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บทที่ 1 
ทักษะในการพัฒนาอาชพี 

 
ความจําเปนในการฝกทกัษะ กระบวนการผลิตกระบวนการตลาด 

ที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลย ี

ความจําเปนในการฝกทักษะ 
1.ดานเศรษฐกิจ  จากการแขงขันทางธุรกิจที่มีการแขงขันทางการตลาดสูง 
2.ดานสังคม  ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีจะสงผลใหสภาพสังคมดี 
3.ดานการศึกษา  ครอบครัวท่ีที่มีเศรษฐกิจดีสามารถสงบุตรหลานเขารับการศึกษา 

  ไดตามความตองการ 
 

การพัฒนาอาชพี 

การพัฒนาอาชีพ  หมายถึง การพัฒนาทักษะอาชีพดานตาง ๆ ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด ไดแก ความรู ความสามารถในกระบวนการผลิต และกระบวนการ
การตลาด การพัฒนาอาชีพมีความสําคัญและจําเปน 

 
แผนภูมิ กระบวนการผลติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการผลติ 

ทุน หมายถึง  ปจจัยที่เปนเงินทุน วัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งตอง
ศึกษาวามี ทุนใดเขามาเกี่ยวของและถาจะปรับปรุงแกไขตองพิจารณาวาตองใชทุนประเภทใด
มากนอยเพียงใด ลดจํานวนที่ใชไปบางไดหรือไม หรือใชสิ่งทดแทนที่มีราคาถูกแทนสิ่งที่มีราคา
แพงไดหรือไม หรือเนนใชทุนที่มีอยูในทองถ่ิน เพราะถาใชทุนจากที่อื่นจะมีคาใชจายสูงขึ้น เชน 
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คาขนสง คาแรงงาน ถาเปนเงินที่ตองใชในการลงทุนที่ตองไปกูยืม เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงจะ
ทําอยางไรถึงจะลดดอกเบ้ียใหตํ่าลง ซึ่งจะมีผลตอการลดตนทุน 

แรงงาน หมายถึง  แรงงานคน สัตว เครื่องจักรตาง ๆ ที่ใชในการผลิต ผูเรียนจะตอง
ศึกษา วิเคราะห การใชแรงงานวาใชแรงงานคุมคากับเงินทุนและเวลาหรือไม ใชแรงงาน
เหมาะสมกับงานหรือขนาดของพื้นที่หรือไม เชน พื้นที่นอยก็ควรใชแรงงานคนไมควรใช
เครื่องจักรขนาดใหญ แรงงานที่ใชมีคุณภาพหรือไม มีการใหขวัญกําลังใจแกแรงงานท่ีใชหรือไม 
 สถานที่ หมายถึง  ที่ดินทํากิน หรือสถานท่ีตาง ๆ เชน หางสรรพสินคา รานคา ซึ่งเปน
สถานที่ประกอบการ ถาเปนที่ดินทํากินอาชีพเกษตรก็อาจจะพิจารณาวาไดใชที่ดินคุมคากับการ
ลงทุนหรือไม ใชทั้งหมด หรือใชอยางเหมาะสมกับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวหรือไม มีการทํานุ
บํารุงที่ดินทํากินบางหรือไม เชน บํารุงดินโดยปลูกพืชตระกูลถั่ว แลวไถกลบเพื่อบํารุงดิน 

การจัดการ  เปนการนําทุน  แรงงาน และที่ดินหรือสถานที่ไปบริการใหเกิดผลผลิต
อยางคุมคาและไดประโยชนสูงสุด 
 

กระบวนการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ/สินคา  หมายถึง ผลผลิต/ผลิตภัณฑ/บริการ 
2. ราคา หมายถึง การตั้งราคาขายสินคา ซึ่งข้ึนอยูกับตนทุนการผลิต 
3.ชองทางการจัดจําหนาย เปนการกระจายสินคาใหไปถึงผูบริโภคอยางปลอดภัย 
4.การสงเสริมการขาย  เปนการใชเทคนิคหรือวิธีการใหลูกคาหรือวิธีการใหลูกคาและ

ตองการซื้อสินคาโดยวิธีการตางๆ 
 

ความหมายของคําวา “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี” 

นวัตกรรม  หมายถึง  ความคิด  การปฏิบัติ  หรือสิ่งประดิษฐใหมที่ยังไมเคยมีใชมา
กอนหรือเปนการพัฒนา  ดัดแปลง  มาจากของเดิมที่มีอยูแลว 
 

เทคโนโลยี  หมายถึง  สิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตางๆ 
เชน อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  วัสดุ  หรือแมกระทั่งสิ่งที่ไมไดเปนสิ่งของที่จับตองได 
หรืออาจเปนระบบหรือกระบวนการตางๆ 

การที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม/เทคโนโลยี  ตองพิจารณาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม/เทคโนโลยี   โดยใชองคประกอบ 4 ดาน คือ 

1. ความสามารถในการทํางาน 
2. ประหยัดคาใชจาย 
3. ทํางานไดรวดเร็ว 
4. ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
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ความหมาย ความสําคัญของการจดัการอาชีพและระบบการจัดการ 
เพือ่การพฒันาอาชีพโดยประยุกตใชภูมิปญญา 

ความหมายของการจัดการอาชีพ 
การจัดการอาชีพ  หมายถึง กระบวนลูกคา และไดรับการยอมรับจากสังคมการจัด

กิจกรรมงานอาชีพ นับตั้งแตการวางแผนการจัดการองคการ การตัดสินใจการสั่งการ การ
ควบคุม การติดตาม เพื่อใหไดผลผลิตหรือบริการที่เปนที่ตองการของลูกคา 

 
ความสําคัญของการจดัการอาชพี 

เพราะทําใหผูบริหารสามารถพัฒนากิจการใหมุงไปสูความมีประสิทธิภาพและสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการ 
 
การจัดการเพื่ออาชีพเพื่อใหประสบผลสําเร็จประกอบดวย 
 1.การจัดการอยางมีคุณภาพหมายถึง ผูบริหารมีความรูประสบการณ สามารถทํางาน
ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ หมายถึง การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ  อาจกระทําไดโดยการใช
เทคนิคตางๆเริ่มตั้งแตการใชวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจคุณภาพสินคากอนสงมอบให
ลูกคา 
 3.ผลิตภัณฑที่ทันสมัยดวยนวัตกรรมใหม 
 4.การลงทุนระยะยาวอยางมีคุณภาพ 
 5.สถานการการเงินมั่นคง 
 6.มีความสามารถในการดึงดูดใจลูกคาใหสนใจผลิตภัณฑ/สินคา 
 7.คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 8.การใชทรัพยสินอยางคุมคา 
 
สํารวจแหลงเรียนรูและสถานที่ฝกทักษะในการพัฒนาอาชีพ 

ผูที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองรูจัก
เลือกใชแหลงที่เอื้อตอการพัฒนาอาชีพ ไดแกอะไรบาง 

1. แหลงเรียนรูหมายถึง  แหลงที่มีขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณ สารสนเทศ 
สําหรับผูเรียนใชในการแสวงหาความรูและฝกทักษะในการประกอบอาชีพซึ่งมีอยูตามธรรมชาติ
และมนุษยสรางขึ้น 

2. แหลงเงินทุนหมายถึง แหลงที่สามารถใหกูยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพได ซึ่งมีทั้ง
แหลงเงินทุนของภาครัฐและเอกชน 
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3. แหลงวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรหมายถึง แหลงขายหรือแหลงที่ไดมาของวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ 

4. แหลงแรงงานหมายถึง แหลงที่จะไดแรงงานมาใช 
-แรงงานคน หมายถึง แรงงานเจาของกับแรงงานท่ีจางมาทํางาน 
-แรงงานสัตว หมายถึง แรงงานสัตวที่ใชในการประกอบอาชีพ 
-เครื่องจักร หมายถึง เคร่ืองจักรที่ใชในการประกอบอาชีพ 

5. ตลาด คือ แหลงที่มีทั้งผูซื้อและผูขายสินคาตางๆจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือ
ผูใชบริการน้ันๆ ไดรับความพอใจ รวมถึงการพัฒนาอาชีพที่มีวัตถุประสงคในการขยายตลาด
ขายสินคาใหมากขึ้น โดยพิจารณาตลาดเดิมวาสามารถรองรับท่ีพัฒนาขึ้นใหมไดหรือไม   
ถาไมไดจะตองหาตลาดใหมรองรับ 
 
