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คํานํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน      

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและ   

ความเช่ือพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสมความรู                 

และประสบการณอยางตอเนื่อง 

 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบาย

ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสราง

รายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึก

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตอง

ปรับปรุงหนังสือเรียนโดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและ               

การเตรียมพรอม  เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน  แตยังคงหลักการและ

วิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด  

เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญา

ทองถ่ิน แหลงการเรียนรูและส่ืออ่ืน 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา   

และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มาเรียบเรียง

เนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของ

รายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียนชุดนี้ 

จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. 

ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
   หนา 

คํานํา 

คําแนะนําการใชหนงัสือเรียน  

โครงสรางรายวิชาการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแขง็ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  

บทที่ 1 ศกัยภาพธุรกิจ 1 

 ใบความรูที่ 1  การพัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง 2 

 ใบความรูที่ 2  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 3 

 ใบความรูที่ 3  การวิเคราะหตําแหนงธุรกจิ 5 

 ใบความรูที่ 4  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา 7 

บทที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 10 

 ใบความรูที่ 1  การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาด 11 

 ใบความรู ที่ 2  การกําหนดและวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมาย 15 

 ใบความรู ที่ 3  การกําหนดกจิกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 20 

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรอืการบรกิาร 23 

 ใบความรูที่ 1  การกําหนดคณุภาพผลผลิตหรือการบรกิาร 24 

 ใบความรูที่ 2  การวิเคราะหทุนปจจยัการผลิตหรือการบรกิาร 26 

 ใบความรูที่ 3  การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบรกิาร 28 

 ใบความรูที่ 4  การกําหนดแผนกจิกรรมการผลิตหรือการบริการ 30 

 ใบความรูที่ 5   การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบรกิาร 33 

บทที่ 4  การพัฒนาธุรกิจเชงิรุก 35 

 ใบความรูที่  1 ความจําเปนและคณุคาของธุรกิจเชิงรกุ 36  

 ใบความรูที่  2 การแทรกความนยิมเขาสูตลาดของผูบริโภค 37 

 ใบความรูที่  3 การสรางรูปลักษณคณุภาพสินคาใหม 38 

 ใบความรูที่  4 การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 40 

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชพีใหมีความเขมแข็ง 44 

 ใบความรูที่  1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 45  

 ใบความรูที่  2 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 47 

 ใบความรูที่  3 การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 54 

 ใบความรูที่  4 การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 56  

คณะผูจัดทํา  58 



 
คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

  
 หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาการพัฒนาอาชพีใหมคีวามเขมแขง็ ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

รหัส อช21003 เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศกึษานอกระบบ ในการศกึษาหนังสือเรียน

สาระการประกอบอาชีพ รายวิชาการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี ้

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย 

เนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด ถายังไมชัดเจน

ควรทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมใบงานทายเรื่องของแตละบท เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาใน

เรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมใบงานของแตละบท ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ

เพื่อน ๆ ท่ีรวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 5 บท 

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ 

บทที่ 2 การจดัทําแผนพัฒนาการตลาด 

บทที่ 3 การจดัทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

บทที่ 4  การพัฒนาธุรกิจเชิงรกุ 

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสรางรายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง (อช21003) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
สาระสําคัญ 

 การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแขง็ จําเปนตองศึกษา วิเคราะหศักยภาพของธุรกิจแลวจัดทําแผนพัฒนา-

การตลาด แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ กํากับดูแล เพื่อใหอาชีพสูความเขมแข็ง 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพใหมีผลิตภัณฑหรืองานบริการ 

สรางรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต และเหลือเงินออมตามศักยภาพ 

2. วิเคราะหศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจ เพื่อสรางธุรกิจใหมีความ

เขมแข็ง 

3. อธิบายวิธีการจัดระบบการพัฒนาอาชีพสูความเขมแข็ง 

4. ปฏิบัติการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

ขอบขายเนื้อหาวิชา 

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ 

บทที่ 2 การจดัทําแผนพัฒนาการตลาด  

บทที่ 3 การจดัทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรกุ 

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 



1 

บทที่ 1 

ศักยภาพธุรกิจ 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งจําเปนตองรูจกัการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจ และวิเคราะห

ตําแหนงธรุกจิของตนในระยะตาง ๆ ได รวมถึงการวิเคราะหศักยภาพธรุกจิของตนเองบนเสนทางของเวลา 

 

ตัวชี้วัด 

1.  อธิบายความหมาย ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง 

2. อธิบายความจําเปน และคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจ 

3. สามารถวิเคราะหตําแหนงธุรกิจในระยะตาง ๆ 

4. สามารถวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที่ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

1. ความหมาย ความสําคัญ และความจําเปนในการพัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง 

2. ความจําเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

3. การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

4. การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที่ 

 

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรู / ใบงาน  การพัฒนาอาชีพเพ่ือความเขมแข็ง 

 ใบความรู / ใบงาน  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

 ใบความรู / ใบงาน  การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

 ใบความรู / ใบงาน  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที ่



2 

ใบความรูที่ 1 

การพัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง 

 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหตรงกับ 

ความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา โดยมีสวนครองตลาดไดตามความตองการของผูผลิตแสดงถึง 

ความมั่นคงในอาชีพ 

 การพัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง มีความจําเปนและสําคัญ คือ 

1. ทําใหอาชีพที่ประกอบการเจริญกาวหนาขึ้น เขมแข็ง พึ่งตนเองได 

2. ทําใหผูประกอบการพัฒนาตนเองไมลาสมัย 

3. ชวยใหสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตนเองและกิจการหรือองคกร 

4. ทําใหองคกรดึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงเขามาทํางานไดมากขึ้น 

5. เปนการรับประกันบุคคลท่ีมีความสามารถใหทํางานอยูกับองคกรตอไป 

 

ใบงานที่ 1 

พัฒนาอาชีพเพือ่ความเขมแขง็ 

ใหผูเรียนรวมกลุมกนั  5 คน อภิปรายวา “การพัฒนาอาชีพมีความจําเปนจริงหรือ อยางไร”  แลวจด

บันทึกสรุปผลการอภิปราย 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 2 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

ศักยภาพ คือ ความสามารถภายในรางกายที่ซอนเรน และยังไมถูกนํามาใชในการพัฒนาธุรกิจหรือ

ดําเนินการในสิ่งตาง ๆ 

การพัฒนา  คือ การเปล่ียนแปลงอยางมีกระบวนการโดยมีจุดมุงหมายกําหนดไว 

การพัฒนาศักยภาพ คือ การนําเอาความสามารถที่ซอนเรนภายในมาใชประโยชนอยางมีกระบวนการ 

เพื่อใหไดผลงานเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 

การวิเคราะห คือ การแยกแยะส่ิงที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธกัน รวมถึงสืบคน

ความสัมพันธสวนยอยเหลานั้น 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ คือ การแยกแยะสวนยอยของความสามารถที่ซอนเรนในตัวตนนํามาใช

ประโยชนอยางมีกระบวนการ เพื่อผลงานที่ดีที่สุด 

คุณคาและความจําเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

1. ผูประกอบการรูจักตัวเอง, คูแขงขัน 

2. ผูประกอบการสามารถวางกลยุทธทางธุรกิจไดหลายระดับ และแบงแยกหนาที่ไดชัดเจน เหมาะสม

กับความถนัด 

3. ผูประกอบการสามารถมองหาลูทางการลงทุนไดดีขึ้น 

ตัวอยางการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

คุณพงษศักดิ์ ชัยศิริ เจาของรานเฟอรนิเจอรเครื่องเรือนไม 

1. มีใจรักดานการคาเฟอรนิเจอร ชอบบริการงานดานการขาย 

2. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง ออนนอมถอมตน 

3. มีความซื่อสัตยตอลูกคา ขายสินคาเหมาะสมกับราคา ไมเอาเปรียบลูกคา 

4. มีความรูดานเฟอรนิเจอรเครื่องเรือนไมเปนอยางดี 

5. ทําเลท่ีตั้งรานมีความเหมาะสม 

6. มีเงินทุนหมุนเวียนคลองตัว 

7. มีสวนแบงตลาดในทองถ่ินประมาณ 30% 

8. ลูกคาสวนใหญอาชีพพนักงานบริษัท ขาราชการ ระดับรายไดปานกลาง ในหมูบานจัดสรรบริเวณ

ใกลเคียงประมาณ 7 หมูบานแถบชานเมือง 

9. ในทองถ่ินมีผูประกอบกิจการคาเฟอรนิเจอรไมเชนเดียวกัน 3 ราย 

10. ทิศทางในอาชีพนี้ ยังมีอนาคตอีกยาวไกล และมีจํานวนหมูบานจัดสรรเพิ่มขึ้นในแถบนี้อีก

ประมาณ 5 หมูบาน 
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จะเห็นไดวา การวิเคราะหศักยภาพมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็งมาก หากได

วิเคราะหแยกแยะศักยภาพของตนเองอยางรอบดาน ปจจัยภายในตัวตนผูประกอบการ ปจจัยภายนอกของ

ผูประกอบการ โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการคา ยิ่งวิเคราะหไดมากและถูกตองแมนยํามาก จะทําให

ผูประกอบการรูจักตนเอง อาชีพของตนเองไดดียิ่งขึ้นเหมือนคํากลาว รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะทั้งรอยครั้ง 

 

 

ใบงานที่ 2 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

 

ใหผูเรียนวิเคราะหศักยภาพธุรกิจอาชีพของตนเอง หรืออาชีพที่ตนเองสนใจจากปจจัยภายในตัวตน

ของผูเรียนและปจจัยภายนอกที่แวดลอม    รวมถึงโอกาสที่ดี  อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเปนลําดับเหมือนตัวอยาง

ใบความรูที่ 2 
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.......................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 3 

การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

 ตําแหนงธุรกิจ หมายถึง ระยะเวลาในชวงการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของผูประกอบการแตละระดับ

ขั้นตอนของการดําเนินกิจการ โดยทั่วไปแบงระยะ ดังนี้ 

1. ระยะเริ่มตน 

2. ระยะสรางตัว 

3. ระยะทรงตัว 

4. ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น 

ซึ่งจะอธิบายเปนรูปแบบกราฟดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ระยะทรงตัว 2. ระยะสรางตัว 1. ระยะเร่ิมตน 

1. เปนระยะที่

อาชีพหรือธุรกิจอยู

ในระยะฟกตัวของ

การเขาสูอาชีพ 

 

2-  3  ธุรกิจอยูในชวงพัฒนา

ขยายตัว หรือยังทรงตัวจะมีคน

จับตามองและพรอมทําตาม 

(เริ่มมีคูแขงขัน) 

 

กราฟวิเคราะหตําแหนงวงจรธุรกิจ 

 

4.1 ธุรกิจกาวหนา จะมีผูคนเขามา

เรียนรูทําตาม ทําใหเกิดวิกฤตสวน

แบงทางการตลาด  

มูลคาธุรกิจ 

เวลา 

4. ระยะสูงขึ้นหรือตกต่ํา 

4.2 ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจจะซบเซา 

จําเปนตองขยายขอบขาย จึงมีความ

ตองการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเขามาใช
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 1  ระยะเริ่มตน เปนระยะที่อาชีพหรือธุรกิจอยูในระยะฟกตัวของการเขาสูอาชีพ 

 2 – 3  ระยะสรางตัว และระยะทรงตัว ธุรกิจอยูในชวงพัฒนาขยายตวั หรือยังทรงตัวอยูจะมีคนจับตา

และพรอมทําตาม (เริ่มมีคูแขงขันทางการคา) 

 4  ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น  

4.1  เมื่อธุรกิจกาวหนาจะมีผูคนเขามาเรียนรู ทําตาม ทําใหเกิดวิกฤติสวนแบงทางการตลาด 

