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    บทที่ 1 
ทักษะในการขยายอาชีพ 

 
ความหมายของการขยายอาชพี 

 การขยายอาชีพ หมายถึง  การเพิ่มโอกาสทางอาชีพ โดยเพิ่มพูนความรูและทักษะ 
เพื่อใหเกิดความชํานาญในงานที่ตนปฏิบัติอยู แลวนําไปเปนชองทางในการขยายอาชีพ 
 
             ความจําเปนในการขยายอาชีพ 
 ผูประกอบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมีความมั่นคงแลว มีความประสงคจะขยายอาชีพ
ตัวเอง จะตองดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ มีการจัดการความเสี่ยง มีระบบการจัดการผลิต 
การตลาด บัญชีธุรกิจและจัดทําโครงการขยายอาชีพ 
 

ความสําคัญของการขยายอาชีพ 

1. เปนการพัฒนาตนเอง ใหเปนผูมีภูมิรู ทักษะ ประสบการณมากขึ้น 
 2. เปนการสรางมูลคาเพิ่มกับงาน ผลผลิต หรือผลิตภัณฑที่มีอยู 
 3. เปนการเสริมสรางรายได หรือ เพิ่มผลประกอบการใหสูงยิ่งขึ้น 
 4. เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับบุคคล หนวยงานหรือธุรกิจอื่น ๆ 
 5. เปนที่ยอมรับจากภายนอกมากยิ่งขึ้น 
 

แหลงเรียนรูและสถานทีฝ่กทกัษะในการขยายอาชพี 

 การถายทอดภูมิปญญาจากเจาขององคความรูไปสูบุคคลที่รับการถายทอด สวนใหญ 
จะใหความสําคัญกับเทคนิค ข้ันตอน วิธีการของการทํางานหรือการแกปญหา แตในความเปน
จริงแลว ภูมิปญญายังมีองคประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย เปนองครวมที่จะนําไปสูความสําเร็จ 
มั่นคง ยั่งยืนได แตผูรับการถายทอดมักจะมุงไปรับเทคนิควิธีการมากกวา เชน ภูมิปญญาแยก
อินทรียก็จะใหความสําคัญกับวิธีการทําปุยหมัก ปุยนํ้า เทาน้ัน ทั้ง ๆ ยังมีสวนประกอบอื่น ๆ  
ที่สําคัญมากมาย ดังน้ัน การตอยอดภูมิปญญาจึงเปนเรื่องที่จะตองมีกระบวนการคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ เพื่อยกระดับความรูใหสูงขึ้นสอดคลองไปกับยุคสมัย 
 
       ขั้นตอนการวิเคราะหภูมิปญญา 
 1.1 วิเคราะหภูมิปญญาระบุภารกิจ ระบุความรูสารสนเทศ ตอยอดภูมิปญญา  
 1.2 วิเคราะหภารกิจระบุกิจกรรม และขอมูล ศึกษาทบทวน ปรับแตงพัฒนาเขาสู 
ยุคสมัย 
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 1.3 วิเคราะหกิจกรรมระบุข้ันตอนระบบ ทําความเขาใจใหกระจาง 
 1.4 วิเคราะหขั้นตอนระบบ ระบุเทคนิควิธีการ 
 

การวางแผนโดยการฝกทักษะอาชีพโดยพฒันาตอยอด ประยุกตใชภูมิปญญาและคํานึงถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 การตอยอดภูมิปญญายกระดับความรูใหสูงขึ้น เปนกระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหมีความรูเกิดความกระจางในองคความรูของภูมิปญญานําไปสู 
การวิเคราะห ระบุ ทฤษฎีแนวคิดยุคใหมใชยกระดับความรูใหสูงขึ้น 
 

การสรางความหลากหลาย 

       การสรางความหลากหลายในอาชีพ เปนภูมิปญญาเพื่อใชสรางภูมิคุมกันใหกับการดํารง
อาชีพตามหลักทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน มีพระราชประสงค
ที่จะใหอาชีพเกษตรกรสูความเขมแข็งมั่นคงยั่งยืน ดวยการใหปลูกขาว ปลูกผัก ผลไม และเลี้ยง
ไก ไวกินในครอบครัวเหลือขาย เลี้ยงหมูไวเปนเงินเก็บ เงินออม ปลูกไมใชงาน ใชเปนเช้ือเพลิง 
ใหรมเงา จัดการบานเรือนใหสะอาด ชีวิตก็จะร่ํารวยความสุข (จากความจําของผูเขียน เมื่อครั้ง
เขาเฝาถวายงานโครงการเกษตรธรรมชาติถาวรนิมิตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นครนายก พ.ศ. 2537 โดยมีพระมหาถาวร จิตตภาวโรวงศมาลัย เปนผูอุปถัมภ) พระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบงช้ีถึงการสรางความหลากหลายทางชีวภาพ                
การหมุนเวียนเปลี่ยนรูปบนความหลากหลายไดผลผลิตพอเพียงกับการกินอยู และเหลือขาย
เปนรายไดใชดํารงชีวิต 

ฝกทักษะอาชีพตามแผนที่กําหนดไวได  โดยมีการบนัทึกขัน้ตอนการฝกทกุขั้นตอน 
 แนวคดิของการฝกทกัษะ หรอืการอบรม 

การฝกทักษะแบบเดิม การฝกทักษะแนวใหม 
1. การไดรับความรูจะนําสูการปฏิบัติ 1. ทักษะแรงจูงใจนําไปสูการปฏิบัติ โดยมีแนวคิดวา

ทักษะสามารถพัฒนาไดจากการฝกฝน 
2. ผูเขารับการฝก ไดเรียนรูในสิ่งที่
วิทยากรสอนให 

2. การเรียนรูเกิดจากศักยภาพ แรงจูงใจของผูฝก 
วิธีการและศักยภาพของวิทยากร บรรทัดฐานในการ
เรียนรูของกลุม และบรรยากาศท่ัวไปของการฝก 

3. นําสิ่งที่ประยุกตจากการฝกไปใชเพื่อ
การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน 

3. การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนเปนผลมาจากการเรียนรูของ
แตละบุคคล บรรทัดฐานของกลุมทํางาน และ
บรรยากาศท่ัวไปของกลุมงาน 

4. การฝกเปนความรับผิดชอบของทีม
ฝก (ครูผูฝก) ต้ังแตเริ่มตนจนจบ 

4. การฝกเปนการรวมมือของผูเขาฝก ทีมฝกอบรม
และองคกร 
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วิธีฝกทักษะอาชีพ 

 1. การฝกอบรมในการทํางานเปนวิธีที่ผูประกอบการ เปนผูรับผิดชอบในการฝก
ทักษะ หรืออบรมโดยตรง 
 2. การประชุมหรือถกปญหา เปนวิธีการฝกแบบเฉพาะตัว สวนใหใชกับพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานดานวิชาชีพ พนักงานดานเทคนิค ตลอดจนหัวหนางานตาง ๆ มีการถายทอดความ
นึกคิดระหวางกัน ถายทอดวิธีปฏิบัติงาน 
 3. การอบรมงานชางฝมือ เปนระบบของการฝกอบรม มีการทดลองฝกหัดทําจน
ชํานาญ 
 4. การอบรมโดยหองบรรยาย เปนการอบรมเปนกลุมใหญ ๆ โดยอาศัยครูผูสอน 
 5. การใหลองทําในหองทดลอง เปนการใชเคร่ืองมือตาง ๆ ในหองทดลอง กอนที่จะ
ใหลงมือทํางานจริง ๆ สามารถใหผลสําเร็จสูง แตเสียคาใชจายสูงดวย 
 6. การจัดแผนการศึกษา เปนการจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบของหนังสือคูมือ  
เปนเครื่องชวยสอน โดยใหทดลองตอบปญหาโดยวิธีเขียนคําตอบในชองวาง หรือทดลองกดปุม
เครื่องจักร 
 

 การปฏิบตัิ การฝกทกัษะอาชีพทีด่ตีองปฏบิัตดิังนี ้
ในการฝกปฏิบัติการที่ดีตองมีการจดบันทึกในการปฏิบัติงาน โดยจดรายละเอียดให

ชัดเจน เริ่มตั้งแตการวางแผนการทําอาชีพตางๆ การวิเคราะห การศึกษา สังเกต ตลอดจนผล 
ที่ไดรับจากการปฏิบัติการในอาชีพนั้นๆ  และแนวทางการแกไขปญหาที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมทายบทที ่1 
 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนอธิบายคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 

1. การขยายอาชีพ หมายถึง 

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

แนวตอบ การเพิ่มโอกาสทางอาชีพ โดยเพิ่มพูนความรูและทักษะ เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญในงานที่ตนปฏิบัติอยู  แลวนําไปเปนชองทางในการขยายอาชีพ 

 
2. การขยายอาชีพมีความสําคัญอยางไร 

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

แนวตอบ เปนการสรางเสริมรายได หรือเพิ่มผลประกอบการใหสูงขึ้น เปนการพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

 
3. ใหผูเรียนศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู สื่อตาง ๆ ในเรื่องแหลงศึกษาคนควา  

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  ใหผู เรียนรวมกันวิเคราะหชุมชนของตนวามีจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค  
อะไร อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบวิเคราะหชุมชน 

ชื่อชุมชน................................................................ที่อยู.............................................................. 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง จุดออน 
 
 
 

  

ปจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค 
 
 
 

  

 
สรุป 

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

ผูรวมวิเคราะห 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.  การจัดการขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายวา
อยางไร 

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

 แนวตอบ  กรรมวิธีในการควบคุมการดําเนินงานทํามาหากินใหขยายกาวออกไปใหเกิด

ความแนนและทนทานไมกลับเปนอื่นตามหลักความรู ความจริงของงานเกี่ยวกับการผลิต การ

จําหนายจายแจกและการบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชนเปนไปตามตองการ 
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บทท่ี 2 
การทําแผนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ 