วางแผนในการฝกทักษะอาชีพโดยพัฒนาตอยอด  และประยุกตใชภูมิปญญา 

การวางแผน  หมายถึงวิธีการตัดสินใจลวงหนา เพื่ออนาคตองคการ ซึ่งเปนหนาที่ของ
การจัดการในทางเลือกวาควรจะใหใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เปนขั้นตอนดําเนินงาน การใช
ทรัพยากรอนาคตองคการ ซึ่งเปนหนาที่ของการจัดการในทางเลือกวาควรจะใหใครทําอะไร            
ที่ไหน อยางไร เปนขั้นตอนดําเนินงาน การใชทรัพยากรการบริการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายที่ตองการ 

ทักษะ หมายถึงความชัดเจน และความชํานิชํานาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งบุคคล
สามารถสรางขึ้นไดจากการเรียนรูจากสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว 

การฝกทักษะอาชีพ  หมายถึงฝกทักษะอาชีพใดอาชีพหน่ึงจนเกิดความชัดเจนและ
ชํานาญจนสามารถถายทอดความรูและประสบการณนั้นๆ ใหกับผูอื่นได 

 
ประโยชนของการวางแผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ  คือ 

1. มีโอกาสวิเคราะหทักษะที่จําเปนและตองฝกอยางถี่ถวน 
2. ทําใหครอบคลุมทักษะที่ตองการฝกและมองเห็นภาพรวมของการพัฒนาอาชีพ 

ทั้งระบบ 
3. สามารถวางแผนในการเลือกสถานที่ฝกและวิธีการฝกได เชน ฝกทักษะกับหนวยงาน

ที่รับผิดชอบโดยตรง หรือบางทักษะอาจจะฝกดวยตัวเองได 
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ขั้นตอนการวางแผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ คือ 
1.สรุปทักษะที่ตองการฝกเพิ่มเติม 
2.ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงฝกทักษะอาชีพ และประสานงานกับแหลงฝกวา 

ตองการฝกเรื่องใดบาง เมื่อใด 
3. กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการฝกทักษะทั้งหมดลงในแผนการฝก 
4. ผูที่ตองการฝกควรศึกษาเรื่องที่ตองการฝกทักษะดวยตนเองลวงหนาไปกอน เพื่อให

มีความเขาใจในระดับหน่ึง แลวจดเปนคําถามที่ยังไมเขาใจเพื่อนําไปซักถามในวัน เวลาที่มีการ
ฝกจริง 
 

ภูมิปญญา  หมายถึง  ความรู  ความสามารถ  ความชาญฉลาด  ทักษะและเทคนิคอัน
เกิดจากพื้นความรูที่ผานกระบวนการสืบทอด  เลือกสรร  ปรับปรุง  พัฒนา  การสรางงาน  
ดวยประสบการณที่สะสมมาเปนเวลานานอยางเหมาะสม  สอดคลองกับยุคสมัย 

 
ฝกทักษะอาชีพตามแผนที่กําหนดไวโดยมีการบนัทกึทกุขั้นตอนการฝกไวทกุขั้นตอน 

ผูฝกทักษะอาชีพจะตองมีความรูและเทคนิคดังน้ี 
1. ฝกการสังเกต 
2. ฝกจินตนาการ 

 3. ฝกการคิดผสมผสานสิ่งตางๆ เขาดวยกัน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค 
4. ฝกความจําอยางเปนระบบเปนการจัดกลุมสิ่งของตางๆหรือหาวิธีการจํา 
5. ฝกการใชเหตุผลที่สัมพันธกัน 

 
การบนัทกึขั้นตอนการฝกอาชีพ 

1.จากการอานหนังสือ ตํารา หนังสือพิมพตางๆ แลวจดบันทึกเปนความรูโดยสรุปหรือ
จดเปนผังความคิดเพื่อสรุปเปนความเขาใจของตนเอง 

2.จากการฝกปฏิบัติ ตองจดบันทึกเปนขั้นตอน 
3.จากการสัมภาษณผูรู ผูเรียนจะตองเตรียมคําถามไปลวงหนากอนโดยลําดับคําถาม

ตามขั้นตอนการเรียนรู 
4.จากการฟงที่มีผูรูบรรยายหรือจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นซึ่งกัน

และกันผูเรียนจะตองใหไดหรือสรุปเปนผังความคิดเพื่อใหตนเองเขาใจก็ได 
5.การจดบันทึกที่มาของขอมูล  
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กิจกรรมทายบทที ่1 
 
1.  การพัฒนาอาชีพ หมายถึง 
แนวตอบ  การพัฒนาทักษะอาชีพดานตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด ไดแก 
ความรู ความสามารถในกระบวนการผลิต และกระบวนการการตลาด การพัฒนาอาชีพมี
ความสําคัญและจําเปน 
 
2. ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ หมายถึง  
แนวตอบ การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ  อาจกระทําไดโดยการใชเทคนิคตางๆเริ่มตั้งแตการใช
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจคุณภาพสินคากอนสงมอบใหลูกคา 
 
3. แหลงเรียนรู  หมายถึง 
แนวตอบ แหลงที่มีขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณ สารสนเทศ สําหรับผูเรียนใชในการ
แสวงหาความรูและฝกทักษะในการประกอบอาชีพซึ่งมีอยูตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น 
 
4. การฝกทักษะอาชีพ  หมายถึง 
แนวตอบฝกทักษะอาชีพใดอาชีพหน่ึงจนเกิดความชัดเจนและชํานาญจนสามารถถายทอด
ความรูและประสบการณนั้นๆ ใหกับผูอื่นได 
 
5. ขั้นตอนการบันทึกการฝกอาชีพ  ประกอบดวยอะไรบาง 
แนวตอบ1.จากการอานหนังสือ เพื่อสรุปเปนความเขาใจของตนเอง 

2.จากการฝกปฏิบัติ ตองจดบันทึกเปนขั้นตอน 
3.จากการสัมภาษณผูรู  
4.จากการฟงที่มีผูรูบรรยายหรือจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู 
5.การจดบันทึกที่มาของขอมูล 
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บทท่ี 2 
การทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 
การวิเคราะหชุมชน 

 การวิเคราะหชุมชน  หมายถึงการนําเอาขอมูลทั่วไปของชุมชนที่เราอาศัยอยู ซึ่งอาจจะ
เปนหมูบาน ตําบล หรืออําเภอก็ไดขึ้นอยูกับการกําหนดขอบเขตของชุมชนวาจะนําขอมูลของ
ชุมชนในระดับใดมาพิจารณา โดยการจําแนกขอมูลดานตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงประเด็นปญหา 
และความตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อจะนํามากําหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพใหแนว
ตอบสนองตรงกับความตองการของคนในชุมชน 
 

“จุดแข็ง” และ “จุดออน”ในการวิเคราะหชุมชน 

จุดแข็ง คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกร สิ่งแวดลอมใดมีศักยภาพ  
มีคุณภาพ ถือวาเปนจุดแข็ง เชน ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี เปนตน 

จุดออน คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกร สิ่งแวดลอมใดที่มีประสิทธิภาพ
และสรางความเสียหายใหองคกรถือวาเปนจุดออน เชน บุคลากรขาดความชํานาญในการผลิต
สินคา เปนตน 
 

ศักยภาพของทรพัยากรธรรมชาติในแตละพื้นที ่

สิ่งตางๆ(สิ่งแวดลอม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษยสามารถนํามาใชประโยชน
ไดเชนบรรยากาศดินน้ําปาไมทุงหญาสัตวปา แรธาตุพลังงานและกําลังแรงงานมนุษยเปนตน
ดังน้ันการแยกแยะเพื่อนําเอาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่เพื่อนํามาใช
ประโยชนในดานการประกอบอาชีพตองพิจารณาวาทรัพยากรทางธรรมชาติที่จะตองนํามาใชใน
การประกอบอาชีพในพื้นท่ีมีหรือไมมีเพียงพอหรือไมถาไมมีผูประกอบการตองพิจารณาใหมวา
จะกอบอาชีพ ที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไมเชนการผลิตนํ้าแรธรรมชาติแตในพื้นที่ไมมีตานํ้าไหล
ผานและไมสามารถขุดนํ้าบาดาลไดซึ่งผูประกอบการจะตองพิจารณาวายังจะประกอบอาชีพน้ี
อีกหรือไมและถาตองการประกอบอาชีพน้ีจริงๆเน่ืองจากตลาดมีความตองการมากก็ตอง
พิจารณาวาการลงทุนหาแรธาตุท่ีจะมาใชในการผลิตคุมหรือไม 
 