  4.2  ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจจะเปนขาลง จําเปนตองขยายขอบขายจึงมีความตองการใช

นวัตกรรม เทคโนโลยีเขาใชงาน 

 ผูประกอบการตองมีการวิเคราะหตําแหนงธุรกิจในอาชีพหรือกิจการของตนใหไดวาอยูในชวงระยะใด 

กําลังขยายตัว ทรงตัว หรือเปนขาขึ้นและหรือขาลง ซ่ึงในใบความรูตอไปจะเปนการวิเคราะหมุมมองกิจการ

ผลประกอบการกําไร – ขาดทุนแตละระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที่ตอเนื่องกัน ทําใหเราไดทราบวา ขณะนี้

เราจัดอยูในชวงไหนในการวิเคราะหจัดตําแหนงธุรกิจ ระยะทรงตัว ขาขึ้นหรือขาลง 

 

 

ใบงานที่ 3 

การวิเคราะหที่ตําแหนงธุรกิจ 

 ใหผูเรียนวิเคราะหตําแหนงธุรกิจอาชีพของตนเองหรือาชีพที่ตนเองสนใจวาในขณะนั้นอยูในระยะใด 

และใหเหตุผลประกอบดวย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 4 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที ่

 เสนทางของเวลา คือ วัฎจักรของการประกอบอาชีพ ธุรกิจ สินคา หรือบริการในชวงระยะเวลาหนึ่ง

ของการดําเนินกิจการ 

ตัวอยาง  การปลูกคะนาใน  1  ฤดูกาลการเกบ็เกีย่ว 

กิจกรรม 

การ

บริหาร

จัดการ 

การ

วางแผน 

การ

เตรียม

ปจจัยการ

ผลิต 

การ

จัดการ

แรงงาน 

  การจัด

จําหนาย 

การสรุป

ยอด

กําไร-

ขาดทุน 

 

การผลิต

ผักคะนา 

  การ

เตรียมดิน 

การปลูก การ

บํารุงรักษา 

การเก็บ

เกี่ยว 

  

การ

จัดการ

เงินทุน

หมุนเวียน 

 จัดหา

เงินทุน

หมุนเวียน 

     การ

จัดการ

เงินทุน

หมุนเวียน 

ชวง

ระยะเวลา 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ระยะเวลา 

 

ตัวอยาง   

การปลูกผักคะนาในชวงฤดูหนาว แบงออกเปน 8 ชวง มีความสัมพันธกับกิจกรรม 3 รูปแบบ คือ  

1 การบริหารจัดการ 2 การผลิตผักคะนา 3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

ระยะเวลา ที่แบงเปน 8 ชวงในชวงฤดูหนาว ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 เปนการวางแผน, เตรียมปจจัยการผลิต 

จัดหาแรงงานของกิจกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งสัมพันธกับกิจกรรมการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในชวง 1, 

2, 3 คือ การเตรียมการสวนลงทุน จัดหาเงินทุน เพ่ือดําเนินกิจกรรม ซ่ึงตอมา มีการตอเนื่องในชวง 3, 4, 5, 6, 

ที่เกี่ยวของกับการผลิต (การเตรียมดิน, การปลูก, การบํารุงรักษา, การเก็บเกี่ยว) จนไดผลิตผลและจัดจําหนาย

ไดรับเงินในระยะเวลาท่ี 8 ซ่ึงสัมพันธกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินหมุนเวียนไดรับเงินจาก

การผลิตคะนาในชวงระยะเวลาที่ 8 ซึ่งสัมพันธกับกิจกรรมการบริหารจัดการ คือ การสรุปยอดกําไรขาดทุน

เปนการสรุปรวบยอดผลการประกอบการ 

จะเห็นไดวา ในการประกอบธุรกิจอาชีพหนึ่ง ๆ หากไดมีการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของ

เวลาอยางตอเนื่องในชวงดําเนินกิจกรรม จะชวยใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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การดําเนินธุรกิจอาชีพ 

 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา ทําใหทราบถึงผลประกอบการกําไร - ขาดทุน ในชวง

เวลาหนึ่ง หากมีการวิเคราะหอยางตอเนื่อง เชน หวงเวลา 1 + หวงเวลา 2 + หวงเวลา 3 ทําใหไดทราบและ

พยากรณถึงตําแหนงธุรกิจของตนเองไดวาอยูในชวงขาขึ้น - หรือขาลง 

 การวิเคราะหศักยภาพบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที่ คือ การแยกแยะกระบวนการ

ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการดานอาชีพหรือการประกอบอาชีพ โดยแบงตามชวงระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 

และมีเปาหมาย คือ ผลการประกอบการในชวงเวลานั้น เมื่อเปรียบเทียบชวงกอนหนา นั้น จัดอยูประเภทขาขึ้น

หรือขาลงในตําแหนงธุรกิจโดยเขียนเปนผังการไหลของงาน เพ่ือใชเฝาระวังการดําเนินงานใหกําหนดภารกิจ 

การทํางานเปนเรื่อง ๆ จัดลําดับกอน - หลัง ดังตอไปนี้ 

1.  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที ่

 ทรัพยากรธรรมชาต ิหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน

ตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพได  เชน การวางแผนการปลูกคะนา มีแหลงน้ําเพียงพอตอระยะเวลา

ในการปลูก 1 ฤดูกาล หรือไม และความอุดมสมบูรณของดิน มีมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะสงผลตอการปรับปรุง

บํารุงดินและการใสปุยคะนา 

2.  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะอากาศประจําถิ่นในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลตอการ

ประกอบอาชีพในแตละพื้นที่มีสภาพอากาศที่แตกตางกัน การเตรียมปจจัยการปลูกคะนาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ 

ควรเลือกเมล็ดพันธุใหเหมาะสมกับฤดูกาล เพราะจะทําใหคะนามีการเจริญเติบโตที่ดี 

3.  ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลที่ตัง้ของแตละพื้นที ่

 ภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของแผนดิน ความสูงต่ํา ที่ราบลุม ที่ราบสูง ภูเขา แมน้ํา 

ทะเล เปนตน สภาพภูมิประเทศในการปลูกคะนา ควรเลือกพื้นที่ที่ราบสูงใกลแหลงน้ํา  

4.  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที ่

 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หมายถึง ความเชื่อ การกระทําที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเปนเอกลักษณ 

และมีความสําคัญตอสังคม 

 ในแตละภาคของประเทศไทย มีวิถีชีวิต ความเปนอยู และการบริโภคที่แตกตางกัน การปลูกคะนา  

ควรปลูกใหตรงกับความตองการของผูบริโภคและตลาด 

5.  ศักยภาพของทรัพยากรมนษุยในแตละพื้นที ่

 ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิรู ภูมิปญญา  

ทั้งในอดีตและปจจุบันตางกัน ในแตละทองถิ่นมีความถนัดและความชํานาญในการจัดการแรงงาน การดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยวที่ไมเหมือนกัน สงผลใหผลผลิตและรายไดที่ตางกัน 
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ใบงานที่ 4 

การวิเคราะหศักยภาพบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที ่

 ใหผูเรียนจัดทําผังการไหลของการพัฒนาอาชีพของตนเองหรืออาชีพที่สนใจ  แลววิเคราะหศักยภาพ

ของธุรกิจแตละขั้นตอนวามีความสามารถอะไรไดบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 2 

การจัดทําแผนพฒันาการตลาด 

สาระสําคัญ 

 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด เปนการพัฒนาการตลาดของสินคาใหสามารถแขงขันได 

โดยการกําหนดเปาหมายและกลยุทธตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาดที่กําหนดไว 

ตัวชี้วัด 

1. กําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาดของสินคาหรือบริการได 

2. กําหนดและวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมายการตลาดได 

3. กําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาดได 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1  ทิศทางและเปาหมายการตลาดเพื่อพัฒนาการตลาด 

 เรื่องที่ 2  การกําหนดกลยุทธและวิเคราะหสูเปาหมาย 

 เรื่องที่ 3 วิเคราะหกลยุทธ 

 เรื่องที่ 4 กําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรู / ใบงาน  การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาด 

 ใบความรู / ใบงาน  การกําหนดและวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมาย 

 ใบความรู / ใบงาน  การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 
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ใบความรูที่ 1 

การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาด 

( 1.  กําหนดทิศทางการตลาดได       2.   การกาํหนดเปาหมายการตลาดได) 

การกําหนดทิศทางธุรกิจ 

 เปนการคดิใหมองเห็นอนาคตการขยายอาชีพใหมีความพอดี จะตองกําหนดใหไดวาในชวงระยะ

ขางหนาควรจะไปถึงไหน  อยางไร   

การกําหนดเปาหมายการตลาด 

 เปาหมายการตลาดเพื่อการขยายอาชีพ คือ การบอกใหทราบวา สถานประกอบการนั้นสามารถทํา

อะไรไดภายในระยะเวลาเทาใด ซึ่งอาจจะกําหนดไวเปนระยะสั้น หรือระยะยาว 3 ป หรือ 5 ป ก็ได การกําหนด

เปาหมายของการพัฒนาอาชีพ ตองมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได การกําหนดเปาหมายหาก

สามารถกําหนดเปนจํานวนตัวเลขไดก็จะยิ่งดี เพราะทําใหมีความชัดเจน จะชวยใหการวางแผนมีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น และจะสงผลในทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น  

 การบริหารการตลาด (Marketing Management) เปนกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการวางแผน 

การปฏิบัติการ และการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหธุรกิจบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ประกอบดวย 3 สวน 

1. การวางแผนวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมาย 

2. การปฏิบัติตามแผน 

3. การควบคุมและตรวจสอบ 

การตลาดในยุคโลกาภิวัตนมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก ซึ่งขึ้นอยูกับกระแสของสังคม กําลังซื้อของ

ผูบริโภค และสวนแบงของตลาด ดังนั้น ผูประกอบอาชีพ จําเปนตองศึกษากระบวนการตลาดอยูตลอดเวลา 

เพื่อนํามากําหนดทิศทางและเปาหมายทางการตลาด โดยพยายามผลิตสินคาหรือบริการขึ้นมาที่จะสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคใหไดมากที่สุด ดังนั้น จําเปนที่จะตองมีการกําหนดทิศทางและ

เปาหมายทางการตลาดมาใชทางการตลาด เพื่อเอาชนะคูแขงขันทางการตลาดและเปนผูประสบความสําเร็จ

ในที่สุด 

การกําหนดทิศทางและเปาหมายทางการตลาดจะตองตอบคําถามเหลานี้ใหไดดังนี้ 

1. ตลาดตองการซื้ออะไร หมายถึง สินคาที่ผูบริโภคตองการ 

2. ทําไมจึงซ้ือ หมายถึง จุดประสงคในการซื้อสินคาไปทําไม 

3. ใครคือผูซ้ือ หมายถึง กลุมเปาหมายที่จะซ้ือคือกลุมใด 

4. ซื้ออยางไร หมายถึง กระบวนการซื้ออยางไร เชน ซ้ือแบบตั้งคณะกรรมการการประมูล 

5. ซื้อเมื่อไร หมายถึง โอกาสท่ีจะซื้อสินคาเมื่อไร เชน ทุกวัน ทุกเดือน 

6. ซื้อที่ไหน หมายถึง สินคาที่จะซื้อมีขายตามรานคาประเภทใด เชน รานขายของเบ็ดเตล็ด รานขาย

ทั่วไป 
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ผูประกอบการ จะตองสรุปใหไดวา ผูบริโภคตองการสินคาชนิดใดนําไปใชทําอะไร กลุมเปาหมาย

ที่ตองซื้อเปนกลุมท่ีมีกําลังซ้ือหรือไม วิธีการที่ซื้อ เชน ซ้ือไดทั่วไปหรือตองผานคณะกรรมการ ซื้อใชเมื่อใด

