักยภาพในการขยายอาชีพกี่ดา น จงอธิบายยกตัวอยา งการตัดสิ นใจขยาย
อาชีพของทานที่สอดคลองมา 1 ตัวอยาง
ผูประกอบการควรพิจารณาการตัดสินใจขยายอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพในการ
ขยายอาชีพ 5 ดาน ดังนี้
1. ศัก ยภาพของทรั พ ยากรธรรมชาติ แต ล ะพื้ น ที่ ก ารขยายอาชี พ ตอ งพิ จ ารณาว า
ทรั พ ยากรที่ จ ะต อ งนํ า มาใช ใ นการขยายอาชี พ ในพื้ น ที่ มี ห รื อ ไม มี เ พี ย งพอหรื อ ไม ถ า ไม มี
ผูประกอบการตองพิจารณาใหมวาจะขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไมหรือพอจะจัดหาไดใน
พื้นที่ใกล เคียง ซึ่งผูประกอบการตองเสียคาขนสงคุมคากับการลงทุนหรือไม เชน ตัดสินใจจะ
ขยายอาชีพจากเดิมเลี้ยงสุกร 100 ตัว ตองการเลี้ยงเพิ่มเปน 200 ตัว ซึ่งเพิ่มอีกเทาตัวจะตอง
พิจารณาวาอาหารสุกรหาไดในพื้นที่หรือไม เชน รําขาวในพื้นที่มีพอเพียงที่จะเลี้ยงสุกรที่เพิ่มขึ้น
หรือไม
2. ศัก ยภาพของพื้ น ที่ ต ามลั กษณะภู มิ อากาศ แตล ะพื้ น ที่ จ ะมี ลั กษณะภู มิ อากาศ
แตกตา งกัน เชน ภาคกลางอากาศรอน ภาคใตฝ นตกเปนเวลานาน ภาคเหนือมีอากาศเย็น
โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสวนใหญ เชน ในพื้นที่มีการปลู ก
ลิ้นจี่ ลํ าไยอยูแล วและมีผลผลิ ตออกมากในฤดูกาล ทํา ใหราคาตกต่ําตองการแปรรูปใหเปน
ลําไยตากแหง เพื่ อใหไดราคาดี ดังนั้น ตองพิ จารณาวาในชวงนั้นมีแสงแดดพอเพียงที่จะตาก
ลําไยไดหรือไม
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3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่
สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนที่
ราบสู ง ที่ร าบลุ ม แต ล ะพื้ น ที่ต อ งพิ จ ารณาว า แหล งท อ งเที่ ยวแหง ใหม ใ นภู มิ ประเทศนั้น ๆ
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดหรือไม หรือตองการขยายสาขากาแฟสดไปอีกสถานที่หนึ่งก็ตอง
พิจารณาทําเลที่ตั้งแหงใหมวาจะขายกาแฟไดหรือไม
4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่
ประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกตางกัน
ดังนั้น แตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่งเหลานี้มาใชเปนอาชีพได เชน เปนสถานที่ทองเที่ยวเขาชม
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบานหรือพาชมวิถีชีวิตอาจจะขยายอาชีพโดยเพิ่มจํานวนรอบที่
เขาชมใหพอเพียงกับตลาดเปาหมาย
5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่
ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิ
ปญญาทั้งในอดีตจนถึงปจ จุบัน ดา นการประกอบอาชีพ ตาง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ เมื่ออาชีพ นั้นมี
ความมั่นคงในพื้ นที่นั้ น ๆ แล ว อาจจะขยายไปพื้ น ที่อื่น ๆ การกระจายความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยก็สามารถทําไดโดยการอบรมผูสนใจ ในความรูนั้น ๆ ใหสามารถนําไปขยายยัง
พื้นที่อื่น ๆ ได
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ผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
ขาราชการบํานาญ สํานักงาน กศน.

ผูสรุปเนื้อหา
บทที่ 1 ชองทางการเขาสูอาชีพ
นางสาวเอมอร แกวกล่ําศรี ครูชํานาญการพิเศษ กศน. อําเภอเมืองชลบุรี
สํานักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี
นางสาวสุปรีดา แหลมหลัก ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
บทที่ 2 ชองทางการขยายอาชีพ
นายมาโนช ชลารักษ
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเกาะจันทร สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี
นายกิตติ ละครสิงห
ครูผูชวย กศน. อําเภอเกาะจันทร สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี
บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ
นางสาวรัตนา ตะราษี
ครูผูชวย ศฝช. สระแกว
ผูบ รรณาธิการ
นายมาโนช ชลารักษ
นายสุธี วรประดิษฐ
นางสาวสุปรีดา แหลมหลัก
นางสาวอรทัย ปานขาว

ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเกาะจันทร สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงาน กศน. จังหวัดตราด
ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
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ผูพ ิมพตน ฉบับ
นางสาวรัตนา ตะราษี
นายกิตติ ละครสิงห
ผูออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป

ครูผูชวย ศฝช. สระแกว
ครูผูชวย กศน. อําเภอเกาะจันทร สํานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