ศักยภาพของพื้นทีต่ามหลักภูมิอากาศ 

ลักษณะของลมฟาอากาศที่มีอยูประจําทองถ่ินใดทองถิ่นหน่ึงโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ของอุณหภูมิประจําเดือนและปริมาณนํ้าฝนในชวงระยะเวลาตางๆของป เชน ภาคเหนือของ
ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นหรือเปนแบบสะวันนา (Aw) คืออากาศรอนชื้นสลับกับฤดูแลง
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เกษตรกรรมกิจกรรมที่ทํารายไดตอประชากรในภาคเหนือไดแก การทําสวนทําไรทํานาและ
เลี้ยงสัตว ภาคใตเปนภาคทีมี่ฝนตกตลอดทั้งป ทําใหเหมาะแกการปลูกพืชเมืองรอนที่ตองการ
ความชุมช้ืนสูง เชน ยางพาราปาลมนํ้ามันเปนตนดังน้ันการประกอบอาชีพอะไรก็ตาม
จําเปนตองพิจารณาสภาพภูมิอากาศดวย 

ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลทีต่ั้งของแตละพืน้ที ่

ลักษณะของพื้นที่และทําเล ที่ต้ังในแตละจังหวัดซึ่งมีลักษณะแตกตางกันเชนเปนภูเขา 
ที่ราบสูงที่ราบลุม ที่ราบชายฝงสิ่งที่เราตองศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เชน ความกวาง
ความยาวความลาดชันและความสูงของพื้นที่เปนตนซึ่งในการประกอบอาชีพใดๆก็ตามไมวาจะ
เปนการผลิตการจําหนายหรือการใหบริการก็ตามจําเปนตองพิจารณาถึงทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม 

 
ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิตของแตละพืน้ที ่

สภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกันออกไปในแตละภาค 
จึงมีความแตกตางกันในการดํารงชีวิตของประชากรทั้งดานวัฒนธรรมประเพณีและการ
ประกอบอาชีพระบบการเกษตรกรรม สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม (agrarian society) 
กลาวคือประชากรรอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาคนไทย
สวนใหญมีวิถีชีวิตผูกพันกับระบบการเกษตรกรรม และระบบการเกษตรกรรมน้ีเองไดเปนที่มา
ของวัฒนธรรมไทยหลายประการเชนประเพณีขอฝน ประเพณีลงแขกและการละเลนเตนกํารํา
เคียว เปนตน 

 
ศักยภาพของทรพัยากรมนษุยในแตละพื้นที ่

เปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลในแตละพื้นที่มาใชในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีตอองคการตลอดจนเกิดความตระหนัก
ในคุณคาของตนเองเพื่อนรวมงานและองคการเมื่อพิจารณาถึงทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่
โดยเฉพาะภูมิปญญาไทย 

 
การวิเคราะหขอมูลสถานการณชุมชนมคีวามสําคัญและจําเปนตอการพฒันาอาชพี  

 การพัฒนาอาชีพจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับการวิเคราะหขอมูล
สถานการณชุมชนทั้งภายในและภายนอกใหตรงกับสภาพความเปนจริงตามที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความเช่ือมั่นและกําหนดเปาหมายการพัฒนางานอาชีพที่ชัดเจน และ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพบริบทในพื้นที่ สามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานพัฒนา
อาชีพไดอยางเหมาะสม 
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ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชน 

1. ชวยลดความเสี่ยง 
2. ทําใหการดําเนินการของสถานประกอบการเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 
3. เปนการยอมรับความคิด วิธีการใหมๆ ในการดําเนินการเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา 
4. ชวยประหยัดเวลาในการดําเนินงาน 
5. ทําใหสมาชิกของสถานประกอบการมีความเขาใจ สามารถมองเห็นภาพการทํางาน

รวมกันได 
6. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดีในสถานประกอบการ 
7. เปนแรงจูงใจที่ดีในการทํางานของสมาชิกในสถานประกอบการ 

 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปดวย 5 สวนดังน้ี 
สวนที่ 1. กรอบแนวคิด 

เปนปรัชญาที่ ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤต             
เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 

สวนที่ 2. คุณลักษณะ 
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการ

ปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

สวนที่ 3. คํานิยาม 
ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ดังน้ี 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไปโดยไม
เบียดเบียนตนเอง และผูอื่นเชนการผลิต และการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล และไกล 

สวนที่ 4. เงื่อนไข 
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การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้งความรู และ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน 2 เงื่อนไขดังน้ี 

เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบ
ดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

เงื่อนไขคณุธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มคีวามตระหนักในคุณธรรมมีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

สวนที่ 5. แนวทางปฏิบตัิ / ผลที่คาดวาจะไดรับ 
จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือการพัฒนาที่สมดุล และ

ยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม ความรู และ
เทคโนโลยี 
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กิจกรรมทายบทที ่2 
 
1. การวิเคราะหชุมชน หมายถึง 
แนวตอบ การนําเอาขอมูลทั่วไปของชุมชนที่เราอาศัยอยู ซึ่งอาจจะเปนหมูบาน ตําบล หรือ
อําเภอก็ไดขึ้นอยูกับการกําหนดขอบเขตของชุมชนวาจะนําขอมูลของชุมชนในระดับใดมา
พิจารณา โดยการจําแนกขอมูลดานตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงประเด็นปญหา และความตองการ  
ที่แทจริงของชุมชน เพื่อจะนํามากําหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพใหแนวตอบสนองตรงกับ
ความตองการของคนในชุมชน 
 
2. ใหนักศึกษาบอกความหมายของ “จุดแข็ง” และ “จุดออน” 
แนวตอบ จุดแข็ง คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกร สิ่งแวดลอมใดมีศักยภาพ            
มีคุณภาพ ถือวาเปนจุดแข็ง เชน ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี เปนตน 
 จุดออน คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกร สิ่งแวดลอมใดที่มีประสิทธิภาพ
และสรางความเสียหายใหองคกรถือวาเปนจุดออน เชน บุคลากรขาดความชํานาญในการผลิต
สินคา เปนตน 
 
3. การวิเคราะหขอมูลสถานการณชุมชนมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาอาชีพ  อยางไร 
แนวตอบ  การพัฒนาอาชีพจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับการวิเคราะห
ขอมูลสถานการณชุมชนทั้งภายในและภายนอกใหตรงกับสภาพความเปนจริงตามที่มี 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความเช่ือมั่นและกําหนดเปาหมายการพัฒนางานอาชีพที่ชัดเจน และ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพบริบทในพื้นที่ สามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานพัฒนา
อาชีพไดอยางเหมาะสม 
4. การวางแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชน มีความสําคัญ อยางไร 
แนวตอบ 1. ชวยลดความเสี่ยง 
 2. ทําใหการดําเนินการของสถานประกอบการเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 
 3. เปนการยอมรับความคิด วิธีการใหมๆ ในการดําเนินการเน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 4. ชวยประหยัดเวลาในการดําเนินงาน 
 5. ทําใหสมาชิกของสถานประกอบการมีความเขาใจ สามารถมองเห็นภาพการ
ทํางานรวมกันได 
 6. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดีในสถานประกอบการ 
 7. เปนแรงจูงใจที่ดีในการทํางานของสมาชิกในสถานประกอบการ 
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5. ใหนักศึกษาสรุปความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวตอบ   เปนแนวคิดของในหลวง พระราชทานมากวา25ป  ช้ีถึงแนวทางปฏิบัติตน โดย
คํานึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพรอมรับตอความ
เสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใชความรูอยาง
ถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบ ไมเบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือกัน ความรวมมือ
ปรองดองกันในสังคม  นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน และการพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 

บทท่ี 3 
การจัดการความเสี่ยง 

 
การวิเคราะหศกัยภาพและการจดัการ 

การวิเคราะหศักยภาพและการจัดการเกี่ยวกับผลการดําเนินการในอดีตที่ผานมา 2 - 3 ป 
จนถึงปจจุบัน  

การวิเคราะหศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินงาน ประกอบดวย
ปจจัยสําคัญดังน้ี 