และควรซื้อแหลงใด สิ่งเหลานี้จะเปนทิศทางในการผลิตสินคาแลวนํามากําหนดเปาหมายที่จะผลิตสินคา 

เชน ผลิตผักอินทรีย ผูซ้ือตองการกินอาหารปลอดสารเคมี คือ กลุมเปาหมายผูสูงอายุในหมูบาน ซื้อปลีกใช

ทุกวัน ตามรานคาในชุมชน นอกจากนี้อาจจะตองวิเคราะหส่ิงตาง ๆ ดังนี้ เพื่อนํามาพิจารณากําหนดทิศทางดวย 

ตัวอยาง 

 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาสายการบิน 

1. ตลาดตองการซื้ออะไร : การเดินทางที่สะดวก สบาย รวดเร็ว การบริการที่ประทับใจ มีเที่ยวบิน

ใหเลือกมาก มีเที่ยวบินตรง 

2. ทําไมจึงซ้ือ : ตองการประหยัดเวลา ตองการเดินทางอยางรวดเร็ว มีความภูมิใจ 

3. ใครคือผูซ้ือ : นักธุรกิจ นักทองเท่ียว 

4. ซื้ออยางไร : ซื้อซ้ํา ซื้อเมื่อมีธุระดวนและจําเปน ซ้ือจากความประทับใจ 

5. ซื้อเมื่อไร : ซ้ือสม่ําเสมอ ซื้อเรงดวนเปนครั้งคราว ซ้ือเมื่อตองการเดินทางทองเท่ียว 

6. ซื้อที่ไหน : ตัวแทนจําหนาย สํานักงานขายของสายการบิน 

การเลือกตลาดเปาหมาย (Target Market) นั้น เปนองคประกอบที่สําคัญของกลยุทธทางการตลาด 

ซึ่งนักการตลาดจะเลือกตลาดเปาหมายได จะตองทําการวิเคราะหส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคตมีลักษณะการบริโภคอยางไร มีความตองการสินคาชนิดใด  

มีรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอยางไร และผูที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคตเปนใครอยูที่ไหน 

2. สวนผสมทางการตลาด และความสามารถในการจัดสวนผสมทางการตลาดใหเขาถึงเปาหมาย

ทางการตลาดที่ไดวางไว 

3. เปาหมายของกิจการ โดยวิเคราะหถึงการแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่เห็นวาพอมีชองทาง 

4. ปจจัยอื่น ๆ ซึ่งสวนมาก ไดแก ตัวแปร หรือสภาพแวดลอมทางการตลาดที่ควบคุมไมได เพราะ

ปจจัยนี้มีผลตอการเลือกตลาดเปาหมายเชนกัน 

5. การแบงสวนตลาด เพื่อที่จะไดกลยุทธและยุทธวิธีทางการตลาดใหเหมาะสมกับตลาดแตละสวน 

เปาหมายทางการตลาด เปนการคัดเลือกกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายโดยตองคํานึงถึงปจจัยสําคัญ คือ 

สวนผสมทางการตลาด ผูที่คาดหวังวาจะเปนลูกคาในอนาคตและกรณีมีสวนแบงในการตลาด 

หลักการกําหนดเปาหมายทางการตลาด มีดังนี้ 

1. เปาหมายที่กําหนดตองมีความเปนไปได 

2. เปาหมายตองชัดเจน 

3. การกําหนดเปาหมายตองมีความละเอียดเพียงพอ 
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ตัวอยาง 

1. ตองการเพิ่มสินคาอีก 25% จากปกอน 

2. ตองการกําไรตอยอดขายสูงกวาคูแขงอยางนอย 2% 

3. ตองการเพิ่มจุดกระจายสินคาจาก 10 จุดเปน 15 จุด 

 

ใบงานที่ 1/1 

การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาด 

( 1.  กําหนดทิศทางการตลาดได       2.   การกาํหนดเปาหมายการตลาดได) 

 

 ใหผูเรียนรวมกลุมกัน 5 คนกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาดในการพัฒนาสินคาของตนเอง

หรือสินคาที่สนใจ 

1. ศึกษาตลาดเพื่อกําหนดทิศทาง 

1.1 สินคา คือ.......... 

1.2 ลูกคาซื้อไปทําอะไร 

1.3 กลุมเปาหมายที่ซ้ือสินคาคือใคร มีกําลังซ้ือหรือไม 

1.4 ลูกคาจะซื้ออยางไร 

1.5 ลูกคาซื้อใชเมื่อไร 

1.6 ซื้อสินคาไดที่ไหน 

2. เมื่อศึกษาทิศทางการตลาดแลวใหกําหนดเปาหมายการตลาดในการผลิตสินคา 

 

แบบบันทกึ 

สมาชิกในกลุม  1............................................................................................................................................. 

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

  3............................................................................................................................................. 

  4............................................................................................................................................. 

  5............................................................................................................................................. 

1.  ทิศทางการผลิตสนิคา.................................................................................................................................. 

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

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

2.  เปาหมายการผลิตสินคา.............................................................................................................................. 

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 1/2 

การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาด 

( 1.  กําหนดทิศทางการตลาดได       2.   การกาํหนดเปาหมายการตลาดได) 

 

 ผูเรียนนําทิศทางและเปาหมายการตลาดจากใบงานที่ 1 ไปใหผูรูวิเคราะหความเปนไปได แลวสรุป

ลงในแบบบันทึก 

แบบบันทกึ 

ชื่อสินคา............................................................................................................................................................ 

สรุปผลการวิเคราะหจากผูรู 

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขจากการแสดงความคิดเห็นของผูรู 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 2 

การกําหนดและวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมาย 

(  3.  กําหนดกลยุทธสูเปาหมายได        4.   วิเคราะหกลยุทธได ) 
 

 การกําหนดกลยุทธ เปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนพื้นฐานของโอกาสและอุปสรรคภายใน

สภาพแวดลอมภายนอก จุดแข็งและจุดออนภายในสภาพแวดลอมภายในของบริษัท การกําหนดกลยุทธ จะตอง

รวมทั้งการรุก การรับ การกําหนดเปาหมาย กอนการพัฒนากลยุทธ และการกําหนดนโยบายของบริษัท 

 การกําหนดกลยุทธ เปนการทําใหธุรกิจเจริญเติบโต เพื่อความอยูรอดเปนสําคัญ การสรางความ

เจริญเติบโตอยางตอเนื่องอันจะนํามาซึ่งยอดขายที่สูงขึ้น ตนทุนตอหนวยลดลงและเปนผลเนื่องจาก

ประสบการณในการผลิตและเปนผลทําใหกําไรสูงขึ้นอีกดวย ถือวาไดเปนกลยุทธการเจริญเติบโตโดยวิธี

ทางลัด เพื่อตัดลดคาใชจายทั้งทางดานการเงินและการบริหารจัดการกลยุทธ 

 กลยุทธการพัฒนาการตลาด เปนกลยุทธที่นํามาใช เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายการเติบโต โดยใช

ผลิตภัณฑที่มีอยูออกจําหนายในตลาดใหม กลุมลูกคาในพื้นที่แหงใหม เพื่อใหสามารถครอบคลุมใหครบ 

ทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 กลยุทธ เปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

 กลยุทธ คือ หลักวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ซ่ึงจะใชกลยุทธ

ในระดับปฏิบัติการ 

 การวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมาย 

 อาจใชวิธีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง (SWOT Analysis) ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส อุปสรรค 

 SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสํารวจสภาพภายในองคกร และสภาพแวดลอมภายนอก  

เพื่อนํามาสังเคราะหวาองคกรมีจุดแข็ง (S) จุดออน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) อยางไร 

 ปจจัยภายใน คือ ส่ิงที่เราควบคุมไว ไดแกจุดออน จุดแข็ง 

 ปจจัยภายนอก  คือ ส่ิงที่เราควบคุมไมได ไดแก อุปสรรคและโอกาส 
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จุดแข็ง (Strengths) มีลักษณะ ดังนี้ 

1. เปนงานที่เราถนัด ทําแลวมีความสุข 

2. เปนงานที่โดดเดน ชุมชนชื่นชอบ 

3. ทรัพยากรและเครื่องมือมีความพรอม 

จุดออน (Weakness) มีลักษณะดังนี้ 

1. เปนงานที่เราไมสบายใจที่จะทํา 

2. ตองการรับความชวยเหลือจากคนอื่น 

3. ทักษะบางอยางที่เรายังไมมั่นใจ 

4. ขาดทรัพยากรในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

โอกาส (Opportunities) มีลักษณะดังนี้ คือ 

1. โอกาสท่ีกําลังจะเกิดขึ้นที่จะทําใหเราประสบความสําเร็จ 

2. มีเครื่องมือใหมที่ไดรับการสนับสนุน 

3. มีสวนแบงของตลาดที่เรามองเห็น 

4. บุคลากรมีศักยภาพทําใหงานสําเร็จไดงายขึ้น 

อุปสรรค (Threats) มีลักษณะดังนี้ 

1. ใครคือคูแขงขันที่ทําไดดีกวาเรา 

2. ถาสภาพแวดลอมเปล่ียนจะทําใหแผนโครงการเรามีปญหา 

3. ความขัดของที่จะเกิดจากเราเอง 

ศึกษาความเปนไปได ดังนี้ คือ 

1. ความเปนไปไดทางการเงิน 

2. ความเปนไปไดทางการตลาด 

3. ความเปนไปไดทางการผลิต 

4. ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี 

การกําหนดกลยุทธ 

1. ลงทุนต่ําที่สุด ซึ่งมีความเปนไปไดทางการเงิน 

2. ทําในสิ่งที่ทําไดดี ซึ่งมีความเปนไปไดในการผลิต 

3. ทําจํานวนนอย แลวคอย ๆ เพิ่มไปสูจํานวนมาก 

4. เปนธุรกิจที่สามารถทําไดในระยะยาว ซึ่งมีความเปนไปไดทางการตลาด 

ความสามารถในการแขงขัน อาจพิจารณาในสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

1. อะไรที่เราทําไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับผูอื่น 

1.1 ดีกวา 

1.2 เร็วกวา 
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1.3 ถูกกวา 

1.4 แตกตางกวา เดนกวา 

2. มองจุดเดนที่เรามี 

2.1 สินคา / บริการของเราดีอยางไร 

2.2 ใครคือลูกคาของเรา 

2.3 ขนาดตลาดมีมูลคาเทาไร 

2.4 เทคโนโลยีในการผลิตสุดยอดเพียงใด 

2.5 ถาคูแขงทําไดจะใชเวลาอีกนานเทาไร 

กลยุทธการตลาดโดยใช 4P 

 กลยุทธการตลาดนั้นมีอยูมากมาย แตเปนที่รูจักและเปนพื้นฐาน คือ การใช 4P เปนการวางแผนใน

แตละสวนใหเขากันในบางครั้งอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยนทั้ง 4P ไดทั้งหมดในระยะสั้นก็ไมเปนไร แตจะ

คอย ๆ ปรับจนสมดุลครบทั้ง 4P ในที่สุด 

1. สินคาหรือบริการ (Product) กําหนดสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา เชน ลูกคาสูงอายุ

ตองการน้ําผลไมที่มีรสหวานเล็กนอย 

2. ราคาสินคา (Price) เปนการตั้งราคาที่เหมาะสมกับสินคาหรือบริการ และกําลังซื้อของลูกคา 

พิจารณาจากราคาของคูแขง บางครั้งอาจลดราคาต่ํากวาคูแขงก็ได โดยลดคุณภาพบางตัวที่ไมจําเปนก็จะทําให

สินคามีราคาต่ํากวาคูแขง หรือกําหนดราคาสูงกวาคูแขงก็ได ถาสินคาของเราดีกวาคูแขงดานใด เพื่อใหลูกคา

มีโอกาสเปรียบเทียบ 

3. สถานที่ขายสินคา (Place) ควรเลือกทําเลขายใหเหมาะสมกับลูกคา หรือคิดหาวิธีการสงของ

สินคาใหถึงมือลูกคาไดอยางไร 

4. การสงเสริมการขาย (Promotion) เปนการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหลูกคารูจักสินคาและอยากที่

จะซื้อมาใช เชน การแจกใหทดลองใช การลดราคาในชวงแรก การแถมไปกับสินคาอื่น ๆ  
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ใบงานที่ 2/1 

การกําหนดและวิเคราะหกลยุทธทางการตลาด 

                                  ( 3.  กําหนดกลยุทธสูเปาหมายได      4.  วิเคราะหกลยุทธได  ) 
 

 ใหผูเรียนรวมกลุมกัน 5 คน รวมกันกําหนดและวิเคราะหกลยุทธพัฒนาทางการตลาดแลวสรุปลงใน

แบบบันทึก 

แบบบันทกึ 

สมาชิกในกลุม  1............................................................................................................................................. 