   
การทําแผนธุรกิจ 

ความหมายของแผนธุรกิจ 

           แผนธุรกิจ คือแผนงานทางธุรกิจที่แสดงกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติในการลงทุน
ประกอบการ โดยมีจุดเริ่มตนจากจะผลิตสินคาและบริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอยางไร
บาง และผลจากการปฏิบัติออกมาไดมากนอยแคไหน ใชงบประมาณและกําลังคนเทาไร เพื่อให
เกิดเปนสินคาและบริการแกลูกคา และจะบริหารธุรกิจอยางไรธุรกิจจึงจะอยูรอด 
 

การศึกษาวิเคราะหชุมชนเพือ่การพฒันาอาชีพ 

           การวิเคราะหชุมชน หมายถึง การนําเอาขอมูลทั่วไปของชุมชนที่เราอาศัยอยู                
ซึ่งอาจจะเปนหมูบาน ตําบล หรืออําเภอก็ไดขึ้นอยูกับการกําหนดขอบเขตของชุมชนวาจะนํา
ขอมูลของชุมชนในระดับใดมาพิจารณา โดยการจําแนกขอมูลดานตาง ๆ เพื่อใหทราบถึง
ประเด็นปญหา และความตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อจะนํามากําหนดแนวทางการขยาย
อาชีพใหตอบสนองตรงกับความตองการของคนในชุมชน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
รายไดของประชากรตอคน ตอครอบครัวเปนอยางไร ลักษณะของการประกอบอาชีพของ
ประชากรเปนอยางไร รวมถึงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลดานการตลาด แนวโนมของ
ความตองการของการตลาด นโยบายของรัฐที่จะเอื้อประโยชนตอการผลิตหรือการประกอบ
อาชีพ เปนตน ขอมูลเหลาน้ีจะชวยใหเราวางแผนการดําเนินการพัฒนาอาชีพไดรอบคอบขึ้น 
การวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหสภาพการภายใน ภายนอกของชุมชน โดยใชเทคนิค SWOT 
(SWOT Analysis) การศึกษาความตองการของชุมชนเปนการสํารวจความตองการของชุมชน
เพื่อใหทราบถึงจุดเดน จุดดอย อุปสรรคหรือความเสี่ยงและโอกาสในดานตาง ๆ ของขอมูลและ
ความตองการของชุมชน ทั้งน้ีโดยใชเทคนิค SWOT ในการวิเคราะหชุมชน มีดังน้ี  

S (Strengths)   จุดแข็งหรือจุดเดนของชุมชน  
W (Weaknesses)  จุดออนหรือขอดอยของชุมชน  
O (Opportunities)  โอกาสที่จะสามารถดําเนินการได  
T (Threats)   อุปสรรคหรือปจจัยที่เปนความเสี่ยงของชุมชนที่ควรหลีกเลี่ยงใน 

การปฏิบัติ 
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ในการวิเคราะหชุมชน อาจจะเขียนเปนตารางวิเคราะหไดดังน้ี 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
 

ปจจัยภายนอก โอกาส (O) อุปสรรคและความเสี่ยง 
(T) 

 
            การวิเคราะหขอมูล ผูวิเคราะหควรพิจารณาจําแนกขอมูลในดานตาง ๆ โดยให
สมาชิกในชุมชนหรือกลุมอาชีพนั้นรวมกันชวยวิเคราะห หากพบขอมูลสวนใดที่เปนจุดเดนของ
ชุมชนหรือกลุมอาชีพน้ันใหใสขอมูลในชอง S หากพบขอมูลใดที่เปนจุดออนหรือขอดอยของ
ชุมชนหรือกลุมอาชีพใหใสขอมูลในชอง W หากสวนใดที่เปนโอกาสชองทางของชุมชน เชน 
ความตองการสินคาของประชาชน นโยบาย หรือจุดเนนของรัฐหรือของชุมชนที่เปนโอกาสดีให
ใสในชอง O และในขณะเดียวกันขอมูลใดที่เปนความเสี่ยง เชน ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิด
กฎหมาย หรือความตองการของชุมชนไมมีหรือมีนอย ขาดแคลนวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิต 
เปนตน ใหนําขอมูลใสในชอง T ทําเชนน้ีจนครบถวน หากสวนใดขอมูลไมชัดเจนเพียงพอก็ตอง
สํารวจขอมูลเพิ่มเติมได จากน้ันนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อกําหนดทางเลือกในการพัฒนาอาชีพ
หรือทางเลือกในการแกปญหาอีกครั้งหน่ึง กอนท่ีจะกําหนดเปนวิสัยทัศนตอไป 
  

การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  และกลยทุธ 
ในการวางแผนขยายธุรกิจของชุมชน 

วิสัยทัศน  เปนการกําหนดภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต มุงหวังใหเกิดผล
อยางไร หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือการมองเปาหมายของธุรกิจวาตองการใหเกิดอะไรขึ้นขางหนา 
โดยมีขอบเขตและระยะเวลากําหนดที่แนนอน ในการกําหนดวิสัยทัศนเปนการนําเอาผล 
การวิเคราะหขอมูลชุมชนและขอมูลอาชีพของผูประกอบการ มาประกอบการพิจารณาอยาง
รอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ดี มีความเปนไปไดเพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจในที่สุด  

พันธกิจ  ภาระงานที่ผูประกอบการจะตองดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศน 
ที่กําหนดไวใหได ผูประกอบการจะตองสรางทีมงานและกําหนดภารกิจของสถานประกอบการ
ใหชัดเจน ครอบคลุมทั้งดานการผลิตและการตลาด  

การวิเคราะหพันธกิจ ของสถานประกอบการ สามารถตรวจสอบวาพันธกิจใดควรทํา
กอนหรือหลัง หรือพันธกิจใดควรดํารงอยูหรือควรเปลี่ยนแปลง ผูประกอบการและทีมงาน
จะตองรวมกันวิเคราะห เพื่อกําหนดพันธกิจหลักของสถานประกอบการ ผูประกอบการและ
ทีมงานจะตองจัดลําดับความสําคัญของพันธกิจและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใหได  



๘ 

 

เปาหมายหรือเปาประสงค เปาหมายในการขยายอาชีพ คือการบอกใหทราบวาสถาน
ประกอบการน้ันสามารถทําไดภายในระยะเวลาเทาใด ซึ่งอาจจะกําหนดไวเปนระยะสั้น หรือ
ระยะยาว 3 ป หรือ 5 ป  

กลยุทธในการวางแผนขยายอาชีพ เปนการวางแผนกลยุทธในการขยายอาชีพ หรือ
ธุรกิจนั้น ๆ ใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวการวางแผนจะตองกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายระยะ
ยาวใหชัดเจน มีการวิเคราะหสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการทํางาน วางระบบไวคอนขางสูง
เพื่อใหมีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งน้ี 
เพื่อใหผูประกอบการและทีมงานสามารถพัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพและมีความกาวหนาได
ในอนาคต 

  
ขั้นตอนกระบวนการวางแผน 

ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนในการขยายธุรกิจของชุมชน มีดังน้ี  
1. ขั้นการกําหนดวัตถุประสงคตองใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหรือการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  
2. ขั้นการกําหนดวัตถุประสงคการกําหนดวัตถุประสงคตองมีความชัดเจนวาจะทํา 

เพื่ออะไร และวัตถุประสงคน้ันจะตองมีความเปนไปไดหรือไม และสามารถวัดผลได  
3. ขั้นการตั้งเปาหมาย เปนการระบุเปาหมายที่จะทําวาตั้งเปาหมายในการดําเนินการ

ไวจํานวนเทาใด และสามารถวัดไดในชวงเวลาสั้น ๆ  
4. ขั้นการกําหนดขั้นตอนการทํางาน เปนการคิดไวกอนวาจะทํากิจกรรมอะไรกอน 

หรือหลัง ซึ่งการกําหนดแผนกิจกรรมนี้จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

5. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองจึงจะไดผล  
6. ขั้นการปรับแผนการปฏิบัติงาน ในบางครั้งแผนที่วางไวเมื่อไดดําเนินการไประยะ

หน่ึง อาจจะทําใหสถานการณเปลี่ยนไป ผูประกอบการจึงควรมีการปรับแผนบางเพื่อให
สอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้น และการดําเนินงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพขึ้น  
 

การวางแผนปฏบิัตกิาร 

การวางแผนปฏิบัติการเปนขั้นตอนสุดทายของการทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพที่มี
รายละเอียดมาจากแผนกลยุทธมากําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ                 
โดยจะตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ โดยผูเรียนและผูนํา
ชุมชนตองชวยกันกําหนด  
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กิจกรรมทายบทที ่2 
 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนนําผลจากการวิเคราะหชุมชนรวมกับคนในชุมชน  ชวยกันกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ  เปาหมายการพัฒนา/ขยายอาชีพชุมชน  แลวบันทึกในแบบบันทึก 

แบบบนัทกึ 

1. วิสัยทัศน 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. พันธกิจ 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. เปาหมายการพฒันาอาชีพชุมชน 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ใหผูเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการขยายอาชีพ 

แผนปฏิบตักิารขยายอาชีพ....................................................................................... 
 