1. สินคา  หมายถึง  สิ่งที่มีตัวตนและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได 
2. ประเภทสินคา แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

- อุปโภค  บริโภค  หมายถึง  สินคาหรือบริการที่ผูซื้อไปเพื่อใชเอง  หรือเพื่อใช 
ในครอบครัว 

- สินคาอุตสาหกรรม   หมายถึง  สินคาที่ซื้อมาเพื่อนํามาใชผลิตเปนสินคาอื่น 
ตอไป  หรือเพื่อใชในการดําเนินของธุรกิจ 

3. คาใชจายตางๆ  หมายถึง  ตนทุนสวนที่หักออกจากรายไดในรอบระยะเวลา 
ที่ดําเนินงาน 

4. ผลกําไร หมายถึง  ผลแนวตอบแทนที่กิจการไดรับ 
5. คูแขงขันหมายถึง  กลุมบุคคลหรือสถาบันที่ดําเนินการดานธุรกิจอยางเดียวกันหรือ

ใกลเคียงกันซึ่งสามารถใชแทนกันได 
6. สวนครองการตลาด  หมายถึง  อัตรายอดขายสินคาตอยอดขายทั้งสิ้นของคูแขงขัน 
7. สมรรถนะธุรกิจ  หมายถึง  ความรู  ทักษะ  และคุณลักษณะที่จําเปนของบุคคลใน

การทํางานธุรกิจใหประสบความสําเร็จ  มีผลงานไดตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดหรือสูง
กวา 

8. สภาพแวดลอมภายใน  หมายถึง  การศึกษาจุดแข็ง  จุดออน กลยุทธและวิธีการ
คูแขงขันเพื่อใหสามารถหามาตรการในการแนวตอบสนอง 

9. สภาพแวดลอมภายนอก  หมายถึง  การศึกษาโอกาสและอุปสรรค  ตองมีความรู
เกี่ยวกับโครงสรางธุรกิจขององคกรเอง  ขอมูลลูกคา  ขอมูลคูแขง  ขาวสารทางเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศมาเปนตัวชวยในการวิเคราะหบนพื้นฐานของขอมูลที่แทจริง 

10. วงจรความเสี่ยง  หมายถึง  การตัดสินใจของผูบริการทุกระดับจะตองเผชิญกับ
ความเสี่ยง   ผูบริหารจําเปนและเขาใจวงจรความเสี่ยงเพื่อจะไดนํามาใชในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามวัตถุประสงคขององคกร 
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วิธีการแกปญหาความเสี่ยงเพื่อความม่ันคงของอาชีพ 

ความเสี่ยง  หมายถึงเหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไม
แนนอนและสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือลมเหลว หรือการลดโอกาสที่บรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงค 

การจัดการความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ
และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธกับกิจกรรมหนาที่และกระบวนการทํางาน เพื่อใหงานลดความ
เสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเน่ืองมาจากที่ตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 

การแกไขปญหาความเสี่ยง  หมายถึง  การทําใหเกิดสภาพการณที่เราคาดหวัง การที่
คนจํานวนมากไมสามารถแกไขปญหาตนเอง  หรือผูบริหารไมสามารถจะแกปญหาหนวยงาน
ของตนไดถึงแมจะรูสภาพหรือเปาหมายอยูแลว  แตไมสามารถนําไปสูเปาหมายได  ทั้งน้ีเพราะ
ปญหาอาจมีมาก  รุนแรง  มีความสลับซับซอน คลุมเครือ และแฝงไวดวยปญหาอื่นๆ 
 
การแกปญหาความเสี่ยงมี 4 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นระบุปญหา เปนขั้นแรกท่ีมีความสําคัญเพราะถาเราไมทราบปญหาเราก็ไมมีทาง
แกปญหาไดจําเปนตองหาสาเหตุแลวนําสาเหตุน้ันมาเรียงลําดับความสําคัญอะไรเปนเหตุเปน
ผล 

2. ขั้นสาเหตุของปญหา การหาสาเหตุของปญหาไมถูกตองจะทําใหเกิดการแกปญหา
ผิดไป ซึ่งตามปกติคนเรามักยึดติดกับแนวคิดหรือความรูเดิมๆ ทําใหมองเห็นปญหาแตเพียง
ดานที่สัมพันธสอดคลองกับแนวคิดน้ันๆอีกประการหนึ่งผูที่รูถึงสาเหตุที่แทจริงแลวรีบดวนสรุป
โดยไมพยายามคนหาสาเหตุอื่นๆ 

3. ขั้นการกําหนดจุดมุงหมายในการแกปญหา การคัดเลือกสาเหตุที่กอใหเกิดปญหา
แลวนําไปหาแนวทางแกไขจะทําใหปญหานั้นไดรับการแกไข 

4. ขั้นกําหนดแนวทางแกปญหา การกําหนดทางเลือกในการแกปญหาซึ่งอาจจะเปน
ทางเลือกที่สามารถนําไปใชแกปญหาไดจริง ไมใชเปนเพียงอุดมการณหรืออุดมคติ  หรือ
ทางเลือกน้ันสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได  ทั้งที่วัดเปนตัวเงินไดและไมสามารถวัดเปนตัว
เงินได 
 

การวางแผนปฏบิัตกิารจัดการความเสี่ยง 

การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง  ควรมีผูแทนจากฝายตางๆ ในองคการเปน
เสมือนคณะทํางานกลาง  หากคณะทํางานยังไมมีความชํานาญพอ  ควรจางที่ปรึกษาเขามา
ทํางานรวมกัน  เพื่อวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง  โดยเริ่มจากการสรางตัวแบบบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคการ  ซึ่งจะตองมีการทบทวน  วิเคราะห  ตัดสินใจและประเมินความเสี่ยง
ขององคการกอน 
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1. กําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 
2. จัดการฝกอบรมใหความรูกับตัวแทนฝายตางๆ ใหตระหนักถึงความเสี่ยง 
3. จัดทําแบบสอบถาม 
4. จัดใหมีการสัมภาษณ 
5. ดําเนินการทบทวนเอกสารที่มีอยูจากฝายตางๆ โดยเนนเฉพาะดานความเสี่ยง 
6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยางตอเน่ือง 
7. จัดทําตัวแบบความเสี่ยง 
8. ตรวจสอบติดตามพื้นที่ของฝายตางๆ 
9. วิเคราะหสิ่งที่ไดจากการประเมิน 
 

ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง 

1. สํารวจความเสี่ยงในองคการ การสํารวจความเสี่ยงทั้งองคการโดยศึกษาจากตัวแทน
ฝายตางๆ ดวยวิธีการแนวตอบแบบสอบถาม  การสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่เปนเหตุเปนผล
ตอความเสี่ยงขององคการโดยนําขอมูลมากรอกในตารางความเสี่ยงที่กําหนดไว 

2. ประเมินความเสี่ยงในระดับองคการ  คณะทํางานกลางรวบรวมขอมูลความเสี่ยง  
จากฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  นํามาจัดลําดับความเสี่ยง  โดยอาจเชิญผูที่เกี่ยวของรวมพิจารณา 

3. กําหนดตัวควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโอกาสตางๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได 
4. การทําแผนปฏิบัติการจะตองเลือกความเสี่ยงสูงสุดที่เปนวิกฤติกอนมาทําแผน 

ปฏิบัติการ 
5. การทํารายงานสรุปความเสี่ยง  เพื่อนําขอมูลความเสี่ยงมาจัดทําแผนปฏิบัติการการ

จัดการความเสี่ยง โดยเรื่องวิกฤติท่ีตองเรงแกไข 
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กิจกรรมทายบทที ่3 
 
1. ประเภทสินคา  แบงไดเปน  2 ประเภท ประกอบดวยอะไรบาง 
แนวตอบ  1. อุปโภค  บริโภค  หมายถึง  สินคาหรือบริการที่ผูซื้อไปเพื่อใชเอง  หรือเพื่อใชใน
ครอบครัว 
2.สินคาอุตสาหกรรม   หมายถึง  สินคาที่ซื้อมาเพื่อนํามาใชผลิตเปนสินคาอื่นตอไปหรือเพื่อใช
ในการดําเนินของธุรกิจ  
 