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

  3............................................................................................................................................. 

  4............................................................................................................................................. 

  5............................................................................................................................................. 

กลยุทธ 

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

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

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

การวิเคราะหกลยุทธ โดยการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 

1.  จุดแข็ง.......................................................................................................................................................... 

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

2.  จุดออน....................................................................................................................................................... 

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

3.  โอกาส........................................................................................................................................................ 

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

4.  อุปสรรค.................................................................................................................................................  

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

สรุปผลการวิเคราะห 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 2/2 

ตรวจสอบผลการวิเคราะหกลยุทธ 

 ใหผูเรียนนําผลการวิเคราะหกลยุทธจากใบงานที่นําไปใหผูรูชวยตรวจสอบความเปนไปไดแลวสรุป

ลงในแบบบันทึก 

 

แบบบันทึก 

กลยุทธ............................................................................................................................................................ 

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

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

สรุปผลการวิเคราะหจากผูรู 

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขจากการแสดงความคิดเห็นของผูรู 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 3 

การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

 การตลาด มีความสําคัญ เพราะเปนจุดเริ่มตนและมีผลตอการบรรลุเปาหมายสุดทายของการดาํเนินธุรกิจ 

ธุรกิจตองเริ่มดวยการศึกษาความตองการที่แทจริงของลูกคา จากนั้นจึงทําการสรางสินคาหรือบริการที่ทําให

ลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด (Customer Focus) 

 การบริหารตลาด เปนกระบวนการวางแผน ปฏิบัติงานและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดที่

กอใหเกิดการแลกเปล่ียนระหวางผูซ้ือและผูขาย พรอมทั้งนําความพอใจมาสูทั้ง 2 ฝาย 

 การกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการตลาด 

 เมื่อเราทราบวากลยุทธท่ีกําหนดไวมีดานใดบาง เชน กลยุทธ 4P ก็คือ ดานตัวสินคา ดานราคา ดาน

สถานที่ขาย และการสงเสริมการขาย กลยุทธทั้ง 4 ดาน ใหนํามากําหนดเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการ เชน 

1. กิจกรรมดานพัฒนาตัวสินคา พัฒนาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

2. กิจกรรมดานราคา ผูผลิตก็ตองกําหนดราคาที่เหมาะสมกับกําลังซื้อของผูบริโภค และเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคา 

3. กิจกรรมดานสถานที่ ตองคิดวาจะสงมอบสินคาใหกับผูบริโภคไดอยางไร หรือตองมีการปรับ

สถานที่ขาย ทําเลที่ตั้งขายสินคา 

4. กิจกรรมสงเสริมการขาย จะใชวิธีการใดที่ทําใหลูกคารูจักสินคาของเรา 

การวางแผนพัฒนาการตลาด 

ผูผลิตจะตองนํากิจกรรมตาง ๆ มาวางแผนเพื่อพัฒนาการตลาด ซ่ึงสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหได

ดังตัวอยาง 



21 

แผนการพัฒนาการตลาด 

ที่ กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 
แผนการพัฒนาการตลาดป 2553 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 

 

ศึกษาขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางการ

พัฒนาการตลาด 

            

2 กําหนดเปาหมายการตลาด             

3 กําหนดกลยุทธสูเปาหมาย             

4 วิเคราะหกลยุทธ             

5 ดําเนินการ 

-  การโฆษณา 

- การประชาสัมพันธ 

- การรวบรวมขอมูลลูกคา 

- การสงเสริมการขาย 

- การกระจายสินคา 

- การสงมอบสินคา 

- ฯลฯ 
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ใบงานที่ 3 

การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

 ใหผูเรียนรวมกลุมและรวมกันกําหนดกิจกรรมและวางแผนการพัฒนาตลาด ลงในแบบบันทึกที่

กําหนดให 

 

แบบบันทกึ 

สมาชิกในกลุม  1............................................................................................................................................. 

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

  3............................................................................................................................................. 

  4............................................................................................................................................. 

  5............................................................................................................................................. 

กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

ที ่ กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 
แผนการพัฒนาการตลาดป 2553 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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บทที่  3 

การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาการผลิตหรือการบริการ หรือจากการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ วิเคราะหทุน

ปจจัยการผลิตหรือการบริการ กําหนดเปาหมาย การกําหนดแผนกิจกรรม และการพัฒนาระบบการผลิตหรือ

การบริการ จึงจะนําสูการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

2. วิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

3. กําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

4. กําหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

5. พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 
 

 

ขอบขายเนื้อหา 

1.  การกําหนดคณุภาพผลผลิตหรือการบริการ 

2.  การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบรกิาร 

3.  การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบรกิาร 

4.  การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

5.  การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบรกิาร 

 
สื่อประกอบการเรียนรู 

ใบความรู / ใบงาน  การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

 ใบความรู / ใบงาน  การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 ใบความรู / ใบงาน  การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

             ใบความรู / ใบงาน  การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

             ใบความรู / ใบงาน  การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 
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ใบความรูที่ 1 

การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

การจัดการการผลิต หมายถึง การสรางสรรคหรือการแปรสภาพส่ิงหนึ่งส่ิงใด ใหเปนสินคา เปน

กระบวนการที่ดําเนินงานผลิตสินคาตามขั้นตอนตาง ๆ อยางตอเนื่อง และมีการประสานงานกัน เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคกรหรือกจิการการผลิต  

การกําหนดคณุภาพผลผลิต  เปนการกําหนดคณุสมบัติของผลผลิตตามที่ลูกคาตองการ เชน 

ลูกคาตองการผักปลอดสารพิษ ดังนั้น ตองพัฒนากระบวนการปลูกผกัโดยใชสารธรรมชาติแทนปุยเคมี หรือ

พัฒนารสชาติของอาหารแปรรูปใหมีรสเปรี้ยวยิ่งขึ้น เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมวัยรุน 

การบริการ หมายถึง กระบวนการที่เนนการใหบรกิารแกลกูคาโดยตรง โดยการทําใหลูกคา

ไดรับความพึงพอใจ มคีวามสุขและไดรับผลประโยชนอยางเต็มท่ี 

ลักษณะงานอาชพีในการผลิต  งานอาชีพในการผลิตนั้น สวนใหญมีอยูในภาคเกษตรกรรม 

และภาคอุตสาหกรรม เชน 

ภาคเกษตรกรรม  

- ผลผลิตไดแก พืชไร พืชสวน ไมดอกไมประดับ นาขาว ปศุสัตว ฟารม เปนตน 

ภาคอุตสาหกรรม  

- อาชีพตัดเย็บเส้ือผา อาชีพผลิตรถยนต ผลผลิต คือ รถยนต เปนตน 

การผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีนั้น ตองใหตรงกับความตองการของผูใชหรือผูซื้อใหมากที่สุด  

คุณภาพของผลผลิตที่ดี นั้น ตองมาจากผูผลิตที่มีคุณลักษณะที่ดี ซึ่งประมวลได ดังนี้ 

1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค 

2. รักษาคุณภาพของผลผลิตใหคงที่และปรับปรุงใหดีขึ้น 

3. ไมปลอมปนผลผลิต 

4. ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค 

5. ไมกักตุนผลผลิต 

6. มีความรู ความชํานาญในงานอาชีพที่ดําเนินการเปนอยางดี 

7. มีความรักและศรัทธาในงานอาชีพที่ดําเนินการ 

8. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 

9. มีความคิดริเริ่ม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ลักษณะงานอาชีพการใหบริการ 

 การบริการ เปนกิจกรรมหรือการกระทําที่ผูใหบริการทําขึ้น เพื่อสงมอบการบริการใหแกผูรับบริการ  

ผูรับบริการสวนใหญจะเนนใหความสําคัญกับ “กิจกรรม” หรือ “กระบวนการบริการ” ของผูใหบริการมากกวา

สิ่งอื่น และจะเกิดความประทับใจในขณะที่ผูรับบริการสัมผัสไดกับการไดรับบริการนั้น ๆ 
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คุณภาพของการบริการ วัดไดจากการบริการของผูใหบริการ 7 ประการ ดังนี้ 

1. การยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยากของลูกคา 

2. การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็วทันใจ 

3. การแสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติลูกคา 

4. การบริการเปนแบบสมัครใจและเต็มใจทํา 

5. การแสดงออกถึงการรักษาภาพลักษณของการใหบริการ 

6. การบริการเปนไปดวยกิริยาที่สุภาพ และมีมารยาทดี ออนนอมถอมตน 

7. การบริการมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน 

มีบางอาชีพที่เปนไปไดทั้งการผลิตและการบริการ เชน ผูประกอบการอาชีพรานอาหาร ตองมีผลผลิต 

เชน อาหารประเภทตาง ๆ ควบคูกับการบริการ 

 
 

ใบงานที่ 1 

การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

ใหผูเรียนกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ ในงานอาชีพที่ผูเรียนดําเนินการเองหรืออาชีพที่

สนใจ ใหเหตุผลประกอบ 

ลักษณะงานอาชีพ…………………………………………………………………………………… 

ประเภทของผลผลิตหรือการบริการ…………………………………………………………………. 

ชื่อเจาของธุรกิจ……………………………………………………………………………………... 

ที่ตั้งของธุรกิจ………………………………………………………………………………............