ที่ กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร เงินลงทนุ ผูรบัผดิชอบ 
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บทท่ี 3 

การจัดการความเสี่ยง 
 

การจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนตอการประสบกับเหตุการณ หรือสภาวะที่เราตองเผชิญ
กับสถานการณอันไมพึงประสงคโดยมีความนาจะเปน หรือโอกาสในสิ่งนั้น ๆ เปน 

ความเสี่ยง มีความหมายในหลากหลายแงมุม เชน  
       - ความเสี่ยง คือ โอกาสที่เกิดข้ึนแลวธุรกิจจะเกิดความเสียหาย  
       - ความเสี่ยง คือ ความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายตอธุรกิจ  
       - ความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนของเหตุการณที่จะเกิดข้ึน  
       - ความเสี่ยง คือ การคลาดเคลื่อนของการคาดการณ 
  

สภาวะที่จะทําใหเกิดความเสียหาย 

สภาวะที่จะทําใหเกิดความเสียหาย  หมายถึง สภาพเงื่อนไขที่เปนสาเหตุที่ทําใหความ
เสียหายเพิ่มสูงขึ้น โดยสภาวะตาง ๆ น้ัน สามารถแบงออกไดเปนสภาวะทางดานกายภาพ คือ 
สภาวะของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เชน ชนิดและทําเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสราง อาจเอื้อตอ
การเกิดเพลิงไหม สภาวะทางดานศีลธรรม คือ สภาวะของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากความ 
ไมซื่อสัตยตอหนาที่การงาน เชน การฉอโกงของพนักงาน และสภาวะดานจิตสํานึกในการ
ปองกันความเสี่ยง คือ สภาวะที่ไมประมาทและเลินเลอ หรือการไมเอาใจใสในการปองกันความ
เสี่ยง เชน การที่พนักงานปลอยใหเคร่ืองจักรทํางานโดยไมควบคุม 

 
องคประกอบการจดัการความเสี่ยง 

การระบุชี้วาองคกรกําลังมีภัย เปนการระบุชี้วาองคกรมีภัยอะไรบางที่มาเผชิญอยู และ
อยูในลักษณะใดหรือขอบเขตเปนอยางไร นับเปนขั้นตอนแรกของการจัดการความเสี่ยง  

การประเมินผลกระทบของภัย เปนการประเมินผลกระทบของภัยที่จะมีตอองคกร 
ซึ่งอาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา การประเมินความเสี่ยงที่องคกรตองเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัย 
แตละชนิดไดอยางเหมาะสมมากที่สุด 

การจัดทํามาตรการตอบโตตอบความเสี่ยงจากภัย การจัดทํามาตรการตอบโตความเสี่ยง
เปนมาตรการที่จัดเรียงลําดับความสําคัญแลวในการประเมินผลกระทบของภัย มาตรการตอบ
โตที่นิยมใชเพื่อการรับมือกับภัยแตละชนิด อาจจําแนก ได 5 มาตรการ ดังน้ี 



๑๒ 

 

(1)  มาตรการขจัดหรือลดความรุนแรงของความอันตรายของภัยท่ีตองประสบ  
(2)  มาตรการที่ปองกันผูรับภัยมิใหตองประสบภัยโดยตรง เชน ภัยจากการที่ตองปนไป

ในที่สูงก็มีมาตรการปองกันโดยตองติดเข็มขัดนิรภัย กันการพลาดพลั้งตกลงมา  
(3) มาตรการลดความรุนแรงของสถานการณฉุกเฉิน เชน กรณีเกิดเพลิงไหมในอาคาร 

ไดมีการขจัดและลดความรุนแรง โดยออกแบบตัวอาคารใหมีผนังกันไฟ กันเพลิงไหมรุนลามไป
ยังบริเวณใกลเคียง และมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร ก็จะชวยลดหรือหยุดความรุนแรงของ
อุบัติภัยลงได  

(4) มาตรการกูภัยก็เปนการลดความสูญเสียโดยตรง  
(5) มาตรการกลับคืนสภาพ ก็เปนอีกมาตรการในการลดความเสียหายตอเน่ืองจากภัย

หรืออุบัติภัยแตละคร้ังลงได  
 

การรบัมือกับภัย 5 มาตรการ 

1. การเตรียมความพรอม องคกรตองเตรียมความพรอมระบบการบริหารความเสี่ยงให
มีความพรอมในการจัดทํามาตรการขจัดหรือควบคุมภัยตาง ๆ เอาไวลวงหนา 

2. การตอบสนองอยางฉับไวเมื่อเกิดอุบัติภัยข้ึนระบบตองมีสมรรถนะที่ดีพอในการตอบ
โตภัยแตละชนิดอยางไดผลและทันเวลา  

3. การชวยเหลือกูภัย เปนกระบวนการปกปองชีวิตและทรัพยสินขององคกร ที่ไดผล
และทันเวลา  

4. การกลับเขาไปทํางาน เมื่ออุบัติภัยสิ้นสุดลงแลวตองกลับเขาไปท่ีเดิมใหเร็วที่สุด 
เพื่อการซอมแซม การเปลี่ยนใหม หรือการสรางขึ้นใหม เพื่อใหอาคารสถานที่พรอมที่จะดําเนิน
กิจการตอไปได อาจรวมไปถึงการประกันภัยดวย  

5. การกลับคืนสูสภาวะปกติ องคกรสามารถเปดทําการ หรือ ดําเนินธุรกิจตอไป
ตามปกติไดเสมือนวาไมมีอุบัติภัยมากอน การตอบสนองอยางฉับไว กับการชวยเหลือกูภัยอาจดู
เหมือนเปนเรื่องเดียวกัน แตความจริงแลวแตกตางกัน เชน กรณีเกิดอัคคีภัย อุปกรณดับเพลิง
อัตโนมัติ 

 
การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงทางธรุกิจ 

การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ จะใชธุรกิจที่เราอยูเปนตัวตั้ง แลวมอง
สิ่งแวดลอมรอบธุรกิจและตัวธุรกิจเองวา มีอะไรบางที่เปนจุดสําคัญ และถาจุดน้ันสําคัญถึง
ขนาดที่เรียกวา ถาเกิดผลกระทบเลวรายแลวกับจุดน้ีแลว ธุรกิจของเราอาจมีปญหาได 

  
 



๑๓ 

 

ประโยชนของการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง 

การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงนอกจากเกิดประโยชนกับธุรกิจแลวยังสงผลถึงองคกร
และลูกคาที่มาใชหรือขอรับบริการอีกดวย ซึ่งพอสรุปได ดังนี้  

1. สามารถสรางเสริมความเขาใจการดําเนินการของธุรกิจและจัดทําแผนธุรกิจ 
ที่ใกลเคียงความเปนจริง มากขึ้นในเรื่องการประมาณการคาใชจาย และระยะเวลาดําเนินการ  

2. เพิ่มพูนความเขาใจความเสี่ยงในธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่จะเกิด
กับธุรกิจหากจัดการความเสี่ยงไมเหมาะสมหรือละเลยการบริหารความเสี่ยงนั้น  

3. มีอิสระในการพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งจะชวยใหการตัดสินใจจัดการความ
เสี่ยงใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น  

4. ทําใหยอมรับความเสี่ยงไดมากขึ้น และสามารถไดประโยชนจากการยอมรับความ
เสี่ยงนั้นไดมากขึ้นดวย 
 

การประเมินความเสี่ยง 

กระบวนการประเมินความเสี่ยง มีดังตอไปน้ี  
กําหนดความเสี่ยง โดยตรวจสอบวาในธุรกิจของเรามีเรื่องใดที่เปนความเสี่ยงบาง ซึ่งมี

ประเด็นตาง ๆ ที่สามารถวางกรอบในการกําหนดความเสี่ยงเปนดาน ๆ 5 ดาน ดังน้ี  
1) ดานการตลาด เชน การเปลี่ยนแปลงของสินคา การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา อัตรา

ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนราคาหุน การแขงขันทางตลาด  
2) ดานการผลิต เชน วัตถุดิบ กําลังการผลิต ตนทุนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร 

ความปลอดภัย ความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต  
3) ดานการเงิน เชน ความเปลี่ยนแปลงดานสินเช่ือ ความเปลี่ยนแปลงสินทรัพยที่ใช 

ค้ําประกันสินเช่ือ สภาพคลอง  
4) ดานบุคลากร เชน ความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ความรับผิดชอบ การทุจริต 

ความสามัคคี อัตราการลาออก  
5) ดาน 5 ศักยภาพ เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ทําเลที่ตั้ง 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ทรัพยากรมนุษย 

เมื่อสามารถกําหนดความเสี่ยงไดแลว ตองประเมินอีกครั้งวาความเสี่ยงน้ันรุนแรงระดับ
ใด และ จัดลําดับความเสี่ยง ตามลําดับความรุนแรง  

1) การประมาณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การประมาณระดับของความเสี่ยง
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการแกไข เมื่อประเมินแลวนําขอมูลมาเรียงลําดับความ
เสี่ยง ซึ่งการประมาณความเสี่ยงดูไดจาก การเรียงลําดับของความรุนแรงของสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
(ผลกระทบ) และการเรียงลําดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ ดังน้ี  



๑๔ 

 

1.1) ความรุนแรงของอันตราย ลักษณะความรุนแรง  
- ระดับความรุนแรงมาก  
- ระดับความรุนแรงปานกลาง  
- ระดับความรุนแรงนอย  
 
 

การพิจารณาระดับความรุนแรง ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนวาจะเกิดเหตุการณน้ัน ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแลวจะเกิดความรุนแรง หรือ
ผลกระทบกับสิ่งตาง ๆ ในระดับใด 
 

กิจกรรมทายบทที ่3 
 
คําชี้แจง  ใหผูเรียนอธิบายคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. ใหผูเรียนยกตัวอยางอาชีพที่มีความเสี่ยงในสังคมปจจุบันพรอมหาภาพ/เหตุการณ/ขาว/
บทความ ประกอบ  1  ภาพ  และอธิบายดังหัวขอตอไปน้ี 

1. จะมีวิธีจัดการความเสี่ยงไดอยางไร 
2. ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงมีอะไรบาง 
3. จะมีวิธีการบริหารความเสี่ยงไดอยางไร 
 

2. ความเสี่ยง หมายถึง  
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

แนวตอบ  การวัดประสิทธิภาพ ของธุรกิจในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของ
งาน ภายใตงบประมาณที่กําหนด 
 
3. ประโยชนของการจัดการความเสี่ยง คือ 

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

แนวตอบ  การเพิ่มศักยภาพของธุรกิจในการดําเนินการใหมีกําไรมากขึ้น 



๑๕ 

 