2. การแกไขปญหาความเสี่ยง  หมายถึง อะไร 
แนวตอบ การทําใหเกิดสภาพการณที่เราคาดหวัง การที่คนจํานวนมากไมสามารถแกไขปญหา
ตนเอง  หรือผูบริหารไมสามารถจะแกปญหาหนวยงานของตนไดถึงแมจะรูสภาพหรือเปาหมาย
อยูแลว  แตไมสามารถไปสู เปาหมายได  ทั้งน้ีเพราะปญหาอาจมีมาก  รุนแรง  มีความ
สลับซับซอน คลุมเครือ และแฝงไวดวยปญหาอื่นๆ 
 
3. เพราะเหตุใดจึงตองสํารวจความเสี่ยงในองคการ 
แนวตอบ  เพราะการสํารวจความเสี่ยงทั้งองคการโดยศึกษาจากตัวแทนฝายตางๆ ดวยวิธีการ
แนวตอบแบบสอบถาม  การสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่เปนเหตุเปนผลตอความเสี่ยงของ
องคการโดยนําขอมูลมากรอกในตารางความเสี่ยงที่กําหนดไว 
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บทท่ี 4 
การจัดการการผลิตหรือการบริการ 

 
การจัดการเกี่ยวกบัการควบคุมคณุภาพการผลิตหรอืการบรกิาร 

การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ  คือ การบังคับหรือ
กํากับดูแลใหการดําเนินการผลิตสูเปาหมายซึ่งการควบคุมยอมเปนหลักประกันวาผลงานที่ได
ตรงกับเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดการควบคุมการผลิตจะทําใหเราทราบวางานที่ทํา
กําลังเดินไปสูเปาหมายหรือไมถาไมตรงตามความตองการก็สามารถปรับปรุงแกไขไดทันการการ
ควบคุมจะทําใหผลผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะตองมีการวางแผนและตั้งมาตรฐานเอาไว
ลวงหนาและมีการเปรียบเทียบผลงานจริงกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
 
วัตถุประสงคการจดัการเกีย่วกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบรกิาร 

1. เพื่อใหเสียคาใชจายหรือตนทุนต่ําที่สุด ท้ังน้ีโดยการใชปจจัยการผลิตและวิธีการผลิต
ที่เหมาะสม  

2. เพื่อใหไดปริมาณสินคาตรงตามความตองการของตลาด ไมมากเกินไปจนสินคาเนา
เสีย และไมนอยเกินไปจนไมสามารถสนองความตองการของตลาดได เปนตน 

3. เพื่อใหไดสินคาตรงตามเวลาที่ลูกคาตองการ 
4. เพื่อใหไดคุณภาพสินคาตรงตามที่ลูกคาตองการ ไมมีจุดบกพรองหรือเนาเสีย 
 

ขั้นตอนการควบคุมการผลติแบงออกเปน 4 ขั้นตอน 
1. ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย เปนการกําหนดวัตถุประสงคกวางๆเพื่อเปนเคร่ืองช้ี 

นําวากิจการจะตองทําอะไรบางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
2. ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง การกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
3. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต 
4. ขั้นการจําหนาย การควบคุมคุณภาพ 

 
การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 

 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต คือการพัฒนาความสามารถในการผลิต 
ผลิตภัณฑของมนุษย  ชวยในการแกปญหาและสนองความตองการของมนุษยอยางสรางสรรค 
โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อสรางและใชสิ่งของเครื่องใช วิธีการใหการ
ดํารงชีวิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้น   
 



18 
 

 
 

ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลย ี

 เทคโนโลยีจะมีประโยชน อยางมาก  เมื่อผูใชมีการนําไปใชไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม  
และจะเกิดผลกระทบอยางมากมายเมื่อผูใชนําเทคโนโลยีไปใชแบบผิดๆ ดวยความไมรูหรือใช
เทคโนโลยีมากเกินกวาความจําเปน 
 

กระบวนการเทคโนโลยีในการผลติ 

กระบวนการเทคโนโลยี คือกระบวนการที่เกี่ยวของกับการแกปญหา  โดยการใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและรอบคอบ  เพื่อสรางผลิตภัณฑที่กอใหเกิดประโยชนตามความตองการของมนุษย
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
การเลอืกใชเทคโนโลยอียางสรางสรรคมีหลักการ 

1. การเลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงชีวิตคือ การเลือกใชโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของสุขภาพรางกายของผูใชคือ การเลือกใชโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของสุขภาพรางกายของ
ผูใช 

2. การเลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงสังคมคือ การเลือกใชโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นตอสังคม เชน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

3. การเลือกใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมคือ การเลือกใชโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เเละมลภาวะตางๆที่จะเกิดขึ้น 
 
แนวคดิในการลดและควบคุมตนทุนการผลติมีหลักการ 

1. ศึกษาวิเคราะหและสํารวจสถานภาพปจจุบันของการผลิต 
2. วิเคราะหสาเหตุของตนทุนสูญเปลาที่เกิดข้ึนจากการผลิตและการบริการ 
3. ลดและควบคุมตนทุนการผลิตที่สูญเปลา 

 
ปจจัยที่สําคัญในการลด ควบคุมตนทุนการผลิต 

 ผูบริหารตองกําหนดเปาหมายและการดําเนินงานอยางจริงจัง และตองมีการจัดทํา
ขอมูลและวัดประสิทธิภาพของการลดตนทุนอยางตอเน่ือง 
 
การลดตนทุนการผลิตและการบริการมีประโยชน 
 1. เพื่อใหทางองคกรเสียคาใชจายหรือตนทุนต่ําที่สุด ท้ังน้ีโดยการใชปจจัยการผลิตและ
วิธีการผลิตท่ีเหมาะสม 
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2. เพื่อใหองคกรไดปริมาณสินคาตรงตามความตองการของตลาด ไมมากเกินไปจน
สินคาเนาเสีย และไมนอยเกินไปจนไมสามารถสนองความตองการของตลาด ได เปนตน 

3. เพื่อใหองคกรไดสินคาตรงตามเวลาที่ลูกคาตองการ 
4. เพื่อใหไดคุณภาพสินคาตรงตามที่ลูกคาตองการ ไมมีจุดบกพรองหรือเนาเสีย 
5. เพื่อใหเกิดขอดีที่จะมีการติดตามและวางมาตรฐานการปองกันในระหวาง

กระบวนการปฏิบัติไดตลอดเวลา ซึ่งดีกวาการแกไขเมื่อไปถึงขั้นสุดทายที่งานเสร็จแลว 
 
การควบคุมการจดัการผลติหรอืบรกิารเพื่อใหธุรกิจมีความม่ันคง มีวิธีการดังนี ้

 การดําเนินงานธุรกิจใหมีความมั่นคง  ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองมีระบบ
ควบคุม  การจัดการผลิตและการบริการ ระบบควบคุมที่นิยมใชกันมาก  ไดแก วงจรควบคุม 
PDCA (Deming Cycle) มีรายละเอียด ดังน้ี 

P(Plan) คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้น  
D(Do) คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ไดเขียนไวอยางเปนระบบและมี

ความตอเน่ือง  
C(Check)  คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของแผนงานวามี

ปญหาอะไรเกิดขึ้น จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขั้นตอนใด  
A(Act)     คือ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนว

ทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดผลสําเร็จ เพื่อนําไปใชในการทํางานคร้ังตอไป 
วงจรการควบคุม PDCA  (Deming Cycle)ตองมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง   

เมื่อเสร็จสิ้นแลวตองเริ่มทําใหมเพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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กิจกรรมทายบทที ่4 
 
1. ใหนักศึกษาอธิบายวิธีการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ   
แนวตอบ  การบังคับหรือกํากับดูแลใหการดําเนินการผลิตสูเปาหมายซึ่งการควบคุมยอมเปน
หลักประกันวาผลงานที่ไดตรงกับเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดการควบคุมการผลิตจะ
ทําใหเราทราบวางานที่ทํากําลังเดินไปสูเปาหมาย หรือไมถาไมตรงตามความตองการก็สามารถ
ปรับปรุงแกไขไดทันการการควบคุมจะทําใหผลผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะตองมีการวางแผน
และตั้งมาตรฐานเอาไวลวงหนาและมีการเปรียบเทียบผลงานจริงกับมาตรฐานที่กําหนดไว 
 
2. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 
แนวตอบ กระบวนการที่เกี่ยวของกับการแกปญหา  โดยการใชความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
รอบคอบ  เพื่อสรางผลิตภัณฑที่กอใหเกิดประโยชนตามความตองการของมนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. แนวคิดในการลดและควบคุมตนทุนการผลิตมีหลักการ อยางไร                                                             
แนวตอบ1. ศึกษาวิเคราะหและสํารวจสถานภาพปจจุบันของการผลิต 