คุณภาพของผลผลิตหรือการบริการที่ปรากฏ  และอธิบายเหตุผลประกอบคุณภาพนั้น ๆ 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 2 

การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

การวิเคราะหทุน ซ่ึงเปนปจจัยการผลิต จึงมีความจําเปนตอการพัฒนาอาชีพ จะสงผลตอความ

เขมแข็งของอาชีพ ถารูจักลดตนทุน ใชทุนอยางเหมาะสมและประหยัด จัดหาทุนทดแทน 

ทุน หมายถึง ปจจัยที่ใชในการลงทุนในการดําเนินการประกอบอาชีพ เพื่อหวังผลกําไรจากการดําเนินการ 

ทุนถือวาเปนปจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพใหดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเจริญเติบโต

อยางตอเนื่อง 

ตนทุนการผลิต หมายถึง ทุน ในการดําเนินการประกอบอาชีพ แบงได 2 ประเภท คือ 

1. ทุนคงที่ คือปจจัยที่ผูประกอบการจัดหามา เพื่อใชในการจัดหาสินทรัพยถาวร เชน  

ดอกเบี้ยเงินกู ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เปนตน สําหรับใชในการประกอบอาชีพ ทุนคงที่สามารถแบงได 

2 ลักษณะ คือ 

1) ทุนคงที่ที่เปนเงินสด เปนจํานวนเงินที่ตองจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกู เพื่อนํามาใช 

ในการดําเนินการประกอบอาชีพ 

2) ทุนคงที่ที่ไมเปนเงนิสด ไดแก พื้นที่ อาคารสถานที่ โรงเรือน รวมถึงคาเสื่อม 

ราคาของเครื่องจกัร  

  2.  ทุนหมุนเวียน คือ ปจจัยที่ผูประกอบการจัดหามา เพื่อใชในการดําเนินการจัดหาสินทรัพย

หมุนเวียนในการดําเนินกิจกรรมอาชีพ เชน วัตถุดิบในการผลิตสินคาหรือการบริการ วัสดุสิ้นเปลือง 

คาแรงงาน คาขนสง คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน  

 ทุนหมุนเวียนแบงออกเปนดังนี้ คือ 

  1. คาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

 1.1) วัสดุอุปกรณอาชีพในกลุมผลิตผลผลิต เชน งานอาชีพเกษตรกรรม เชน คาปุย 

พันธุพืช พันธุสัตว คาน้ํามัน เปนตน 

 1.2) วัสดุอุปกรณอาชีพในกลุมบริการ เชน อาชีพรับจางซักรีดเสื้อผา เชน คาผงซักฟอก 

คาน้ํายาซักผา เปนตน 

 2. คาจางแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการผลิตหรือบริการ เชน คาแรงงานในการไถดิน 

คาจางลูกจางในรานอาหาร 

 3. คาเชาท่ีดิน/สถานที่ เปนคาเชาที่ดิน/สถานที่ในการประกอบธุรกิจ 

 4. คาใชจายอื่น ๆ เปนคาใชจายในกรณีอื่นที่นอกเหนือจากรายการ  

 5. คาใชจายในครวัเรอืน เปนแรงงานในครัวเรือนสวนใหญ ในการประกอบอาชีพอาจจะไมได

นํามาคิดเปนตนทุน จึงไมทราบขอมูลการลงทุนที่ชัดเจน ดังนั้น การคิดคาแรงในครัวเรือน จึงจําเปนตอง 

คิดดวย โดยคิดในอัตราคาแรงขั้นต่ําของทองถ่ินนั้น ๆ 
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 6.  คาเสียโอกาสที่ดิน กรณีเจาของธุรกิจมีที่ดินเปนของตนเอง การคิดตนทุนใหคิดตาม

อัตราคาเชาที่ดินในทองถ่ินหรือบริเวณใกลเคียง 

ในการดําเนินงานประกอบอาชีพ    การบริหารเงินทุนหรือดานการเงินนั้น เปนสิ่งที่ผูประกอบการ

ตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะมีผลตอความมั่นคงของอาชีพวาจะกาวหนาหรือลมเหลวได 

 

ใบงานที่ 2 

การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 ใหผูเรียนกําหนดทุนและวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ  เพื่อจะทําใหอาชีพมีความ

เขมแข็ง 

รายการทุน เหตุผลในการใชทุน 

รายการ จํานวน  
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ใบความรูที่ 3  

การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 
เปาหมายการผลิตหรือการบริการ เปนสิ่งที่ผูประกอบอาชีพตองการมุงไปใหถึง เกิดผลตามที่

ตองการ ดวยวิธีการตาง ๆ เปาหมายจึงเปนตัวบงชี้ปริมาณที่จะตองผลิตหรือบริการใหไดตามระยะเวลาที่

กําหนดดวยความพึงพอใจของลูกคา เต็มใจในการรับบริการ 

ปจจัยที่สงผลใหประสบความสําเร็จนั้น ประกอบดวย 

1. การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน 

2. การเสริมสรางสวนประสมทางการตลาดไดอยางลงตัว 

3. การคํานึงถึงสภาวะแวดลอมที่ควบคุมไมได 

4. สามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดทุกขอ 

ขอมูลปจจัยของลูกคา ที่ตองการสินคาที่จะพัฒนาขึ้นใหมประกอบดวย 

 ใครคือ กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับผลผลิตที่ผลิตขึ้นหรือการบริการ 

 ลูกคาเปาหมายดังกลาวอยู ณ ที่ใด 

 ในปจจุบันลูกคาเหลานี้ซื้อผลผลิตหรือการบริการไดจากที่ใด 

 ลูกคาซื้อผลผลิตหรือการบริการบอยแคไหน 

 อะไรคือส่ิงจูงใจที่ทําใหลูกคาเหลานั้นตัดสินใจใชบริการ 

 เหตุผลทําไมลูกคาถึงใชผลผลิตหรือบริการของเรา 

 อะไรที่ลูกคาเหลานั้นชอบและไมชอบผลผลิตหรือบริการอะไรท่ีเรามีอยูบาง 

ขอมูลปจจัยของผลผลิตหรือการบริการ ประกอบดวย 

1. ลูกคาตองการผลผลิตหรือบริการอะไร 

2. ลูกคาอยากจะใหมีผลผลิตหรือบริการในเวลาใด 

3. งานดานการบริการ ควรตั้งชื่อวาอะไร เพ่ือเปนสิ่งดึงดูดใจลูกคาไดมากที่สุด 

นอกจากนี้ขอมูลดานการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการใหสอดคลองกับความเปนจริง

และความเปนไปไดแลว  

ขอมลูองคประกอบดานผูประกอบการ 

ในการพัฒนาอาชีพจะตองพิจารณาตามประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

1. แรงงาน ตองใชแรงงานมากนอยที่เพิ่มหรือลดลงเทาไร ปจจุบันมีแรงงานเพียงพอตอการดําเนินงาน

หรือไม ถาไมเพียงพอจะทําอยางไร จะนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานบางไดหรือไม 

2. เงินทุน ตองใชเงินทุนมากนอยเพียงไร ปจจุบันมีเงินทุนเพียงพอตอการดําเนินงานหรือไม ถาไม

เพียงพอจะทําอยางไร 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ ตองใชเครื่องมือ/อุปกรณอะไร จํานวนเทาไร เพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอจะทํา

อยางไร 
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4. วัตถุดิบ เปนสิ่งสําคัญมากขาดไมได ผูผลิตจะตองพิจารณาวาจะจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบจากที่ใด ราคา

เทาไร จะหาไดจากแหลงไหน และโดยวิธีใด 

5. สถานที่ หากเปนการประกอบอาชีพดานการผลิต ตองกําหนดสถานที่ที่ใกลแหลงวัตถุดิบ ถาเปน

ธุรกิจดานการบริการ ตองจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสม สะอาด และเดินทางสะดวก เปนหลัก 

 

 

ใบงานที่ 3 

การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

 ใหผูเรียนรวมกลุมกัน  3-5  คน กําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ ในการพัฒนาอาชีพที่

ผูเรียนดําเนินการเอง หรืออาชีพที่สนใจแลวบันทึก  ดังนี้ 

 1. ลักษณะงานอาชีพ…………………………………….………………………………………… 

2. ประเภทของผลผลิตหรือการบรกิาร…………………………………………………………… 

3. ชื่อเจาของธุรกิจ………………………………………………………………………… 

4. ที่ตั้งของธุรกิจ………………………………………………………………………… 

5. เปาหมายการผลิตหรือการบริการ……………………………………………………… 

6. เหตุผลในการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ เพราะ 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 4 

การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ  

                 แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ แผนงานทางการประกอบอาชีพที่แสดงกจิกรรมตาง ๆ 

ที่ตองปฏิบัติในการลงทุนประกอบการ โดยมีจดุเริ่มตนจากจะผลิตสินคาและบรกิารอะไร มกีระบวนการ

ปฏิบัติอยางไรบาง และผลจากการปฏิบัติออกมาไดมากนอยแคไหน ใชงบประมาณและกําลังคนเทาไร 

เพื่อใหเกิดเปนสินคาและบรกิารแกลูกคา และจะบริหารธุรกิจอยางไรธุรกิจจึงจะอยูรอด 

การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอการประกอบอาชีพ เพราะ

เปนการกําหนดเปาหมายในสิ่งท่ีตองการใหเกิด รายละเอียดที่ตองปฏิบัติ ผานกระบวนการตัดสินใจอยางมี

ระบบและขอมูล เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนการกําหนดแผน

กิจกรรมการผลิตหรือการบริการ ดังนี้ 

1. สํารวจตัวเอง เพื่อใหรูถึงสถานภาพปจจุบันของงานอาชีพของตนเอง เปนการตรวจสอบขอมูล

เกี่ยวกับ แรงงาน เงินทุน เครื่องมือ/อุปกรณ วัตถุดิบ และสถานที่วา มีสภาพความพรอมหรือมีปญหาอยางไร 

รวมถึง ผลผลิตหรือบริการของตนวามีอะไรบกพรองหรือไม 

2. สํารวจสภาพแวดลอม เปนการตรวจสอบขอมูลภายนอกเกี่ยวกบัสภาพธุรกจิประเภทเดยีวกนัใน

ชุมชน ความตองการของลูกคา 

การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เปนการศึกษาขอมูล เพื่อระบุถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นและควร

แกไข ซึ่งขอมูลของทั้งสองขอนี้ อยูในเรื่องของสภาพปญหา และหลักการและเหตุผล ในสวนแรกของ

แผนงาน/โครงการผลิต หรือ บริการ 

3. การกําหนดทางเลือกเพื่อใหการวางแผนมีความชัดเจน หลังจากสามารถกําหนดสาเหตุของ

ปญหา( ขอ 1 และ ขอ 2 ) ไดแลว ผูประกอบการตองตัดสินใจเพื่อพิจารณาหาทางเลือก เพื่อใหไดทางเลือก

หลายทางสูการปฏิบัติ 

4. การประเมินทางเลือก เมื่อสามารถกําหนดทางเลือกไดหลากหลายแลว (จากขอ 3) เพื่อใหได

ทางเลือกสูการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด ในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ผูประกอบการตองพิจารณา

ประเมินทางเลือกในแตละวิธี เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายใหดีที่สุด 

5. การตัดสินใจ เมื่อไดทางเลือกหลายทางเลือกในการตัดสินใจสามารถใชหลัก 4 ประการในการ

พิจารณาประกอบการตัดสินใจคือ  

                          1) ประสบการณ 2) การทดลอง 3) การวิจัยหรือการวิเคราะห และ 4) การตัดสินใจเลือก 

6. กําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานวา ตองการใหเกิดอะไร 

7. พยากรณอนาคตถึงความเปนไปได เปนการคิดผลบรรลุลวงหนาวา หากดําเนินการตามแผน

กิจกรรมการผลิตหรือการบริการแลว ธุรกิจที่ดําเนินงานจะเกิดอะไรขึ้น 

8. กําหนดแนวทางการปฏิบัติ เปนการกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติวาจะทําอยางไร 

เมื่อไร เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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9. ประเมินแนวทางการปฏิบัติที่วางไว เปนการตรวจสอบความสมบูรณของแผนกิจกรรมการผลิต

หรือการบริการวา มีความสอดคลองกันหรือไมอยางไร สามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการที่กําหนดไวได

หรือไมอยางไร หากพบวาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ ที่จัดทําขึ้นยังไมมีความสอดคลอง หรือมี

ขั้นตอนวิธีการใดที่ไมมั่นใจ ใหจัดการปรับปรุงใหมใหมีความสอดคลองและเหมาะสม 

10. ทบทวนและปรับแผน เมื่อสถานการณสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และผลลัพธไมเปนไป

ตามที่กําหนด เปนการพัฒนาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในระหวางการปฏิบัติตามแผน เมื่อมี

สถานการณเปล่ียนแปลงไป หรือมีขอมูลใหมที่สําคัญ 

 

การควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ หมายถึง  

        การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผลผลิตหรือการบริการไดตามที่กําหนดคณุภาพไว  ทําให

ตอบสนองความตองการและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลกูคาบนแนวคดิพืน้ฐานวา เม่ือกระบวนการดี 