บทท่ี 4 
การจัดการผลิตหรือการบริการ 

 
ความหมายของการจัดการการผลติ การบรกิาร และการควบคุมคุณภาพ 

การจัดการการผลิต หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินงานผลิตสินคาตามขั้นตอนตาง ๆ 
อยางตอเน่ืองและมีการประสานงานกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรหรือกิจการ  

การบริการ หมายถึง กระบวนการที่เนนการใหบริการแกลูกคาโดยตรง โดยการทําให
ลูกคาไดรับความพึงพอใจมีความสุขและไดรับผลประโยชนอยางเต็มท่ี 

การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผลิตภัณฑตอบสนองความ
ตองการและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาบนแนวคิดพื้นฐานวา เมื่อกระบวนการดี 
ผลลัพธที่ออกมาก็จะดีตาม  
 

การจัดการเกี่ยวกบัการควบคุมคณุภาพการผลิต 

การควบคุมคุณภาพนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหสินคาหรือผลิตภัณฑหรือการบริการบรรลุ
จุดมุงหมายดังตอไปน้ี  

1. สินคาที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตมีคุณภาพตรงตามขอตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญา  
2. กระบวนการผลิตดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม  
3. การวางแผนการผลิตเปนไปตามที่กําหนดไว  
4. การบรรจุหีบหอดี และเหมาะสม หมายถึง สามารถนําสงวัสดุยังจุดหมายปลายทาง

ในสภาพดี  
 

ขั้นตอนการควบคุมคณุภาพการผลิต  แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นการกําหนดนโยบาย ในขั้นนี้จะเปนการกําหนดวัตถุประสงคกวาง ๆ เชน ระดับ
สินคา ขนาดของตลาด วิธีการจําหนาย ตลอดถึงการรับประกัน ขอกําหนดเหลาน้ีจะเปนเครื่อง
ช้ีนําวากิจการจะตองทําอะไรบาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว  

2. ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑในที่น้ี หมายถึง การกําหนด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑจึงตองมีความสัมพันธกับระบบการผลิต  

3. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน
ขั้นตอนยอย 3 ขั้น คือ การตรวจสอบคุณภาพของช้ินสวน การควบคุมกระบวนการการผลิต
และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยในการตรวจสอบทั้ง 3 ขั้นนี้ สวนใหญจะใช
เทคนิคการสุมตัวอยาง เพราะผลิตภัณฑที่ผลิตไดน้ันมีจํานวนมากไมอาจจะทําการตรวจสอบได
อยางทั่วถึงภายในเวลาจํากัด  



๑๖ 

 

4. ขั้นการจําหนาย การควบคุมคุณภาพ จะมีลักษณะเปนการใหบริการหลังการขาย  
ซึ่งในระบบการตลาดสมัยใหมถือวาเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะสินคาบางชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สินคาประเภทเครื่องมือ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีวิธีการใชและการดูแล
รักษาที่คอนขางยุงยาก ผูผลิตหรือผูขายจะตองคอยดูและเพื่อใหบริการหลังการขายแกผูซื้ออยู
เสมอ เพื่อสรางความพึงพอใจ ซึ่งจะมีผลตอความเช่ือมั่นและความกาวหนาทางธุรกิจในอนาคต  
 

การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 

การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต เปนการพัฒนาความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑของมนุษย ชวยในการแกปญหาและสนองความตองการของมนุษยอยางสรางสรรค 
โดยนําความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อสรางและใชสิ่งของเครื่องใช วิธีการใหการ
ดํารงชีวิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ที่ยังไมเคยมีใชมากอน
หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลว  

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้น เพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ 
เชน อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุ หรือแมกระทั่งสิ่งที่ไมไดเปนสิ่งของที่จับตองไดหรืออาจ
เปนระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการทํางานบรรลุผลเปาหมาย  

เทคโนโลยีจะมีประโยชนอยางมาก เมื่อผูใชมีการนําไปใชไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม 
และจะเกิดผลกระทบอยางมากมาย เมื่อผูใชนําเทคโนโลยีไปใชแบบผิด ๆ ดวยความไมรู หรือใช
เทคโนโลยีมากเกินกวาความจําเปน 

 
กระบวนการเทคโนโลยีในการผลติ 

กระบวนการเทคโนโลยีเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการแกปญหา โดยการใช
ความคิดริเร่ิมอยางสรางสรรคและรอบคอบ เพื่อสรางผลิตภัณฑที่กอใหเกิดประโยชนตามความ
ตองการของมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ  

หลักการเบื้องตนของกระบวนการทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ สามารถแบง
ออกเปนขั้นตอน ไดดังน้ี  

1. กําหนดปญหาหรือความตองการ 
2. สรางทางเลือกหรือวิธีการ 
3. เลือกวิธีการที่เหมาะสม 
4. ออกแบบและลงมือสราง 
5. ทดสอบและประเมินผล (ปรับปรุงแกไข) 
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การเลอืกใชเทคโนโลยอียางสรางสรรค 

การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอมและงานอาชีพ  
มีหลักการดังตอไปน้ี  

1. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลิตภัณฑหรือวิธีการท่ีไดจากเทคโนโลยีตาง ๆ ทั้งทางดาน
คุณภาพ รูปแบบ วัสดุ ความสะดวกในการใช ความคุมคา โดยกอนที่จะตัดสินใจเลือก
เทคโนโลยีใดมาใชน้ัน ผูประกอบการหรือเจาของกิจการ ควรนําคุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะ
เฉพาะของเทคโนโลยีมาศึกษาเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจเลือก 

2. เมื่อมีการเลือกใชเทคโนโลยีสําหรับการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสนองตอ
ความตองการของมนุษยแลว ยอมตองมีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาดวย ดังน้ัน
ผูประกอบการหรือเจาของกิจการตองศึกษาทบทวนวาเทคโนโลยีที่กําหนดใชน้ันมี ขอดี ขอเสีย
และผลตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่จะไดรับน้ันเปนอยางไร 

3. ตัดสินใจเลือกและใชเทคโนโลยีที่มีผลดีตอสังคมและสิ่งแวดลอมในทางสรางสรรค
มากที่สุด  
 

การลดตนทุนการผลติและการบริการ 

การดําเนินงานธุรกิจทุกประเภท ใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง จําเปน 
ที่ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองหาวิธีการลดตนทุนการผลิตและการบริการ โดยแนวคิด
ในการลดและควบคุมตนทุนการผลิตนั้น มีหลักการดังน้ี  

1. ศึกษาวิเคราะหและสํารวจสถานภาพปจจุบันของการผลิต คือแรงงาน วัตถุดิบ 
ตนทุน การผลิต เมื่อรูปจจัยการผลิตแลวทําใหสามารถหาขอบกพรองและหาวิธีลดตนทุนได  

2. วิเคราะหหาสาเหตุของตนทุนสูญเปลาที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินคา และการบริการ 
หมายถึง การเสียคาใชจายแตไมไดกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ  

3. ปฏิบัติการลดและควบคุมตนทุนการผลิตในสวนของคาใชจายที่ไรประสิทธิภาพ  
มีความสูญเปลา โดยดําเนินการตอเน่ืองใหบรรลุผลสําเร็จ  
 

การดําเนินธุรกิจตองเผชิญกับขอจํากัดหลายอยางที่เปนอุปสรรคและเปนเหตุใหตนทุน
การผลิตสูงขึ้น จากหลายปจจัย คือ ตนทุนแรงงานมีแนวโนมสูงขึ้น ตนทุนวัตถุดิบแพงขึ้น 
โดยเฉพาะการนําวัตถุดิบจากภายนอกเขามา ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น เชน คานํ้ามัน  
คาไฟฟา คูแขงขันมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น จําเปนที่ผูประกอบการหรือเจาของ
ธุรกิจตองลดตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาที่ผลิตจะมีผลใหไดกําไรมากขึ้น ดังน้ันผูประกอบการ
ตองปรับวิธีการทําธุรกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง โดยกําหนดเปาหมายการผลิตให
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เหมาะสมเพื่อความอยูรอด มีการปรับปรุงโครงสรางในการประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการ
สงเสริมการขาย ซึ่งเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จ 

ปจจัยในการลด และควบคุมตนทุนการผลติ 

ในการผลิตสินคา ตนทุนการผลิตจะสูงหรือตํ่านั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หลายประการดังน้ี  
1. ผูบริหารตองมีนโยบายและโครงการเพื่อลดตนทุนการผลิตอยางจริงจังและชัดเจนไม

วาจะเปนนโยบายดานคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เชน ISO , การสนับสนุนศักยภาพของ
บุคลากร ฯลฯ หรือระบบและวิธีการลดตนทุน ซึ่งตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเน่ือง  

2. สรางจิตสํานึกพนักงาน ใหมีจิตสํานึกที่ดีตอโครงการลดตนทุนการผลิต จึงจะไดรับ
ความรวมมือและประสบความสําเร็จได  

3. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการธุรกิจอยางจริงจัง 
ทุกปจจัยที่กลาวมามีความสําคัญเทากันหมด แตการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมี
คุณภาพผูบริหารธุรกิจตองกําหนดเปาหมายและการดําเนินงานอยางจริงจัง และตองมีการ
จัดทําขอมูลและวัดประสิทธิภาพของการลดตนทุนอยางตอเน่ือง 

4. วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ขั้นตอนที่ 1 การแยกยอย 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และมาตรการ 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานแผนปฏิบัติการเบ้ืองตนเขากับแผนงาน 

การจัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดการผลิต ผูประกอบการจะตองเตรียมวางแผนไว
ลวงหนา เพื่อเปนการประกันความสําเร็จไดมากขึ้น การเขียนแผนปฏิบัติจะประกอบดวย 
รายการกิจกรรม วัตถุประสงค ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ดังน้ี 