2.วิเคราะหสาเหตุของตนทุนสูญเปลาที่เกิดข้ึนจากการผลิตและการบริการ 
3. ลดและควบคุมตนทุนการผลิตที่สูญเปลา 

 
4. วงจร PDCA (Deming Cycle) คืออะไร 
แนวตอบPDCA คือ วงจรควบคุมหรือบริหารงานคุณภาพ ประกอบไปดวย 

P(Plan) คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดข้ึน  
D(Do) คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ไดเขียนไวอยางเปนระบบและมีความ

ตอเน่ือง  
C(Check) คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของแผนงานวามีปญหา

อะไรเกิดขึ้น จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขั้นตอนใด  
A(Act) คือ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนว

ทางการปฏิบั ติตามแผนงานที่ ไ ดผลสํ า เ ร็ จ  เพื่ อ นํา ไปใช ในการทํ า ง านครั้ งต อ ไป 
เมื่อไดวางแผนงาน(P) ลงมือทําหรือปฏิบัติ(D) มีการตรวจสอบ (C) พบปญหาก็ทําการแกไข
หรือปรับปรุง(A) เมื่อนํามารวมกันเราจึงเรียกวงจร" PDCA " 
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บทท่ี 5 
การจัดการการตลาด 

 
การจัดการการตลาดเพือ่นําผลผลติเขาสูตลาด 

ความหมายของตลาดและการจัดการตลาด 
ตลาด  หมายถึง  สถานที่ซึ่งผูซื้อและผูขายมาพบกันเพื่อโอนเปลี่ยนมือกันในกรรมสิทธิ์

ของสินคาและบริการ 
 การจัดการตลาด  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานธุรกิจ ซึ่งจะตองมีการวาง
แผนการผลิต การโฆษณา การประชาสัมพันธ  การวิจัยการตลาด  การสงเสริมการขายการทํา
ขอมูลฐานลูกคา การกระจายสินคา การกําหนดราคา การจัดจําหนายตลอดจนการดําเนิน
กิจการทุกอยางเพื่อแนวตอบสนองความตองการ และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจ ทั้ง
ในเรื่องราคาและบริการ 
 การโฆษณา  หมายถึง  การนําเสนอหรือสงเสริมความคิด ในการขายสินคาหรือบริการ
ผานสื่อตางๆ มีผูอุปถัมภเปนผูเสียคาใชจายในการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงคของการโฆษณา 
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการ เปนการใหขาวสารและชักจูงใหซื้อ
สินคาและซื้อบริการ 
 การประชาสัมพันธ  หมายถึง การติดตอสื่อสารเพื่อการสงเสริมความเขาใจที่ถูกตอง
รวมกันตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางลูกคา หนวยงาน รัฐบาล ประชาชน
เพื่อใหเกิดความเช่ือถือศรัทธา ความคิดเห็น   ทัศนคติที่ดีตอองคการ  การประชาสัมพันธ 
 การวิจัยตลาด  หมายถึง  การศึกษาปจจัยภายนอกและภายในเกี่ยวกับการตลาด   
ทําใหผูประกอบการมีขอมูลในการวางแผนการตลาดไดอยางมั่นใจและสามารถบอก
รายละเอียดในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 
 การสงเสริมการขาย  หมายถึง การทํากิจกรรม การโฆษณา การขายโดยบุคคล  
การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ กิจกรรมน้ี  ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
กระตุนใหผูซื้อตัดสินใจเลือกสินคาหรือบริการ 

การทําขอมูลฐานลูกคา หมายถึง  ขอมูลจะชวยในการกําหนดสวนตางของตลาด  
การกําหนดกลยุทธการตลาดทางตรงไมวาเปน  กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา   

กลยุทธสื่อตลอดจนใชในการวิเคราะหขอมูลตางๆ  
การกระจายสินคา 
1. จุดประสงคของการกระจายสินคา คือ การจัดสงสินคาใหลูกคาไดถูกตอง ไปยัง

สถานที่ท่ีถูกตองในเวลาที่เหมาะสม โดยเสียคาใชจายนอยท่ีสุด  ตลอดจนการใหบริการลูกคา 
ที่ดีที่สุด 
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 2. บทบาทและความสําคัญของการกระจายสินคา เปนการเช่ือมโยงระหวางผูผลิตกับ
ผูบริโภคหรือกลาวไดวาการที่นําสินคาออกจําหนายใหผูบริโภคทันตามเวลาที่ตองการกระจาย
สินคา จึงมีความสําคัญที่ผูประกอบการตองระมัดระวังในเรื่อง สินคาที่ถูกตอง เวลาที่ถูก 
จํานวนที่ถูกตอง สถานที่ท่ีถูกตอง  รูปแบบที่ตองการ 
 
 3. แนวคิดทางการตลาดมุงการผลิต 

- แนวคิดมุงการผลิต  คือ การมุงถึงการจัดทรัพยากรในการสรางผลิตภัณฑนํา
ออกขายและสิ้นสุดที่การนําเสนอขายสินคาที่มีอยู 

- แนวคิดมุงการตลาด  คือ แนวทางการผลิตที่ลูกคาตองการดูจากความ
ตองการของลูกคาเปนหลักเพื่อแนวตอบสนองความตองการเหลานั้นใหสมบูรณที่สุด 

 
จัดทําแผนการจัดการการตลาด 

การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ จะทําใหพนักงานทุกคนไดรูวาจะปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายในระยะยาวไดอยางไร แผนการตลาดเปนเอกสารที่เขียนขึ้นเพื่อใชเปนเสมือนหนังสือ
นําทาง สําหรับกิจกรรมทางการตลาด แกผูจัดการฝายการตลาด 

แผนการตลาดจะระบุวัตถุประสงคและกิจกรรมที่ตองทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคน้ัน 
การตลาดถือเปนกิจกรรมท่ีจะตองบรรลุวัตถุประสงค 

1. การเขียนแผนการตลาดที่ชัดเจน 
2. แผนการตลาดจะทําใหพนักงานทุกคนทราบวาตนมีความรับผิดชอบอะไร ตองทํา

อะไร มีกรอบเวลาในการปฏิบัติอยางไร 
3. แผนการตลาดบงบอกวัตถุประสงคและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค 
4. แผนการตลาดเปนกรอบความคิดและใหทิศทาง สวนการนําไปปฏิบัติเปนการทํางาน

ในลักษณะที่จัดการกับปญหา โอกาส และสถานการณ 
5. แผนการตลาดแสดงขั้นตอนงานท่ีเรียงเปนลําดับกอนหลังซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

- การกําหนดพันธกิจขององคกร 
- การระบุวัตถุประสงคทางการตลาด 
- การวิเคราะหสถานการณ 
- การสรางกลยุทธทางการตลาด 
- การนําแผนไปปฏิบัติและการควบคุม 
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กิจกรรมทายบทที ่5 
 

1. การจัดการตลาด  หมายถึง 
แนวตอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานธุรกิจ ซึ่งจะตองมีการวางแผนการผลิต การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ  การวิจัยการตลาด  การสงเสริมการขายการทําขอมูลฐานลูกคา                       
การกระจายสินคา การกําหนดราคา การจัดจําหนายตลอดจนการดําเนินกิจการทุกอยางเพื่อ
แนวตอบสนองความตองการ และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจ ทั้งในเรื่องราคาและ
บริการ 
 
2. แนวคิดมุงการผลิต  คือ อะไร 
แนวตอบการมุงถึงการจัดทรัพยากรในการสรางผลิตภัณฑนําออกขายและสิ้นสุดที่การนําเสนอ
ขายสินคาที่มีอยู 
 
3. เพราะเหตุใดจึงตองมีการวางแผนการตลาด 
แนวตอบ  เพราะจะทําใหพนักงานทุกคนไดรูวาจะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายในระยะยาวได
อยางไร แผนการตลาดเปนเอกสารที่เขียนขึ้นเพื่อใชเปนเสมือนหนังสือนําทาง สําหรับกิจกรรม
ทางการตลาด แกผูจัดการฝายการตลาด 
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บทท่ี 6 
การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาธุรกิจ 