ผลลัพธท่ีออกมาก็จะดีตาม 

 การจัดการเกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ 

 การควบคุมคุณภาพนั้น มวีัตถุประสงคเพื่อใหผลิตภณัฑหรือการบรกิารบรรลุจดุมุงหมาย

ดังตอไปนี ้

 1. สินคาที่ส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตมีคุณภาพตรงตามขอตกลงหรอืเงื่อนไขในสัญญา 

2. กระบวนการผลิตดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม 

3. การวางแผนการผลิตเปนไปตามที่กําหนดไว 

4. การบรรจุหีบหอดีและเหมาะสม หมายถึงสามารถนําสงวัสดุยังจุดหมายปลายทางใน

สภาพด ี

 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

 1. ขั้นการกําหนดนโยบาย เปนการกําหนดวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ เชน ระดับสินคา 

ขนาดของตลาด วิธีการจําหนาย ตลอดถึงการรับประกัน ขอกําหนดเหลานี้จะเปนเครื่องชี้นําวา กิจการจะตอง

ทําอะไรบาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

 2. ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง การกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ซ่ึงจะตองมีความสัมพันธกับระบบการผลิต 

 3. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของการผลิต การควบคุมคณุภาพการผลิต แบงออกเปน

ขั้นตอนยอย 3 ขั้น คือ การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นสวน การควบคุมกระบวนการการผลิต และการตรวจสอบ 

คุณภาพของผลิตภณัฑ โดยในการตรวจสอบทั้ง 3 ขัน้นี ้ สวนใหญจะใชเทคนคิการสุมตวัอยาง เพราะผลิตภณัฑที่

ผลิตไดนั้น มีจํานวนมากไมอาจจะทําการตรวจสอบไดอยางท่ัวถึงภายในเวลาจํากดั 

 4. ขั้นการจัดจําหนาย การควบคุมคุณภาพในการจําหนาย จะใหความสําคัญกับบริการ 

หลังการขาย ซึ่งในระบบการตลาดสมัยใหม ถือวาเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะสินคาบางชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
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สินคาประเภทเครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณทางไฟฟา หรือ เครื่องอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร ซ่ึงมี

วิธีการใชและการดูแลรักษาที่คอนขางยุงยาก ผูผลิตหรือผูขายจะตองคอยดู และเพื่อใหบริการหลังการขายแก 

ผูซื้ออยูเสมอ เพื่อสรางความพึงพอใจ ซ่ึงจะมีผลตอการสรางความเชื่อม่ัน และความกาวหนาทางธุรกิจใน

อนาคต 

การควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการมีความสําคัญตอการกําหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ

เปนอยางมาก เพราะการผลิตสนิคาหรือการบรกิารทีด่ีนั้น ตองมีคุณภาพที่คงที่ ดีเสมอตนเสมอปลาย จึงจะคง

ความพึงพอใจตอลูกคาใหซื่อสัตย และเชื่อมั่นในคณุภาพของสินคาและการบรกิารตลอดไป 

………………………………………………………………. 

 

ใบงานที่ 4 

การกําหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 

 ใหผูเรียนกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในการพัฒนาอาชีพของผูเรียน  หรืออาชีพ   

ที่สนใจโดยบันทึก  ดังนี้ 

 ลักษณะงานอาชีพ…………………………………………………………………………………… 

ประเภทของผลผลิตหรือการบริการ………………………………………………………………… 

ชื่อเจาของธุรกิจ……………………………………………………………………………………... 

ที่ตั้งของธุรกิจ……………………………………………………………………………………….. 

แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ 

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

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

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

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

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

แผนนี้ไดมีการจัดการควบคุมคุณภาพดานใดบาง 

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

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

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

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

เหตุผล เพราะ..................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 5 

การพัฒนาระบบการผลิตหรอืการบรกิาร 

การประกอบอาชีพทั้งดานการผลิตและการบริการ ที่ดําเนินการอยูจะสามารถดําเนินไปไดดวยดี 

แลวก็ตาม แตเพื่อใหการประกอบอาชีพนี้มีความกาวหนาและมั่นคง ผูประกอบการธุรกิจตองคํานึงถึงการ

พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางตอเนื่อง 

การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

1. ลักษณะการผลิตและการใหบริการ หมายถึง สภาพของแหลงใหบริการที่ดีที่ผูใชบริการสามารถ

สัมผัสจับตองได ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑดูดี นาซื้อ นาใช 

2. ความไววางใจ หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑหรือการบริการตามคํามั่นสัญญา 

ที่ใหไวอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง และมีการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. ความกระตือรือรนดานการบริการ หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่จะชวยเหลือ และพรอมท่ีจะ

ใหบริการผูใชบริการอยางทันทวงที 

4. ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบอยางมี

ประสิทธิภาพ ความนาเช่ือถือในตัวสินคา รับรองดวยตราสินคา 

5. อัธยาศัยที่นอบนอมดานการบริการ หมายถึง ความมีมิตรไมตรี ความสุภาพนอบนอมเปนกันเอง 

6. ใหเกียรติผูอื่น จริงใจ มีน้ําใจ และความเปนมิตรของผูปฏิบัติงานผลผลิตและบริการ 

7. ความนาเชื่อถือ หมายถึงความสามารถในดานการสรางความเชื่อมั่น ดวยความซื่อสัตยของ

ผูประกอบการธุรกิจ 

8. ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากอันตราย ความเส่ียงภัยและปญหาตาง ๆ  

9. การเขาถึงบริการ หมายถึง การติดตอเพื่อการซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการ ดวยความสะดวก 

ไมยุงยาก 

10. การติดตอสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธ และสื่อความหมายได

ชัดเจน ใชภาษาที่งาย และรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ 

11. ความเขาใจลูกคา หมายถึง ความพยายามในการคนหาและทําความเขาใจกับความตองการของ

ผูใชบริการ และใหความสําคัญตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยทันที 

คุณภาพของการผลิตหรือการบริการเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการธุรกิจตองรักษาระดับคุณภาพ 

และพัฒนาระดับคุณภาพการผลิตหรือการบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการผลิตหรือการ

ใหบริการตามลูกคาคาดหวัง หรือเกินกวาส่ิงที่ลูกคาคาดหวังไวเสมอ 
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ใบงานที่ 5 

การพัฒนาระบบการผลิตหรอืการบรกิาร 

 ใหผูเรียนอธิบายการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการในการพัฒนาอาชีพที่ผูเรียนดําเนินการ 

หรืออาชีพที่สนใจ  ดังนี้ 

1...................................................................................................................................................... 

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

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

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

3...................................................................................................................................................... 

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

4...................................................................................................................................................... 

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

5...................................................................................................................................................... 

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

6...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
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บทที่  4 

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

 

สาระสําคัญ 

การพัฒนาธุรกิจเชิงรกุ จะตองเห็นความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเขาสู

ความตองการของผูบริโภค การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม และการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง 

 

ตัวชี้วัด 

1. ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก   

2. อธิบายการแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 

3. อธิบายการสรางรูปลักษณคณุภาพสินคาใหม   

4. อธิบายการพัฒนาอาชีพใหมคีวามเขมแข็ง 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1  ความจําเปนและคณุคาของธุรกิจเชิงรกุ 

เรื่องที่  2  การแทรกความนยิมเขาสูความตองการของผูบรโิภค 

เรื่องที่  3  การสรางรูปลักษณคณุภาพสินคาใหม 

เรื่องที่  4  การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแขง 

 

สื่อการเรียนรู 
 

ใบความรูที่  1 ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

ใบความรูที่  2 การแทรกความนิยมเขาสูตลาดของผูบริโภค 

ใบความรูที่  3 การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

ใบงานที ่ 1 การพัฒนาธุรกิจเชิงรกุ 

ใบความรูที ่ 4 การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 

ใบงานที ่ 2 การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 
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ใบความรูที่  1 

ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

 

1. ความหมายของธุรกิจเชิงรกุ 

 ธุรกิจเชิงรุก หมายถึง การบริหารจัดการธุรกิจแบบมีแบบแผน เปนระบบการพัฒนางานที่ดี อํานวย

ประโยชนใหกับผูประกอบการ สามารถวางแผนติดตามและควบคุมใหการดําเนินงานในทุกดานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

 

2. ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

ธุรกิจเชิงรุก เปนความพยายามที่จะหาวิธีการใหไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ เปนการพัฒนา

สินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค สินคาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา ผูบริโภคมี

โอกาสเลือกซื้อสินคาไดหลากหลาย 
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ใบความรูที่  2 

การแทรกความนยิมเขาสูตลาดของผูบริโภค 

 
การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค  จะตองรูวาชวยอะไรใหกับใคร 

กลยุทธเปนสวนประกอบทางการตลาดที่ตองแทรกความนิยมเขาสูความตองการของลูกคา ซึ่งสวนประกอบ

ทางการตลาดเบ้ืองตน ไดแก ผลิตภัณฑ ( Product ) ซ่ึงเปนทั้งสินคา ( Goods ) หรือบริการ ( Services ) หรือ

ทั้งสองอยาง ซึ่งผูประกอบการตองชี้แจงไดวาผลิตภัณฑของตนคืออะไร ใชประโยชนไดอยางไร และมุงหวังวา

จะตองหาทางผลักดันใหเปนที่ยอมรับของลูกคาในตลาดใหไดโดยการแทรกรสนิยมเขาสูสินคาหรือบริการนั้น ๆ 

 

ผลิตภัณฑคือสิ่งตอบสนองความตองการของลูกคา 

 ผูประกอบการควรคํานึงถึงสินคาที่ขายใหกับลูกคา เปรียบเสมือนผูแกปญหาทางการตลาด ปญหา

ของลูกคา คือ ความตองการสิ่งที่มาตอบสนองใหกับตนเอง เชน ลูกคานิยมกลิ่นใบเตยในขนมปง ผูผลิต จึงนํา

ใบเตยมาใชเปนสวนผสมในขนมปง การใชใบเตยในขนมปง จึงเปนการแทรกความนิยมลงในสินคา 

 

รูปที่  1 

ความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑกับลูกคา 

 
 

            ( ส่ิงที่ธุรกิจขาย )                        ( สิ่งท่ีลูกคาตองการ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ ลูกคา 
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ใบความรูที่  3 

การสรางรูปลกัษณคุณภาพสินคาใหม 

 

การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม เปนการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

เชน มีความสวยงาม  ใชงานสะดวก  มีความทนทาน การพัฒนาผลิตภัณฑของธุรกิจมีหลายรูปแบบ ซึ่งการ

พัฒนาผลิตภัณฑ อาจมีสาเหตุมาจากความมั่นคงของธุรกิจ หรือการเติบโตของธุรกิจจึงตองมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพแตกตางกันไป แตละธุรกิจจะพัฒนาไดตอเมื่อผูประกอบการรับรูความตองการในการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ จึงกําหนดทิศทางทางวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑไดเหมาะสมสอดคลองกับความ

ตองการของผูประกอบการ 

 แนวทางพิจารณาผลิตภัณฑไมหมายถึงเฉพาะรูปแบบหรือวัตถุส่ิงของที่เปนรูปรางเทานั้น แตยังรวมไป

ถึงคุณคาของผลิตภัณฑและการบริการดวย ดังนั้น ผลิตภัณฑ จึงหมายถึง สินคาที่สามารถตอบสนองความ

พอใจที่จับตองไดและจับตองไมได 

 สวนประกอบที่สําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ มี 2 ประการ คือ 

1. ผลิตภัณฑนั้นตองมีคุณคาและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากที่สุด 

2. สวนประกอบของผลิตภัณฑตองมีอยางครบถวน 

หนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ในการคิดคนผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด ผูผลิตควรดําเนินการ ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลสําหรับปรับปรุงและวิธีการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. กําหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ 

3. ดําเนินการและติดตามผลพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพ 

4. วางแผนกลยุทธการขายผลิตภัณฑ 
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ใบงานที่  1 

การพัฒนาธุรกิจเชงิรุก 

 ใหผูเรียนรวมกลุมกนัอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกนัและกันเพื่อดําเนินการพฒันาธุรกจิเชิงรุกใน

การที่จะทําใหอาชีพที่ประกอบการอยูหรืออาชีพที่สนใจมคีวามเขมแข็งสามารถครองอยูในตลาดไดนาน  

ตามหัวขอ  ดังนี ้

1. มีความจําเปนอยางไรที่จะตองพัฒนาธุรกจิเชิงรุก 

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

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

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

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

2. คิดวาการแทรกความนิยมของสินคาที่จะพฒันาขึน้ใหมเขาสูความตองการของผูบริโภค อะไรบาง  

อยางไร 

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

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

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

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

3. คิดวาจะกําหนดรูปลักษณคุณภาพสินคาทีจ่ะพัฒนาขึ้นใหม  เปนอยางไร  เพราะเหตุใด 

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่  4 

การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแขง็ 

 การพัฒนาอาชีพเขาสูความเขมแข็งของผูประสบความสําเรจ็มีมากมาย จะมีลักษณะการกระทําที่

สอดคลองกันเปนสวนใหญวา ความเขมแข็งของอาชีพขึน้อยูกับองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ  

(1) การลดความเส่ียงในผลผลิต (2) ความมุงม่ันพัฒนาอาชีพ และ (3) การยดึหลักคณุธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภมูิ จะพบวา องคประกอบรวมทั้ง 3 องคประกอบ เปนตัวสงผลตอความเขมแข็งในอาชีพที่

เราจะตองนํามาบูรณาการใหเปนองครวมเดียวกัน 

การลดความเสี่ยงผลผลติ 

 การประกอบอาชีพมักจะประสบกับความเส่ียง เชน  

- เส่ียงตอการขาดทุน ตองจดัการโดยการหาตลาดไวลวงหนา เชน มีการประกนัราคาผลผลิต 

- เส่ียงตอการไมมีเงินทุนในการดําเนินการ แกปญหาความเส่ียงดวยการจัดหาแหลงเงินทุน หรือ

พยายามท่ีจะลดตนทนุการผลิต 

การพัฒนาอาชีพ 

 เปนกระบวนที่เนนความสําคญัการพฒันาระบบการจัดการทั้งการผลิตและการตลาดใหตรงกับความ

ตองการของลูกคา  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลดความเส่ียงผลผลิต 

มุงมั่นพัฒนาอาชีพ 

ยึดหลักคุณธรรม 

สูความมั่นคงยั่งยืน 

คุณภาพผลผลิต 

ลดตนทุนการผลิต 

การสงมอบ 

การพัฒนาอาชีพ 

ความปลอดภัย 



41 

 ปจจัยรวมทั้ง 4 ดาน เปนปจจัยที่สงผลตอการพฒันาอาชีพ โดยมีลักษณะความสําคัญ ดังนี ้

1.  คุณภาพผลผลิต เปนเรื่องท่ีเราจะตองใหคณุภาพตรงความตองการของลูกคาใหมากที่สุด   

เพื่อใหลูกคามั่นใจไดวาจะไดรับสินคา/บริการทีด่ีเปนไปตามความคาดหวัง 

2. ลดตนทุนการผลิต เกี่ยวของกับการกําหนดราคาผลผลิตที่จะตองเปนราคาที่ลูกคาสามารถซ้ือ 

ผลผลิตของเราได แตไมใชกําหนดราคาต่ําจนกระทั่งรายไดไมพอเพียง ดังนั้น การลดตนทุนจึงเปนเรื่อง

สําคัญที่เราจะตองศกึษาเรียนรูหาวิธีลดตนทนุที่ทําใหมีรายไดเพียงพอ ไมใชไปลดตนทุนกับคาแรงงาน  

แตเปนการบริหารจัดการใหลดความเสียหายในปจจัยการผลิต และการจัดการใหไดผลผลิตสูง 

3. การสงมอบผลิตผล  ใหลูกคาตองเปนไปตามขอตกลงทั้งเวลานัดหมายและจํานวนผลผลิต 

ตัวอยาง เชน อาชีพรานตดัเย็บเส้ือผาชาย  สวนใหญมกัจะผิดนัดทําใหเสียหายกับลูกคาที่มกีําหนดการ  

จะใชเส้ือผา จึงหันไปใชบริการเส้ือผาสําเร็จรูปที่มีความสะดวกมองเห็นสินคา และตัดสินใจเลือกซื้อได

ทันที ทําใหปจจุบันรานเย็บเส้ือผาชายเกือบหายไปจากสังคมไทย 

4. ความปลอดภยั  ทั้งผูผลิตและผูบริโภคผลผลิต เชน อาชีพเกษตรอินทรีย คนงานไมมโีอกาส 

สัมผัสกับสารพิษ  ทําใหการทํางานปลอดภัย ขณะเดียวกัน ผลผลิตจากเกษตรอินทรียเปนอาหารที่ปลอดภยั 

 

การยึดหลักคุณธรรม 

 การยึดหลักคุณธรรม  เปนพฤติกรรมภายในของผูประกอบอาชีพ  ที่สําคัญสงผลตอความมั่นคงของ

อาชีพ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณธรรมทั้ง 4 ประการดังกลาวหลายคนบอกวา เปนเรือ่งทีต่องปลกูฝงมาแตเยาววัยจึงจะเกดิขึน้ได 

ความเช่ือนี้เปนจริง เราสามารถเรียนรู  สรางความเขาใจ  มองเห็นคุณคา ปรับเปล่ียนและตกแตงพฤตกิรรม

เพื่อใชเปนเครื่องมือสรางความสําเร็จใหกับตนเองได 

ความขยัน 

ความประหยัด 

ความซื่อสัตย 

คุณธรรมประกอบอาชีพ 

ความอดทน 
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1.  ความขยัน มีลักษณะพฤติกรรมของการทําอะไรอยางเอาจริงเอาจัง แข็งขันไมเกียจคราน  

ถาผูประกอบอาชีพเปนอยางนี้ เขาจะมองเห็นงานอยางทะลุไปขางหนามุงม่ันเอาจริงเอาจังยกระดับ

ความสําเร็จไปอยางตอเนื่อง ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้น 

2.  ความประหยัด เปนพฤตกิรรมของการยับยั้ง ระมัดระวังการใชจายใหพอ สรางความคุมคา 

ใหมีความเสียหายนอยที่สุด พฤตกิรรมเชนนี้เปนเรื่องของความรอบคอบในการทํางาน 

3.  ความซ่ือสัตย เปนลักษณะการประพฤติตรงและจริงใจตอลูกคา ทีมงานไมคิดทรยศ คดโกง 

หลอกลวงคูคา ผูรวมทนุเปนพฤตกิรรมที่สรางความภกัดี ความไววางใจตอลูกคา ทีมงานหุนสวน 

4.  ความอดทน มีลักษณะพฤตกิรรมที่สามารถอดกลัน้ งดเวน ทนอยูไดกับความยากลําบาก  

ไมทิ้งงาน ไมยกเลิกขอตกลงงาย  ๆ

 

ใบงานที่  2 

การทําบญัชีครัวเรือน 

 

ใหผูเรียนทําบัญชีครัวเรือนมาคนละ  1  เดือน  ตามตัวอยาง 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่  3 

การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแขง็ 

 ใหผูเรียนรวมกลุมกัน  3-5  คน แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันวาจะพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

อยางไรในอาชีพที่ประกอบการอยูหรืออาชีพที่ผูเรียนสนใจ   แลวสรุปผลการอภิปราย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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บทที่  5 

โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

สาระสําคัญ 

 โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง เปนการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการเขียนโครงการ 

การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหความเปนไปไดของแผนตาง ๆ 

2. เขียนโครงการการพฒันาอาชีพ 

3. ตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพ 

4. ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนตาง ๆ 

 เรื่องที่  2  การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแขง็ 

 เรื่องที่  3  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 

 เรื่องที่  4  การปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาอาชีพ 

 

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรูที่  1/ใบงาน การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 

 ใบความรูที่  2/ใบงาน การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมคีวามเขมแข็ง 

 ใบความรูที่  3 การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 ใบความรูที่  4   การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ  

 ใบงานที่ 3  การตรวจสอบและปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพใหมคีวามเขมแข็ง 
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ใบความรูที่  1 

การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 
 

 การปฏิบัติงานขององคกร กอนที่จะทํางานในเรื่องใด ไมวาจะเปนชวงเวลาท่ีสั้นหรือยาวตองกําหนด

ลวงหนาวาอนาคตทั้งใกลและไกล ตามสภาพความจําเปนตาง ๆ  เราจะทําอะไรบาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อใหงานที่ทําบรรลุวัตถุประสงคเกดิประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนทุกดานขององคกรจึงถูกกําหนด 

และออกแบบไวลวงหนาโดย “แผน” ขององคกร แผนจึงตองผานการวิเคราะหการประเมินอนาคต และกําหนด

วัตถุประสงคที่พึงปรารถนา เพื่อเตรียมรับสถานการณที่ไมแนนอน และเพื่อใหบุคคลใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานวาจะทําอะไร เพื่อใคร เพราะเหตุใดจึงตองทํา และจะทําเมื่อใด 

 1. ความหมายของการวิเคราะหแผน 

           แผน หมายถึง งานทุกดานขององคกรที่ถูกกําหนดขึ้นอยางมีเหตุผล เปนระเบียบวิธี หรือขั้นตอนที่

เปนระบบท่ีบุคลากรใชเปนคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานขององคกร 

         การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะรายละเอียด ความเปนไปไดแลวสังเคราะหใหเห็นความสัมพันธ

และเกิดกิจกรรมที่มีเปาหมายทิศทางไปสูความสําเร็จ 

 2. ประเภทของแผน 

1. แผนระยะยาว เปนแผนที่มีขอบขายกวางมีความยืดหยุนสูง  มีระยะเวลาตั้งแต 10 - 20 ป 

2. แผนระยะปานกลาง เปนแผนที่มีความแนนอนและเฉพาะเจาะจงมากกวาแผนระยะยาว 

มีระยะเวลา  4 - 6  ป 

3. แผนระยะสั้น เปนแผนที่สามารถดําเนินการใหสําเร็จไดในเวลาอันสั้นอยูที่องคกรกําหนด 

การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน ในเรื่องนี้เปนการนําแผนตาง ๆ ที่ไดจัดทําไวในบทกอนหนานี้ 

ไดแก แผนการพัฒนาการตลาด แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก นํามาวิเคราะห

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดกอนที่จะเขียนเปนโครงการ เชน แผนพัฒนาการผลิตในการปลูก

ผักเกษตรอินทรีย มีตรวจสอบความเปนไปไดจากการทําปุยหมัก มาเปนการปลูกปุยพืชสดแลวไถกลบ 

เนื่องจากมีความเปนไปไดมากกวา เพราะไมตองจัดหาวัสดุทําปุยหมักที่ไมมีในทองถิ่น ทั้งยังตองเสียคาขนสง

ทําใหตนทุนสูงขึ้น 
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ใบงานที่  1  

การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนวิเคราะหแผนพัฒนาอาชีพที่ประกอบการอยูหรืออาชีพที่สนใจ เพื่อตรวจสอบความเปนไปได

อีกครั้งหนึ่งกอนนําขอมูลมาเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

1.  แผนพัฒนาการตลาด ส่ิงที่ตองปรับปรุง มีดังนี ้

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

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

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

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

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

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

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

2.  แผนพัฒนาการผลิต/การบรกิาร สิ่งที่ตองปรับปรุง มดีังนี้ 

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

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

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

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

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

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

3.  แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรกุ สิ่งที่ตองปรับปรุง มดีังนี ้