 
แผนปฏิบัติการ การจัดการผลิต 

ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ระยะเวลา งบประมาณ ผูรบัผดิชอบ 

1 
ดานการควบคุม
คุณภาพ 

เพื่อใหสินคามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ก.พ. ถึง 
เม.ย. 53 

100,000.- นายวิญู 

2 
การใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิต 

เพื่อประหยัดเวลา
ในการผลิต 

ก.พ. ถึง 
เม.ย. 53 

300,000.- นายวิชาญ 

3 การลดตนทุนการผลิต เพื่อผลกําไรมากขึ้น ป พ.ศ. 53 - นางสรญา 
 
 
 



๑๙ 

 

กิจกรรมทายบทที ่4 
 

คําชี้แจง ใหผูเรียนอธิบายคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1.  ใหผูเรียนรวมกลุมเพื่อนไปคนควาหาความรูในเรื่อง “การการผลิตหรือการบริการ”  
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งสื่อบุคคล และจากอินเทอรเน็ต แลวเขียนสรุปยอเปนองคความรู 
ลงในแบบบันทึก 

 
แบบบนัทกึ 

เรื่อง การจดัการการผลติหรอืการบริการ 

แหลงคนควา 

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

เนื้อหา  

1.  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการผลิตหรือการบริการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 2.  การจัดทําแผนปฏิบัติการผลิตหรือการบริการ   
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

3.  ข้ันตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผลิตและการบริการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.  ใหผูเรียนไปศึกษาจากผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  โดยมีหัวขอในการ
สนทนาดังน้ี 

1.  แนวทางในการประกอบอาชีพใหมีความมั่นคง 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

2.  การจัดทําแผนการผลิตหรือการบริการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
3.  ข้ันตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการผลิตหรือการบริการ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  ใหผูเรียนฝกเขียนแผนปฏิบัติการการผลิตหรือการบริการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

บทท่ี 5 
การจัดการการตลาด 

 
การจัดการการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานธุรกิจ ซึ่งจะตองมีการ

วางแผนการผลิต การโฆษณา การประชาสัมพันธ การวิจัยการตลาด การสงเสริมการขาย  
การทําฐานขอมูลลูกคา การกระจายสินคา การกําหนดราคา การจัดจําหนาย ตลอดจน 
การดําเนินกิจการทุกอยางเพื่อสนองความตองการ และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจ  
ทั้งในเรื่องราคาและบริการ  
  

การจัดการการตลาดเกี่ยวของกับเรือ่งตาง ๆ ดังนี ้
1. การโฆษณา หมายถึง การนําเสนอหรือสงเสริมความคิดในการขายสินคาหรือบริการ

ผานสื่อตาง ๆ มีผูอุปถัมภเปนผูเสียคาใชจายในการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงคของการโฆษณา 
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและงานบริการ เปนการใหขาวสารและชักจูงใหซื้อ
สินคาและซื้อบริการสื่อที่ใชในการโฆษณามีหลายประเภท เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน ปายโฆษณา การโฆษณาทางไปรษณีย เปนตน สื่อโฆษณาแตละประเภทจะมีจุดเดน
และจุดดอยแตกตางกัน ดังน้ัน การเลือกสื่อโฆษณาควรคํานึงถึงวัตถุประสงค ดังน้ี  

1) สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  
2) สื่อนั้นมีประสิทธิภาพและไดผลสูงสุด  
3) เสียคาใชจายต่ําที่สุด  

2. การประชาสัมพันธ หมายถึง การติดตอสื่อสารเพื่อสงเสริมความเขาใจที่ถูกตอง
รวมกันตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางลูกคากับผูผลิต เพื่อใหเกิดความเช่ือถือ
ศรัทธา ความคิดเห็น ทัศนคติที่ดีตอองคการ การประชาสัมพันธ ไดแก ขาวแจกสําหรับเผยแพร 
การแถลงขาว  

3. การสงเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการตลาดนอกเหนือจากการ
โฆษณาการขายโดยบุคคล และการประชาสัมพันธ เปนการชวยกระตุนความสนใจ การซื้อของ
ผูบริโภคหรือบุคคล 

4. การวิจัยการตลาด หมายถึง การศึกษาปจจัยภายนอกและภายในเกี่ยวกับการตลาด 
ทําใหผูประกอบการมีขอมูลในการวางแผนการตลาดไดอยางมั่นใจและสามารถบอก
รายละเอียดในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน การวิจัยการตลาดหรือการศึกษาตลาดควร
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคมาปรับใช ดังน้ี 

1. ผูบริโภคของกิจการคือใคร ใชหลักการแบงสวนตลาดเขามาประกอบการ 
พิจารณา คือ หลักภูมิศาสตร หลักประชากรศาสตร หลักจิตวิทยา หลักพฤติกรรมศาสตร  
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2. ตลาดตองการซื้ออะไร ผูประกอบการจะตองศึกษาวาผูบริโภคตองการอะไร 
จากผลิตภัณฑที่ซื้อ เชน บางคนใชรถยนตราคาแพง เพราะตองการความภาคภูมิใจ  
บางคนเลือกรับประทานอาหารในรานหรูหรา นอกจากเขาตองการความอรอยจากรสชาติของ
อาหารแลวเขายังตองการความสะดวกสบาย การบริการที่ดี เปนตน นักการตลาดจะตอง
วิเคราะหดูวาผูบริโภคตองการซื้ออะไรเพื่อที่จะจัดองคประกอบของผลิตภัณฑใหครบถวนตามที่
เขาตองการ 

3. ซื้ออยางไร ผูประกอบการตองศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจในการซื้อของ 
ผูบริโภค กระบวนการการตัดสินใจในการซื้อน้ีจะเริ่มจากความรูสึกวาตองการสินคาน้ัน จนไป
ถึงความรูสึกหลังการซื้อ กระบวนการดังกลาวน้ีจะกินเวลามากหรือนอย ยากหรืองายเพียงใด
ขึ้นอยูกับชนิดของสินคา ตัวบุคคลที่ทําการซื้อ ผูตัดสินใจซื้อ การสงเสริมการตลาด ฯลฯ แตละ
ขั้นของกระบวนการซื้อใชเวลาไมเทากันและบางครั้งการซื้ออาจจะไมไดดําเนินไปจนจบ
กระบวนการก็ได เพราะผูบริโภคเปลี่ยนใจหรือเกิดอุปสรรคมาขัดขวางทําใหเลิกซื้อหรืออาจตอง
ทอดระยะเวลาในการซื้อออกไป 

4. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อเปนการพิจารณาถึงวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของ 
การซื้อ  

5. เมื่อไรผูบริโภคจะซื้อ นักการตลาดจําตองทราบถึงโอกาสในการซื้อของ 
ผูบริโภค ซึ่งจะแตกตางกันตามลักษณะสินคาน้ัน ๆ เพื่อวางกลยุทธทางตลาดไดเหมาะสมกับ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

6. ผูบริโภคจะซื้อที่ไหน เปนการถามเรื่องชองทางการจําหนาย แหลงขายที่ 
เหมาะสมกับสินคา โดยพิจารณาดูวาสินคาชนิดน้ีผูบริโภคมักจะซื้อจากที่ไหน ซื้อจาก
หางสรรพสินคาใหญ หรือจากรานขายของชําใกลบาน เปนตน 

7. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ เปนการถามเพื่อใหทราบถึงบทบาทของ 
กลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

8. การวางแผนการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย สรางความ 
นาเชื่อถือใหกับกิจการและผูที่จะรวมลงทุน สามารถอธิบายวิธีการที่จะดึงดูดและรักษาลูกคาทั้ง
รายเการายใหมไวได 

9. การทําฐานขอมูลลูกคา หมายถึง ขอมูลจะชวยในการกําหนดสวนตางของ 
การตลาด การกําหนดกลยุทธ การตลาดทางตรงไมวาจะเปน กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา 
กลยุทธสื่อ ตลอดจนใชในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญสําหรับการทําตลาดทางตรง 
เพราะกิจการจะไมสามารถสื่อสารหรือเขาใจถึงกลุมลูกคาที่คาดหวังได หากปราศจากขอมูล
ลูกคา  
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วัตถุประสงคการทําฐานขอมูลลูกคา มีดังน้ี  
1) เพื่อใหทราบถึงความสําคัญของการจัดทําบัญชีรายช่ือลูกคา  
2) เพื่อใหทราบถึงวิธีการเบื้องตนในการจัดทําบัญชีรายช่ือลูกคา  
3) เพื่อใหเขาใจถึงประเภทของฐานขอมูล  
4) เพื่อใหทราบถึงองคประกอบของฐานขอมูลลูกคา  
 
10. การกระจายสินคา ในวงการธุรกิจปจจุบันนักการตลาดใหความสําคัญ 

เกี่ยวกับการกระจายสินคา ไมนอยกวาตัวแปรอื่น ๆ ในดานการตลาด หากผลิตภัณฑเปนที่
ตองการของตลาด แตระบบการกระจายสินคาไมดี เชน สงสินคาผิดพลาด ลาชา ผิดสถานที่ 
เปนตน เปนความสูญเสียอันย่ิงใหญ เพราะทําใหยอดขายลดลงและสูญเสียลูกคา 
 

จุดประสงคของการกระจายสินคา คือการจัดสงสินคาใหลูกคาไดถูกตอง ไปยังสถานที่ 
ที่ถูกตองในเวลาที่เหมาะสม โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด ตลอดจนการใหบริการลูกคาที่ดีที่สุด 
บทบาทและความสําคัญของการกระจายสินคา เปนการเช่ือมโยงระหวางผูผลิตกับผูบริโภค 
หรือกลาวไดวาการที่นําสินคาออกจําหนายใหผูบริโภคทันตามเวลาที่ตองการกระจายสินคา  
จึงมีความสําคัญที่ผูประกอบการจะตองระมัดระวังในเรื่องตอไปน้ี  