 
การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชพี 

การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชพีมีองคประกอบ ดังนี ้

1. ทุนที่มีอยูของชุมชน ไดแก 
- ทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติ 
- ทุนทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
- ทุนทางปญญาชุมชน 

2. ความสามารถหลักของชุมชน 
3. ความตองการพัฒนา เกิดจากการมองเห็นอยางลึกซึ้งของคนในชุมชน เพื่อใหเกิดความ
เที่ยงตรง สอดคลองกับความเปนจริงที่สุด ควรใชวิธีการเปดเวทีประชาคม เพื่อใชเปนขอมูล 
ในการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ โดยใชขอมูล ดานเศรษฐกิจ รายไดที่คาดหวัง ทุนที่มีอยู แลวนํา
ขอมูลแตละดานมาสรุป วิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ 
 

แผนภูมิการจัดระบบ และรายละเอียดของแผนพัฒนาอาชีพ 
ใหมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการได 

 



25 
 

 
 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพฒันาอาชีพ มี 3 ประเด็น คือ 
1. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการเปนการพิจารณาความเหมาะสม

ของแผนปฏิบัติการกับสภาพความเปนจริง 
2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการเปนการนําขอมูลจากการวิเคราะหแผนปฏิบัติการมา

ปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อใหแผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการไดตามศักยภาพ
ชุมชน 

3. จัดการความรูการขับเคลื่อนแผน คือการจัดการความรูขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู
ความสําเร็จ 
 
ประโยชนของการทําแผนพฒันาอาชพี 

1. ชวยใหทุกคนในชุมชนที่จะตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหน่ึงมีแนวทาง มีกล
ยุทธและวิธีการที่ถูกตองมากขึ้น 

2. ชวยใหชุมชน สามารถพัฒนาอาชีพ เผชิญกับการแขงขัน  
3. มีการทบทวน และประมาณการ ทั้งดานรายรับ และงบประมาณรายจายที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
4. เปนเครื่องบงช้ีถึงจํานวนเงินทุน สภาพคลองทางการเงินทั้งระยะสั้น และ

ระยะยาว 
ที่เหมาะสม 
 5. เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในชุมชน ไดมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห 
แกปญหาและอุปสรรค  รวมถึงรวมกันรับผิดชอบตอความเจริญกาวหนาของชุมชน 
 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขที่เกิดจากการขบัเคลือ่นแผนธรุกิจ 
การควบคุม  ปญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแกปญหา ควรดําเนินการดังน้ี 
 1. ตรวจสอบปญหา  อุปสรรคจากสภาพภายในกิจกรรม เพื่อนําขอบกพรองนํามา
ปรับปรุง ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

- ทําความเขาใจขั้นตอนการทํางาน 
- ตรวจสอบ เปรียบเทียบ สรุปขอบกพรอง 
- ปรับปรุง แกไข พัฒนา โดยนําขอบกพรองมากําหนดแนวทางแกไข 
- สรุปผลการตรวจสอบองความรู บันทึกการตรวจสอบ แกไขขอบกพรอง 

พัฒนาสรุปเปนองคความรู 
2. การตรวจสอบ  ติดตาม  แกไขขอบกพรองการดําเนินงานตามแผน  

- ดําเนินงาน ตรวจสอบติดตามแกไขขอบกพรอง ใหสามารถดําเนินงานตาม
แผน 
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- ปฏิบัติการจัดทําแผน 
- ปฏิบัติการตรวจและแกไขขอบกพรอง 
- กําหนดระยะเวลากลับมาติดตามผลการแกไขขอบกพรองใหผูรับผิดชอบ

รับทราบ 
- ปฏิบัติการติดตามผลและแกไขขอบกพรอง สรุปผลการแกไขขอบกพรองเปน

องคความรู 
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กิจกรรมทายบทที ่6 

 
1. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพมีองคประกอบ อะไรบาง 
แนวตอบ 1.ทุนที่มีอยูของชุมชนไดแก - ทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติ 

- ทุนทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
- ทุนทางปญญาชุมชน 

2. ความสามารถหลักของชุมชน 
3. ความตองการพัฒนา เกิดจากการมองเห็นอยางลึกซึ้งของคนในชุมชน 

เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรง สอดคลองกับความเปนจริงที่สุด ควรใชวิธีการเปดเวที
ประชาคม เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ โดยใชขอมูล ดานเศรษฐกิจ 
รายไดที่คาดหวัง ทุนที่มีอยู แลวนําขอมูลแตละดานมาสรุป วิเคราะหความเปนไปได
ของแผนพัฒนาอาชีพ 

 
2. ประโยชนของการทําแผนพัฒนาอาชีพมีอะไรบาง 
แนวตอบ 1. ชวยใหทุกคนในชุมชนที่จะตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหน่ึงมีแนวทาง มีกลยุทธ
และวิธีการที่ถูกตองมากขึ้น 

2. ชวยใหชุมชน สามารถพัฒนาอาชีพ เผชิญกับการแขงขัน  
3. มีการทบทวน และประมาณการ ทั้งดานรายรับ และงบประมาณรายจายที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต 
4. เปนเครื่องบงช้ีถึงจํานวนเงินทุน สภาพคลองทางการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

ที่เหมาะสม 
5. เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในชุมชน ไดมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห 

แกปญหาและอุปสรรครวมถึงรวมกันรับผิดชอบตอความเจริญกาวหนาของชุมชน 
 
 
3. ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ มีกี่ประเด็น อะไรบาง 
แนวตอบ ม ี3 ประเด็น คือ  

1. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการเปนการพิจารณาความเหมาะสมขอ 
แผนปฏิบัติการกับสภาพความเปนจริง 

2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการเปนการนําขอมูลจากการวิเคราะหแผนปฏิบัติการมา
ปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อใหแผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการไดตามศักยภาพ
ชุมชน 



28 
 

 
 

3.จัดการความรูการขับเคลื่อนแผน คือการจัดการความรูขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู
ความสําเร็จ 

 
4. การควบคุม  ปญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแกปญหา ควรดําเนินการอยางไร 
แนวตอบ1. ตรวจสอบปญหา  อุปสรรคจากสภาพภายในกิจกรรม เพื่อนําขอบกพรองนํามา
ปรับปรุง แกไข พัฒนา  สรุปผลการตรวจสอบเปนองคความรู เพื่อพัฒนาทุนทางปญญา   
 2. การตรวจสอบ ติดตาม แกไขขอบกพรองการดําเนินงานตามแผน เพื่อสราง
ประสิทธิผลการทํางาน ใหเกิดผลตอการลงทุนของตนเอง 
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บทท่ี  7 
โครงการพัฒนาอาชีพ 

 
ความสําคัญของโครงการพัฒนาอาชพี 

โครงการ  หมายถึงงานท่ีกําหนดจะทําในระยะหน่ึง  เพื่อแกปญหาหรือแนวตอบสนอง
ความตองการที่เกิดขึ้นโดยระบุวาอะไร  ใชปจจัยอะไร  เทาไร และมีวิธีการดําเนินงานอยางไร
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา  ปญหาหรือความตองการน้ัน  ไดรับการแนวตอบสนองจะถือวาโครงการ
น้ันสิ้นสุด 
 
ลักษณะของโครงการที่ดี 

1. ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนและเขาใจงาย 
2. สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง 
3. สอดคลองกับสภาพความเปนจริงทางสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และการเมือง  
4. มีรายละเอียดของสิ่งตางๆ ท่ีเปนองคประกอบของโครงการ 
5. ระบุทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่มีความจําเปนตองใชอยางชัดเจนตลอดจน

งบประมาณและแหลงเงินทุนที่ตองใชในการดําเนินงาน 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับตองสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 

ที่กําหนดไว 
 

การเขียนโครงการ 

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพมีรายการที่ตองจัดทําและรายละเอียด  ดังน้ี 
1. ช่ือโครงการ จะตองมีความชัดเจน  เฉพาะเจาะจงเขาใจงายวากระทําสิ่งใด 
2. หลักการและเหตุผล  เปนการนําเสนอขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความ

จําเปนหรือความสําคัญและที่มาของโครงการ  โดยผูเขียนจะตองระบุถึงสภาพปญหา  เหตุผล
ความจําเปนพรอมจัดหาขอมูลมาสนับสนุนใหชัดเจน 

3. วัตถุประสงค  เปนขอความที่แสดงถึงความตองการหรือผลของการกระทําสิ่งใด 
สิ่งหน่ึงที่ชัดเจน  สามารถปฏิบัติวัดและประเมินผลได  โครงการหน่ึง  อาจจะมีวัตถุประสงค
เพียงขอเดียวหรือหลายขอก็ได 