1) สินคาที่ถูกตอง  
2) เวลาที่ถูกตอง  
3) จํานวนที่ถูกตอง  
4) สถานท่ีที่ถูกตอง  
5) รูปแบบที่ตองการ  

 
การจัดการกระจายสินคา คือการนําสินคาไปถึงมือผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งกระจายสินคา

เกี่ยวของกับการงานในหนาที่อื่น ๆ ไดแก การเริ่มตนจากการพยากรณการขายซึ่งเกี่ยวกับการ
วางแผนการจัดจําหนาย และวางแผนการผลิต สวนการกระจายสินคา หมายถึง การบริหาร
ระบบการขนสงระบบชองทางการจัดซื้อ ระบบชองทางการจัดจําหนาย ระบบสินคาคงคลัง 
เพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพในการจัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบเพื่อการผลิต และเพื่อใหไดมา 
ซึ่งประสิทธิภาพทางการตลาดท่ีจะขายสินคาสําเร็จรูปและบริการสูมือผูบริโภค 
  

การวางแผนการตลาดเชิงกลยทุธ 

การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ จะทําใหพนักงานทุกคนไดรูวา จะปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายในระยะเวลาไดอยางไร แผนการตลาดเปนเอกสารที่เขียนขึ้น เพื่อใชเปนเสมือน
หนังสือนําทางสําหรับกิจกรรมทางการตลาดแกผูจัดการฝายการตลาด  การเขียนแผนการตลาด
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ที่ชัดเจนเปนงานท่ีตองใชเวลา แตเปนพื้นฐานในการสื่อสารภายในองคการ แผนการตลาดจะทํา
ใหพนักงานทุกคนทราบวาตนมีความรับผิดชอบอะไร ตองทําอะไร มีกรอบเวลาในการ
ปฏิบัติงานอยางไร แผนการตลาดบงบอกวัตถุประสงคและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค แผนการตลาดเปนกรอบความคิดและใหทิศทางเชิงกลยุทธ สวนการนําไป
ปฏิบัติเปนการทํางานในลักษณะที่จัดการกับปญหา โอกาส และสถานการณ แผนการตลาด
แสดงข้ันตอนงานท่ีเรียงเปนลําดับกอนหลังก็จริง แตขั้นตอนเหลาน้ันอาจเกิดขึ้นพรอมกันหรือ
ประสานกันก็ได การเขียนแผนมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับองคกร พันธกิจ วัตถุประสงค 
กลุมเปาหมาย และสวนประสมทางการตลาดขององคกรน้ัน 
การนําแผนไปปฏิบัติและการควบคุม เปนกระบวนการที่ผูทําการตลาด ตองดําเนินงานตาม
แผนการตลาดที่วางไว ดวยความมั่นใจวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ซึ่งรายละเอียดในแผน
จะระบุกิจกรรม เวลา งบประมาณ ซึ่งตองมีการสื่อสารที่ดี เมื่อนําแผนการตลาดไปปฏิบัติแลว 
จะตองมีการประเมิน เพื่อใหทราบวาไดดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคเพียงใด มีอะไรที่ควร
แกไข การวางแผนมีความสัมพันธใกลชิดกับการควบคุม เน่ืองจากแผนไดระบุถึงสิ่งที่องคกร
ตองการบรรลุ  
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กิจกรรมทายบทที ่5 
 

คําชี้แจง ใหผูเรียนอธิบายคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 

1. การจัดการการตลาด หมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

แนวตอบ  การจัดการการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานธุรกิจ  
ซึ่งจะตองมีการวางแผนการผลิต การโฆษณา การประชาสัมพันธ การวิจัยการตลาด การ
สงเสริมการขาย การทําฐานขอมูลลูกคา การกระจายสินคา การกําหนดราคา การจัดจําหนาย 
ตลอดจนการดําเนินกิจการทุกอยางเพื่อสนองความตองการ และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภค
พอใจ ทั้งในเรื่องราคาและบริการ  
 
2.  การจัดทําแผนการตลาดมีวิธีใดบาง 

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

แนวตอบ  การโฆษณา การประชาสัมพันธ การวิจัยการตลาด การสงเสริมการขาย  
การทําฐานขอมูลลูกคา การกระจายสินคา 
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บทท่ี 6 
บัญชีธุรกิจ 

 
ความหมายของบัญชีธรุกิจ 

บัญชีธุรกิจ หมายถึง ระบบประมวลขอมูลทางการเงิน การจดบันทึกรายการคาตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการรับ – จายเงิน สิ่งของ และสิทธิที่มีมูลคาเปนเงินไวในสมุดบัญชีอยางสม่ําเสมอ 
เปนระเบียบถูกตองตามหลักการและสามารถแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
กิจการในระยะเวลาหน่ึงได 

 
ความสําคัญของการทําบญัช ี

1. เปนเครื่องมือวัดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 
ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และความมั่นคงของธุรกิจ จะบันทึกบัญชีรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
การดําเนินธุรกิจ เชน การลงทุน การรับ การจาย โดยไมนําสวนที่เปนของสวนตัวเขามาบันทึก
ดวย สิ่งที่บันทึกไวจะสามารถนํามาจัดทําเปนรายงานทางการเงินได เชน งบดุล งบกําไร 
ขาดทุน ซึ่งเปนภาพสะทอนในการดําเนินธุรกิจ  

2. เปนเครื่องมือชวยในการวางแผนและตัดสินใจธุรกิจ สามารถนํามาวิเคราะหความ
เปนไปไดของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ัน หากมีการบันทึกที่ถูกตอง จะทําให
สามารถพัฒนากิจการใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน  

3. เปนเครื่องมือในการวางแผนกําไร และควบคุมคาใชจายของบริษัท ชวยในการ
ตัดสินใจกําหนดราคาสินคา ชวยในการควบคุมตนทุนการผลิต และสามารถวิเคราะหปรับปรุง
รายจายที่ไมจําเปนออก รวมถึงชวยในการวางแผนการดําเนินงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มีอยู  

 
ประเภทและขัน้ตอนของการทําบญัชีธุรกิจ 

บัญชีการเงิน หมายถึง  การเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี
ในรูปของกระแสเขาหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย 

บัญชีสินทรัพย หมายถึง  ทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการ เปนผลของ
เหตุการณในอดีตซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

บัญชีรับ-จาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี 
ในรูปของกระแสออกหรือการลดลงของสินทรัพย 
 
 



๒๗ 

 

ตัวอยาง แบบฟอรมการทําบญัชีรายรบั-รายจาย 
 

แบบบญัชีรายรบั-รายจาย 
วันเดอืน

ป 
รายรับ 

จํานวนเงิน วันเดอืน
ป 

รายจาย 
จํานวนเงิน 

บาท สตางค บาท สตางค 
        
        
        
        
        

 
บัญชีทรัพย-หนี้สิน หมายถึงเปนภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการโดยจะเปนผลของ

เหตุการณในอดีตซึ่งจะทําใหกิจการเสียทรัพยในอนาคต 
 

ตัวอยางบญัชีทรพัย-หนี้สนิ 
 

ทรัพยสนิ หนี้สิน 
วันเดอืน

ป 
รายการ 

จํานวน
หนวย 

จํานวน
เงิน 

วัน
เดือนป 

รายการ 
จํานวน
หนวย 

จํานวน
เงิน 

        
        
        
        
        

 
 
 
 

 
 
 
 



๒๘ 

 

กิจกรรมทายบทที ่6 
 

คําชี้แจง ใหผูเรียนอธิบายคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 

1. บัญชีธุรกิจ หมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

  แนวตอบ บัญชีธุรกิจ หมายถึง  ระบบประมวลขอมูลทางการเงิน การจดบันทึกรายการ
คาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับ – จายเงิน สิ่งของ และสิทธิที่มีมูลคาเปนเงินไวในสมุดบัญชีอยาง
สม่ําเสมอ เปนระเบียบถูกตองตามหลักการและสามารถแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของกิจการในระยะเวลาหน่ึงได  
 
2. บัญชีมีไวเพื่ออะไร 

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

 แนวตอบ 1. เปนเครื่องมือวัดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 
2. เปนเครื่องมือชวยในการวางแผนและตัดสินใจธุรกิจ 
3. เปนเครื่องมือในการวางแผนกําไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

บทท่ี 7 
การขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ 

 
สิ่งที่ตองวิเคราะหในแผนปฏบิัตกิารขยายธรุกิจ 

1. ความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาใชกําหนดแผน 
2. ขอมูลที่ไดมามีความเที่ยงตรงเพียงพอก็ตองวิเคราะหเพื่อใหเกี่ยวกับแผนที่ 

กําหนดขึ้น 
 

การจัดทําแผนปฏิบตักิาร 

มีขั้นตอนของการจัดทําแผนการปฏิบัติการ 3 ขั้นตอนดังน้ี 
1. การวางแผน   การวางแผนเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินการโดยกําหนดวัตถุประสงค

และวิธีดําเนินงานเพื่อใหปรับปรุงวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. การควบคุม คือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงาน

เกิดประสิทธิภาพและเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและแกไขปรับปรุงการวางแผนครั้งตอไป 
3. ระบบควบคุม  

1.กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการดําเนินงาน คือเปนการกําหนดถึงเปาหมาย
ที่จะทําในการทํางานวาทําเพื่ออะไร แลวผลตอบแทนเปนอยางไร 

2.กําหนดมาตรฐาน คือเปนการกําหนดถึงสิ่งที่ตองสรางเปนหลักเพื่อใหงานนั้น
เปนงานท่ีเปนไปตามมาตรฐานเพื่อใหเปนจุดเดน 

3.กําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจน คือเปนการบอกถึงสิ่งที่ช้ีวัดใหเห็นวาตองการเห็น
อะไรในการทํางานในคร้ังน้ีวาตองการเปนแบบใด 

 
ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  เพื่อขยายธุรกิจผูประกอบการจะตองดําเนินการใน 3 
ประเด็นคือ 

1. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ เปนการพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของแผนปฏิบัติการกับสภาพความเปนจริงของกิจการวาสามารถเปนไปไดตามที่วางไวหรือเปลา 

2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เปนการพัฒนาแผนปฏิบัติการโดยการนําขอมูลจากการ
วิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 

3. การจัดการความรูขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จในการขยายอาชีพ เปนการ
จัดการกับความรูที่จะใชในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จในการขยายอาชีพ 

 
 



๓๐ 

 

การตรวจติดตามคุณภาพการทํางาน  มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ทบทวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดใหเห็นเจตนารมณวาตองทําอยางไร 
2. จัดทําแผนการตรวจติดตาม พิจารณาวาควรควรจะตรวจติดตามโครงการ กิจกรรม

ใด เมื่อไร และมีจุดเนนที่ใหความสําคัญกับเร่ืองใดบาง 
3. ทําความเขาใจรวมกันใหชัดเจน วาการตรวจติดตามไมใชการจับผิด แตเปนการ

รวมกันระหวางผูตรวจติดตามกับคณะทํางานรวมกันหาขอบกพรองที่จะทําใหงานเสียหายแลว
ชวยกันแกไขขอบกพรอง 

4. ประเมินคุณภาพการทํางาน เขากระบวนการ 
การวางแผน PIAN = P การทํางานใดตองมีขั้นการวางแผนเพราะทําใหมี 

ความมั่นใจวาทํางาน 
การปฏิบัติ   DO = D เปนการลงมือปฏิบัติงาน ตามแผนท่ีวางไว  

การดําเนินการตามแผน อาจประกอบดวย การมีโครงสรางงานรับรอง มีวิธีการดําเนินการ  
มีผูรับผิดชอบ 

การตรวจสอบ CHECK = C เปนขั้นตอนของการประเมินการทํางานวาเปนไป 
ตามแผนท่ีวางไวหรือไม 

การปรับปรุงแกไข ACTION = A  เมื่อ CHECK แลวพบวามีปญหาหรือความบกพรอง
แลวลงมือแกไขซึ่งในขั้นน้ีอาจพบวาประสบความสําเร็จหรืออาจพบวามีขอบกพรองอีกดวยตอง
ตรวจสอบเน้ือของงานเพื่อหาทางแกไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

กิจกรรมทายบทที ่7 
 

คําชี้แจง ใหผูเรียนอธิบายคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 

1. สิ่งที่ตองวิเคราะหในแผนปฏิบัติการขยายธุรกิจอะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 แนวตอบ 1. ความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาใชกําหนดแผน 
2. ขอมูลที่ไดมามีความเที่ยงตรงเพียงพอก็ตองวิเคราะหเกี่ยวกับแผนท่ี 
     กําหนดขึ้น 
 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการมีกี่ข้ันตอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 แนวตอบ 1. การวางแผน 
2. การควบคุม 
3. ระบบควบคุม 
 

3. ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อขยายธุรกิจผูประกอบการจะตองดําเนินการใน 3 
ประเด็นมีอะไรบาง 

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

 แนวตอบ 1. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 
2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
3. การจัดการความรูขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จในการ     
    ขยายอาชีพ 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
4.การตรวจติดตามคุณภาพการทํางานใชหลักการใด 

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

 แนวตอบ PDCA 
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บทท่ี 8 
โครงการขยายอาชีพ 

 
โครงการ  หมายถึง แผนงานยอย แผนการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบัติได

โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานอยางชัดเจน มีระยะเวลาเริ่มตน มีระเบียบแบบแผนในการ
ปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย 

  
ประโยชนของโครงการ 

1. ชวยอํานวยความสะดวกแกผูอาน 
2. ชวยประหยัดเวลาแกผูอนุมัติ 
3. ชวยใหการปฏิบัติงานตามโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค 
4. เปนการแสดงถึงประสบการณการทํางานของผูเขียนโครงการ 
 

องคประกอบของโครงการ 

1. ชื่อแผนงาน เปนการกําหนดช่ือใหครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการที่มี
ลักษณะงานไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ชื่อโครงการ ใหระบุช่ือโครงการตามความเหมาะสมมีความหมายชัดเจน 
3. หลักการและเหตุผล ใหช้ีแจงรายละเอียดของปญหาและความจําเปนที่เกิดขึ้นที่

จะตองแกไขตลอดจนช้ีแจงถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ 
4. วัตถุประสงค  เปนการบอกใหทราบวาการดําเนินงานตามโครงการน้ันมีความ

ตองการใหอะไรใหเกิดขึ้น 
5. เปาหมาย ใหระบุวาจะดําเนินการสิ่งใดโดยพยายามแสดงใหปรากฏเปนรูปตัวเลข

หรือจํานวนที่จะทําได 
6. วิธีดําเนินการ คืองานหรือภารกิจซึ่งจะตองปฏิบัติในการดําเนินโครงการใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
7. ระยะเวลาในการดําเนินงาน คือการระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนสื้นสุด

โครงการ 
8. งบประมาณ เปนประมาณการคาใชจายทั้งสิ้นของโครงการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ เปนการระบุเพื่อใหทราบวาหนวยงานใดเปนเจาของ 
10. หนวยงานที่ใหการสนับสนุน เปนการใหแนวทางแกผูอนุมัติและผูปฏิบัติ 
11. การประเมินผล บอกแนวทางวาการติดตามประเมินผลควรทําอยางไร 



๓๔ 

 

12. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เมื่อโครงการน้ันเสร็จสิ้นแลว จะเกิดผลอยางไรบาง  
ใครเปนผูไดรับ 

แผนปฏิบัติการ คือ เครื่องค้ําประกันวาเปาหมายในการทํางาน  มีโอกาสบรรลุ
เปาหมาย    ที่กําหนดไวเปนสิ่งยืนยันวาเปาหมายที่ตั้งไวความเปนไปไดเพราะมีแผนขั้นตอน
ชัดเจน 

 
แบบฟอรมการเขียนแผนปฏบิตัิการเพื่อการขยายอาชีพ 

 
กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผลลพัธ ตัวช้ีวัด ผูรบัผดิชอบ 

      
      
      
      
      
 

การตรวจสอบโครงการ หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดซึ่งใชสําหรับตรวจสอบความ
คืบหนาของโครงการ ตลอดอายุของโครงการ 

 
ประโยชนจากการตรวจสอบโครงการ 

1. ไดมีการประเมินอยางเปนอิสระ 
2. ระบุประเด็นความเสี่ยงในการบริหารโครงการ 
3. ระบุแผนปฏิบัติการในแตละโครงการท่ีผานการตรวจสอบ 
4. ชวยปรับปรุงโอกาสและความเปนไปไดท่ีจะทําใหโครงการประสบ 

ความสําเร็จ 
 

หลักการโดยทั่วไปของการกํากับงานตรวจสอบโครงการ 
1. การตรวจสอบสถานะงบการเงินของโครงการ 
2. การตรวจสอบการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
3. การตรวจสอบกิจกรรมและการปฏิบัติงานในโครงการ 
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กิจกรรมทายบทที ่8 
 

คําชี้แจง ใหผูเรียนอธิบายคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 

1. โครงการขยายอาชีพหมายถึงอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 แนวตอบ  โครงการ  หมายถึง แผนงานยอย แผนการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่จะ
นําไปปฏิบัติไดโดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานอยางชัดเจน มีระยะเวลาเริ่มตน มีระเบียบ
แบบแผนในการปฏิบัติ 

  
2. ขั้นตอนการเขียนโครงการมีกี่ข้ันตอนอะไรบาง 

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

แนวตอบ  ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
1. ช่ือโครงการ  
2. หลักการและเหตุผล  
3. วัตถุประสงค  
4. เปาหมาย  
5. วิธีดําเนินการ  
6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  
7. งบประมาณ  
8. เครือขาย 
9. การประเมินผลและรายงานผลโครงการ 
10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
11. ความสัมพันธกับโครงการอื่น 
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
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3.แผนปฏิบัติการคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

แนวตอบ  แผนปฏิบัติการ  คือ  เครื่องค้ําประกันวาเปาหมายในการทํางาน มีโอกาส
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเปนสิ่งยืนยันวาเปาหมายที่ตั้งไวความเปนไปไดเพราะมีแผนการ
ขั้นตอนชัดเจน 

 
4.การตรวจสอบโครงการหมายถึง 

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

แนวตอบ  การตรวจสอบโครงการ หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดซึ่งใชสําหรับ
ตรวจสอบความคืบหนาของโครงการ ตลอดอายุของโครงการ 
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แบบทดสอบยอย 
รายวิชาทักษะการจัดการขยายอาชพี  (อช31002) 

 
1. การดําเนินการทางธุรกิจ มีองคประกอบรวม 4 องคประกอบดวยกัน คือ 

แนวตอบ 1.  องคประกอบดานทุน 
2.  องคประกอบดานผลิตภัณฑ 
3.  องคประกอบดานลูกคา 
4.  องคประกอบดานตนเอง 
 

2. องคประกอบดานผลิตภัณฑ  ประกอบดวย 
แนวตอบ   1. คุณภาพของผลิตภัณฑ ตลาดตองการอยางไร 

2. ระบวนการผลิตที่ตองใช 
3. นวัตกรรม เทคโนโลยี การลดตนทุน เปนอยางไร 
4. บรรจุภัณฑ 
5. นวัตกรรม เทคโนโลยี การผลิตจะเขาถึงไดระดับใด 
6. การเก็บรักษา 

 
3. ใหนักศึกษาวาดแผนภูมิกรอบแนวคิดการทํางานบนฐานขอมูล 

แนวตอบ  
 
 
 
 
 
 
 