4. เปาหมาย  เปนการกําหนดผลงานตามโครงการไวลวงหนา  เมื่อดําเนินงานตาม
โครงการแลวจะไดผลอะไร  อยางไรการกําหนดเปาหมาย จะตองกําหนดใน  2  ลักษณะคือ 

- เปาหมายเชิงปริมาณเปนการกําหนดผลงานในดานปริมาณวาไดกี่ช้ินกี่คน  
กี่เลม  กี่ตําบล  กี่แหง 
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- เปาหมายเชิงคุณภาพ  เปนการกําหนดคุณภาพของผลงานที่ระบุไวในเชิงปริมาณวา
งานท่ีไดจากโครงการน้ันดีอยางไร เกิดประโยชนอยางไร 

5. วิธีการดําเนินการเปนการเขียนขั้นตอนรายละเอียดที่จะตองปฏิบัติ  เพื่อใหงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

6. ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ  การกําหนดระยะเวลาดําเนินการตาม
โครงการใหระบุการเริ่มตนกิจกรรมจนกระทั่งสิ้นสุด 

7. งบประมาณ  การกําหนดงบประมาณเปนการแสดงขอมูลในรูปของตัวเงินหรือของ 
ที่ตีคาเปนเงิน  โดยตองแจกแจงใหชัดเจนวาใชเงินในรายการใดบาง 

8. เครือขาย  หมายถึง  หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  กลุมคน ชุมชนและแหลง
วิทยาการที่มีสวนสงเสริม  สนับสนุน ประสานงานและมีการจัดกิจกรรมเช่ือมโยงและเกื้อหนุน
กัน ในการระบุเครือขายจึงตองกําหนดใหชัดเจน 

9. การประเมินผลและรายงานผลโครงการพัฒนาอาชีพ  มีการประเมิน  3 ระยะ  คือ 
- ประเมินผลกอนดําเนินโครงการ 
- ประเมินผลระหวางดําเนินโครงการ 
- ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

10. ผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาอาชีพกําหนดระบุช่ือผูรับผิดชอบโครงการพัฒนา
อาชีพ  ในกรณีที่ เปนโครงการที่มีผู รวมงานหลายคน  ใหระบุไวดวยวากี่คน ใครบาง  
รับผิดชอบการดําเนินงานดานใดของโครงการอาชีพ 

11. ความสัมพันธกับโครงการอื่นเปนการระบุโครงการที่ดําเนินงานน้ีเอื้อประโยชน
ตอเน่ืองหรือประสานงานกับโครงการอื่นอยาง 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับเปนการกําหนดผลผลิตในดานตางๆ  ที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อ
สิ้นสุดโครงการพัฒนาอาชีพรวมถึงผลลัพธในดานตางๆ  ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

13. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
14. การติดตามประเมินผล 

 

การเขียนแผนปฏบิตัิการ 

การดําเนินงานอาชีพ  เมื่อจัดทําโครงการเรียบรอย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
มีระบบ  ผูดําเนินงานโครงการควรตองจัดทําแผนปฏิบัติการโดยนําขั้นตอนที่ระบุในวิธีการ
ดําเนินการมาจัดทําดังรายละเอียดดังน้ี 

1. กิจกรรมหลัก 
2. วัตถุประสงค 
3. กลุมเปาหมาย 
4. เปาหมาย 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
6. ระยะเวลา 
7. งบประมาณ 

 
การตรวจสอบโครงการที่ถูกตองและเหมาะสม 

การตรวจสอบโครงการ  หมายถึง  กระบวนการ  การวัดและการตรวจสอบที่ทําเปน
ประจําในแตละระยะของการดําเนินโครงการ  โดยจะทําการวัดและตรวจสอบปจจัยนําเขา 
 การควบคุมโครงการ  หมายถึง  กระบวนการที่บังคับใหกิจกรรมตางๆ เปนไปตาม
แผนงานและวัตถุประสงคที่กําหนดไว  การควบคุมโครงการจะชวยกระตุนใหผูบริหารโครงการ
ตลอดจนผูปฏิบัติงานโครงการใหความสนใจชวงการดําเนินงาน  เพื่อไมใหการดําเนินงาน
เบี่ยงเบนไปจากแผน ควรควบคุมโครงการใน 5 ดาน 

1. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ 
2. การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมผลการปฏิบัติงานเปนการจัดการใหโครงการ  การผลิตไดปริมาณตาม 

ที่กําหนดไวตามคุณภาพ และตามชวงเวลา 
4. การควบคุมดานการเงิน รายรับรายจายของโครงการเปนไปตามแผนและโครงการ

สามารถทําใหเกิดผลผลิต / ผลิตภัณฑ / ผลิตภัณฑ / บริการตามวัตถุประสงค 
5. การควบคุมบุคคลกร เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงานโครงการ

ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไว และเปนไปตามกําหนดการของโครงการ 

การติดตามและการควบคุมโครงการเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกัน  และมักใชควบคูกัน
เพื่อปรับการปฏิบัติงานใหเขาไปสูทิศทางที่ตองการ  

 การรายงานผลเปนการสรุปจากผลการประเมินวาเปนไปตามโครงการหรือไม  มีปญหา
อุปสรรคอยางไร  เพื่อหาแนวทางแกไขและสงเสริมใหการปฏิบัติงานตามโครงการน้ันมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กระประเมินผลโครงการ  นอกจากจะประเมินความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
แลวผูประกอบการควรทําการประเมินดานคุณธรรม  จริยธรรมของตนเองดวย  เพราะ
ผูประกอบการสวนใหญจะนึกแตผลกําไรโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม  จริยธรรม ซึ่งจะมีผลตอ
ความมั่นคงของอาชีพในระยะยาว 
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กิจกรรมทายบทที ่7 
 
1. โครงการ  หมายถึง 
แนวตอบ งานท่ีกําหนดจะทําในระยะหนึ่ง  เพื่อแกปญหาหรือแนวตอบสนองความตองการ 
ที่เกิดขึ้นโดยระบุวาอะไร ใชปจจัยอะไร  เทาไร และมีวิธีการดําเนินงานอยางไรเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลา  ปญหาหรือความตองการนั้น  ไดรับการแนวตอบสนองจะถือวาโครงการนั้นสิ้นสุด 

 
2. หลักการและเหตุผล  หมายถึง   
แนวตอบ  การนําเสนอขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความจําเปนหรือความสําคัญและ
ที่มาของโครงการ  โดยผูเขียนจะตองระบุถึงสภาพปญหา  เหตุผลความจําเปนพรอมจัดหา
ขอมูลมาสนับสนุนใหชัดเจน 
 
3. การตรวจสอบโครงการ  หมายถึง  
แนวตอบ กระบวนการ  การวัดและการตรวจสอบที่ทําเปนประจําในแตละระยะของการ
ดําเนินโครงการ  โดยจะทําการวัดและตรวจสอบปจจัยนําเขา 
 
4. เพราะเหตุใดจึงตองมีการสรุปรายงานผล 
แนวตอบ   การรายงานผลเปนการสรุปจากผลการประเมินวาเปนไปตามโครงการหรือไม  
มีปญหาอุปสรรคอยางไร  เพื่อหาแนวทางแกไขและสงเสริมใหการปฏิบัติงานตามโครงการน้ันมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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คณะทํางาน 
 
ที่ปรกึษา 
 นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
 นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน. 
 นางตรีนุช สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 นายอรัญ คงนวลใย ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูสรปุเนื้อหา 
 นางละอองดาว แกวกลับ ครู กศน.อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 นางสาวศศิมณี สุพิทยพันธ ครู กศน.อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 นางศศิธร คงเคว็จ ครู กศน.อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 นางสาวอาภรณ ตันติสิทธิกร ครู กศน.อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
 นางอรัญญา สวัสดีประเสริฐ ครู กศน.อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 นางสาวสุวรรณา ดวงทอง ครู กศน.อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
 
ผูตรวจและบรรณาธกิาร 
 นางนัฏยา ชูประดิษฐ ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 นางอรอนงค จันทรมณี ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 นางสาวปทมาภรณ ปนทอง ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูพิมพตนฉบับ 
 นางสาวกิ่งกาญจน  ประสมสุข เจาหนาที่ สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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