4. ใหนักศึกษายกตัวอยางทุนที่ผูประกอบอาชีพจะนําเขามาบูรณาการใชลงทุนประกอบการมา 
3 ทุน 
 แนวตอบ 1. เงินทุน  ไดมาจากการออม จากการสะสมทุน จากการกูยืมสถาบัน
การเงิน 
  2.  ทุนที่ดิน เปนที่ตั้งสถานประกอบการ เปนฐานการผลิตที่จะตองมีการ
จัดการใหการใชที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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  3. ทุนทางสิ่งแวดลอม เชน การเกษตรอินทรีย ตั้งบนพื้นที่ปาเขาโดยลอม 
ทําใหไดความช้ืนและปุยธรรมชาติมาตามลมและไหลมากับนํ้าฝน ทําใหลดตนทุนเกี่ยวกับปุย
หมักและจุลินทรียลงได 
 
5. การเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ การคิด การกระทํา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะ
มุงเนนองคประกอบแหงคุณคา 5 ประการ คือ 

แนวตอบ 1.  การพัฒนาทักษะการคิดหาเหตุผล 
 2.  การพัฒนาทักษะการคิดตัดสินใจระบุความพอดีสําหรับตนเองและ
ชุมชน 
 3.  การพัฒนาทักษะการคิดกําหนดแนวทางสรางภูมิคุมกันใหกับเรื่องที่จะทํา 

 4.  การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูและสรุปองคความรูในเรื่องท่ีจะทํา 
 5.  การพัฒนาเจตคติเพื่อการคิดการกระทําใหเกิดคุณคาในคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 
6.  ใหนักศึกษาสรุปความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวตอบ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนเรื่องของความรูสึก ความมุงมั่น การรูทันและ
เขาใจในสิ่งที่จะทําคิดสรางสรรคและรับรูโลกกวาง เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียงในสังคม 
ชุมชนของงาน และกาวเขาสูโลกแหงการแขงขันทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมไดอยางมี
สติปญญา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมไดปฏิเสธทุนนิยม แตจะใชพลังแหงสติปญญา พัฒนา
ตนเอง สังคม ชุมชน รวมกัน สรางทุนนิยมใหม นําพาประเทศเขาสูความเปนมหาอํานาจแหง
สันติสุขท่ีมั่นคงยั่งยืน 
 
7.  รูปกาย  คือ 
 แนวตอบ  รูปกาย  เปนองคประกอบของอวัยวะตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน   
ทําหนาที่ สอดประสานกันพรอมทํางานตามที่ใจสั่งการ โดยคุณภาพของการกระทําเปนตัวบงช้ี
สมรรถภาพทางใจ 
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8.  การปฏิบัติการวิเคราะหทําความเขาใจตัวตนสามารถทําไดอยางไร 
 แนวตอบ 1. องคประกอบที่เราจะเรียนรูตนแบบดานการนึกคิดตรึกตรองจากตัวเราเอง คือ 
   1.1  ความรูสึก 
   1.2  การจําได หมายรู 
   1.3  การคิดปรุงแตง 
   1.4  การรับรู 
  2.   การเตรียมการ ควรใชสถานที่สงบ สภาพอากาศสิ่งแวดลอมสบาย ๆ  
มีสิ่งรบกวนนอย 
  3.  วิธีการ 
 
9.  ใหนักศึกษายกตัวอยางของการรับรู   
 แนวตอบ   
 
 
 
 
 
 
10.  การจัดการขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความหมาย
วาอยางไร 
 แนวตอบ  กรรมวิธีในการควบคุมการดําเนินงานทํามาหากินใหขยายกาวออกไปใหเกิด
ความแนนและทนทานไมกลับเปนอื่นตามหลักความรู ความจริงของงานเกี่ยวกับการผลิต การ
จําหนายจายแจกและการบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชนเปนไปตามตองการ 
 
11.  การจัดการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง หมายถึง 
 แนวตอบ  กรรมวิธีในการควบคุมการดําเนินงานทํามาหากินใหแผกวางออกไปดวย
ความทนทานไมกลับเปนอื่น 
 
12.  เศรษฐกิจ  หมายถึง   
 แนวตอบ  งานเกี่ยวกับการผลิต การจําหนายจายแจกและการบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ 
ของชุมชน 
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13.  เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
 แนวตอบ  หลักแหงความรู ความจริงของงานเกี่ยวกับการผลิต การจําหนายจายแจก
และการบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชนเปนไปตามตองการ   
 
14.  แผนธุรกิจ คือ 
 แนวตอบ  แผนงานทางธุรกิจที่แสดงกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติในการลงทุน
ประกอบการ โดยมีจุดเริ่มตนจากจะผลิตสินคาและบริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอยางไร
บาง และผลจากการปฏิบัติออกมาไดมากนอยแคไหน ใชงบประมาณและกําลังคนเทาไร เพื่อให
เกิดเปนสินคาและบริการแกลูกคา และจะบริหารธุรกิจอยางไรธุรกิจจึงจะอยูรอด 
 
15.  ใหนักศึกษาบอกความหมายของ SWOT 
 แนวตอบ S (Strengths)  จุดแข็งหรือจุดเดนของชุมชน 
 W (Weaknesses) จุดออนหรือขอดอยของชุมชน 
 O (Opportunities) โอกาสที่จะสามารถดําเนินการได 
 T (Threats) อุปสรรคหรือปจจัยที่เปนความเสี่ยงของชุมชนที่ควร 
  หลีกเลี่ยงในการปฏิบัติ 
 
16.  พันธกิจ คือ 
 แนวตอบ  ภาระงานที่ผูประกอบการจะตองดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศน 
ที่กําหนดไวใหได ผูประกอบการจะตองสรางทีมงานและกําหนดภารกิจของสถานประกอบการ
ใหชัดเจน ครอบคลุมทั้งดานการผลิตและการตลาด 
 
 
17.  ทําไมจึงตองปองกันความเสี่ยง 
 แนวตอบ  1. เพื่อใหผลดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่วางไว 
  2. เพื่อสงเสริมความมั่นคง และลดความผันผวนของรายไดอันจะทําให
องคการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 

 3. ลดโอกาสที่จะทําใหเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน 
 4. เพิ่มคุณคาใหกับบุคลากร และผูเกี่ยวของ 
 5. เพื่อใหเกิดการบูรณาการกับระบบงานอื่นไดดีกวาเดิม 
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18.  ประเภทสินคา แบงตามลักษณะการซื้อหรือการบริโภค แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 แนวตอบ  1.  สินคาอุปโภค บริโภค หมายถึง สินคาหรือบริการที่ผูซื้อซื้อไปเพื่อใชเอง 
หรือเพื่อใชในครอบครัว  
     2.  สินคาอุตสาหกรรม หมายถึง สินคาที่ซื้อมาเพื่อนํามาใชผลิตเปนสินคาอื่น
ตอไป หรือเพื่อใชในการดําเนินงานของธุรกิจ เชน วัตถุดิบ สินคาสวนประกอบ อุปกรณ
เครื่องจักร เครื่องมือ สิ่งกอสราง เปนตน 
 
19.  คาใชจายตาง ๆ สามารถแบงออกไดเปนกี่ประเภท อะไรบาง 
 แนวตอบ   3  ประเภท คือ 1. ตนทุนขาย  2.  คาใชจายในการดํา เนินงาน   
3.  คาใชจายอื่น 
 
20.  ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
 แนวตอบ   1.  ข้ันการกําหนดนโยบาย  

2.  ข้ันการออกแบบผลิตภัณฑ 
3.  ข้ันตอนการควบคุมคุณภาพของการผลิต 
4.  ข้ันการจําหนาย 
 

21.  ใหนักศึกษาบอกถึงโครงสรางของกฎระเบียบการดําเนินงาน 
 แนวตอบ  โครงสรางของกฎระเบียบหรือขอตกลงการทํางานรวมกันจะมีองคประกอบ
หลัก ดังน้ี 

1.  แนวคิดอุดมการณของการขยายอาชีพ     
2.  วิถีชีวิตในการทํางาน      
3.  การใชวัสดุอุปกรณ 
4.  การทํางาน         
5.  ความปลอดภัย       
6.  แรงจูงใจ 
 

22.  หัวขอของการเขียนโครงการควรประกอบไปดวยอะไรบาง 
 แนวตอบ   1.  ช่ือโครงการ     
   2.  เหตุผล  หลักการ     
   3.  เปาประสงค     
   4.  วัตถุประสงค     
   5.  ผลไดของโครงการ     
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   6.  วิธีดําเนินงาน      
   7.  งบประมาณดําเนินการ     
   8.  ผลดําเนินโครงการ 
 
23.  การเขียนวิธีดําเนินงานมีข้ันตอนการเขียนอยางไร 
 แนวตอบ  1.  ยกขอความ วัตถุประสงคและผลไดโครงการมาเปนตัวตั้ง 
     2.  ดําเนินการวิเคราะหผลไดแตละตัวเพื่อกําหนด กิจกรรม/ขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินงานท่ีเกิดผลได 
     3.  ระบุเกณฑชี้วัดความสําเร็จของงาน 
     4.  กําหนดระยะเวลาดําเนินงานท่ีเปนจริง 
 
24.  คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
 แนวตอบ  สภาพคุณงามความดีของการทํามาหากิน การผลิต การจําหนายจายแจก 
การบริโภค การใชสอยที่มีความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย และความอดทนเปนหลัก 
ในการทํางาน 
 
25.  การทําธุรกิจ หมายถึง 
 แนวตอบ  การงานประจําเกี่ยวกับการทํามาหากิน คาขายแลกเปลี่ยนจากความหมาย
ดังกลาว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ระบุพัฒนาการของการทํามาหากินไวเปนระดับ ตั้งแต 
(1)  ทําใหพออยูพอกิน  (2)  ทําใหอยูดีมีสุข และเขาสู (3)  ความมั่งมีศรีสุข การทํามาหากิน 
คาขาย แลกเปลี่ยนหรือที่เรียกวา ธุรกิจนั้น จําเปนที่จะตองมีแผนในทุกระดับ 
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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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