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูที่ 2 

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแขง็ 

 

โครงการ 

เปนการสรุปการดําเนินงานของการพัฒนาอาชีพ เพื่อใชเปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการ

ไดวาบรรลุจุดประสงคของโครงการที่กําหนดไวหรือไม 
 

ความหมายของโครงการ 

 หมายถึง แผนงานยอยที่ประกอบดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม หรือหลายงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน 

ดังนั้น การเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน ยอมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่ง เพราะจะทําใหงายตอการปฏิบัติ 

และงายตอการติดตามและประเมินผล เพราะถาโครงการบรรลุผลสําเร็จ นั่นยอมหมายความวา แผนงานและ

นโยบายนั้นบรรลุผลสําเร็จดวย 
 

ความสําคัญของโครงการ 

1. ชวยชี้ใหเห็นถึงปญหา และภูมิหลังของการทํางาน 

2. ชวยใหปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ชวยใหแผนงานมีความชัดเจน โดยบุคคลท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจและรับรูถึงปญหารวมกัน 

4. ชวยใหแผนงานมีทรัพยากรใชอยางเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง เพราะมีรายละเอียด

การใชทรัพยากรที่ชัดเจน 

5. ชวยใหแผนงานมีความเปนไปไดสูงเพราะมีผูรับผิดชอบ และมีความเขาใจในการดําเนินงาน 

6. ชวยลดความขัดแยงและขจัดความซ้ําซอนในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน เพราะแตละ

หนวยงานมีโครงการที่ไดรับผิดชอบเปนการเฉพาะ เหมาะสมกับความรูความสามารถของ

บุคคลในหนวยงาน 

7. สรางทัศนคติที่ดีตอบุคลากรในหนวยงาน เปนการเสริมสรางความสามัคคีและความรับผิดชอบ

รวมกัน ตามความรู ความสามารถ และศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มท่ี 

8. สรางความมั่นคงใหกับแผนงาน และสรางความมั่นใจในการดําเนินงานใหกับผูมีหนาที่รับผิดชอบ 

9. สามารถควบคุมการทํางานไดสะดวก ไมซ้ําซอน เพราะงานไดแยกออกเปนสวนตาง ๆ ตาม

ลักษณะเฉพาะของงาน 
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ลักษณะสําคัญของโครงการ 

 การเขียนโครงการ มีลักษณะการเขียนแตกตางไปจากการเขียนประเภทอื่น ๆ โครงการที่ดีควรมี

ลักษณะดังตอไปนี้ 

1. ตองมีระบบ โครงการตองประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของเปนกระบวนการ 

ถาสวนใดเปล่ียนแปลงไป จะเกิดการเปล่ียนแปลงในสวนอื่น ๆ ตามไปดวย 

2. ตองมีวัตถุประสงคชัดเจน โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ

โครงการ มีความเปนไปไดชัดเจน และเปาหมายของโครงการตองประกอบดวยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ 

3. ตองเปนการดําเนินงานอนาคต เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผานมามีขอบกพรอง และควรแกไข

ปรับปรุง โครงการจึงเปนการดําเนินงานเพื่ออนาคต 

4. เปนการทํางานชั่วคราว โครงการเปนการทํางานเฉพาะกิจเปนคราว ๆ เพื่อแกไขปรับปรุง และ

พัฒนา ไมใชการทํางานที่เปนการทํางานประจํา หรืองานปกติ 

5. มีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอน โครงการตองกาํหนดระยะเวลาที่แนนอน โดยกําหนดเวลาเริ่มตน 

และเวลาที่ส้ินสุดใหชัดเจน ถาไมกําหนดเวลาหรือปลอยใหดําเนินไปเรื่อย ๆ ยอมไมสามารถ

ประเมินผลสําเร็จได ซึ่งจะกลายเปนการดําเนินงานตามปกติ 

6. มีลักษณะเปนงานที่เรงดวน โครงการตองเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายเรงดวนที่

ตองการจะพัฒนางานใหกาวหนาอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ หรือเปนงานใหม 

7. ตองมีตนทุนการผลิตต่ํา การดําเนินงานตามโครงการตองมีการใชทรัพยากรหรืองบประมาณ 

ซึ่งโครงการจะมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อมีการลงทุนนอยแตไดรับประโยชนสูงสุด 

8. เปนการริเริ่มหรือพัฒนางาน โครงการตองเปนความคิดริเริ่มที่แปลกใหมเพื่อแกปญหาและ

อุปสรรค และพัฒนางานใหเจริญกาวหนา 

ลักษณะของโครงการที่ดี 

 โครงการที่ดีนั้น ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. สามารถแกปญหาขององคกรหรือหนวยงานนั้นได 

2. มีรายละเอียด วัตถุประสงค และเปาหมายตาง ๆ ชัดเจน สามารถดําเนินงานได 

3. รายละเอียดของโครงการตอเนื่องสอดคลองสัมพันธกัน 

4. ตอบสนองความตองการของกลุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. ปฏิบัติแลวสอดคลองกับแผนงานหลักขององคกร 

6. กําหนดขึ้นอยางมีขอมูลความจริงและเปนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ 

7. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารทุกดาน โดยเฉพาะดานทรัพยากรที่จําเปน 

8. มีระยะเวลาในการดําเนินงานแนนอน ระบุวันเวลาเริ่มตนและส้ินสุด 

9. สามารถติดตามประเมินผลได 
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โครงสรางของโครงการ 

1. ชื่อโครงการ 

2. ชื่อผูที่ทําโครงการหรือชื่อกลุมที่รวมทําโครงการ 

3. ชื่อที่ปรึกษาโครงการ 

4. หลักการและเหตุผล โดยใหอธิบายถึงสาเหตุที่เลือกทําโครงการและบอกประโยชน

ของโครงการที่มีตอการพัฒนาอาชีพ 

5. วัตถุประสงคของโครงการ ใหบอกจุดประสงคในการทําโครงการใหชัดเจนวาเมื่อทํา

โครงการนี้แลว จะสามารถนําความรูทีไ่ดรับไปประยุกตใชพรอมพัฒนาอาชีพได

อยางไร 

6. เปาหมาย ควรระบุเปาหมายใหชัดเจนวาจะเกิดอะไรขึ้นกับใคร 

7. ขั้นตอนการดําเนนิงาน ใหอธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางละเอียดตั้งแต

การศึกษาขอมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

ทุกขั้นตอน การประเมินผลในแตละขั้นตอนเพื่อหาทางแกไข 

8. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดวันเริ่มตนทํางาน จนถึงวันทีป่ฏิบัติงานเสร็จ 

9. สถานที่ปฏิบัติงาน ใหระบุสถานที่ปฏิบัติงานใหชดัเจน 

10. งบประมาณคาใชจาย คาใชจายถามีควรระบใุหชัดเจน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจาง 

(บริการ) เชน คาถายเอกสาร และระบุแหลงที่มาของเงินคาใชจายดวย 

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ ใหระบุวาเมื่อทําโครงการนี้เสร็จเรียบรอยแลว ผูเรียนคาดวาจะ

ไดรับอะไร 

12. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 

- ตัวชี้วัดผลผลิต หมายถึง ตัวชีว้ัดที่แสดงผลงานเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณและ

หรือคุณภาพอันเกิดจากงานตามวัตถุประสงคของโครงการ 

- ตัวชี้วัดผลลัพธ หมายถึง ตัวชี้วดัที่แสดงถึงผลประโยชนจากผลผลิตที่มีตอ

บุคคล ชุมชน ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
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ตัวอยาง โครงการพฒันาอาชีพใหมีความเขมแขง็ 

1. ชื่อโครงการ  

การปลูกพืชสมุนไพรปองกันกําจดัศัตรูพืช 

2. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ นายเดน  ดวงด ี

3. ชื่อที่ปรึกษาโครงการ     ผูใหญบานแดง  มคีวามสามารถ 

4. เหตุผลความจําเปน  

อาชีพการเกษตรในปจจุบันมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลาในการทําใหพืชปลอดสารเคมี 

เนื่องจากสารเคมีที่ใชจะกอใหเกดิมลภาวะเปนพิษ กระทบตอสภาพแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร 

คือ เส่ียงตอการเปนมะเร็งสูงมาก จนเกษตรกรผูใชเองก็เริ่มตระหนกัถึงผลที่เกิดขึน้กบัสมาชิกในครอบครัวที่

มีสุขภาพเส่ือมโทรม รวมทั้งสงผลตอผลผลิตการเกษตรที่เปนสินคาสงออกไปตางประเทศ เนื่องจากสารพิษ

ตกคางที่มีเกินกวาคาความปลอดภัย นอกจากนี้แลว สารเคมีทางการเกษตรที่สังเคราะหขึ้น ยังทําใหศัตรู

ธรรมชาติลดนอยลง และประสิทธิภาพในการทําลายแมลงศัตรูพืชก็ลดลง เนื่องจากเกิดการตานทานของโรค

และแมลงศัตรูพืช และทําใหตองเสียคาใชจายสูงในการซื้อสารเคมี ดังนั้น เพื่อเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก

การใชสารเคมีทางการเกษตรชนิดสังเคราะห จึงตองหาส่ิงทดแทน คือ สารธรรมชาติจากพืชที่มีศักยภาพใน

การปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

4.1 เกษตรกรสามารถทําใชเองได 

4.2 สามารถสลายตัวไดเร็ว ไมกอปญหาสารพิษตกคางในพืชและสิ่งแวดลอม 

4.3 ไมเกิดปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษ 

4.4 ไมทําใหโรคและแมลงสรางความตานทานไดเร็วกวาสารสังเคราะห เรื่องการปลูกพืชสมุนไพร

ปองกันกําจัดศัตรูพืช เพื่อนําสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ มาสกัดสารออกฤทธิ์ที่

สามารถใชปองกันกําจัดศัตรูพืช แทนการใชสารเคมีสังเคราะห 

5. วัตถุประสงค  

เพื่อใหการพัฒนาอาชีพมีความเขมแข็ง โดยการปลกูพืชสมุนไพรมาใชปองกันกําจัดศตัรูพืช ทําใหผล

ผลิตเปนที่ตองการของลูกคาสูง 

6. เปาหมาย 

 ปลูกพืชสมุนไพรปองกันกําจดัศัตรูพืช 1 ไร สําหรับใชกับพืชที่ปลูก 10 ไร 
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7. การดําเนินงาน 

7.1  ประชุมประสานงานทกุฝายที่เกี่ยวของ จดัทํารางโครงการ 

7.2  ศึกษาดูงานผูที่ประสบความสําเร็จหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสกดัสารธรรมชาต ิ

7.3  เปดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกนัและกัน 

7.4  ดําเนินการโดยใหแตละคนไปปฏิบัติจริงยังแปลงของตนเอง 

7.5  นําผลการดําเนนิงานมาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกนัและกัน 

7.6  แตละคนบันทกึสรุปเปนความรูของตนเองเพื่อพัฒนาตอไป 

8. ระยะเวลาดําเนินการ       วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 

      ถึงวันที่ 30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 

9. พื้นที่ดําเนินการ 

 หองประชุม กศน.ตําบล............อําเภอ........จังหวดั... 

10. งบประมาณ   5,000 บาท  เปนคาใชจาย ดังนี ้

 10.1  การไปศกึษาดูงาน   4,000  บาท    

10.2  คาวัสดุฝกในการสาธิต  1,000  บาท 

11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

   11.1   มีการพัฒนาพืชสมุนไพรสําหรับปองกันกําจดัศัตรพูืช 

   11.2   สามารถใชสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพร 

   11.3   ใชพืชสมุนไพรในการปองกันและกําจัดศตัรูพืชไดถูกตอง 

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

สามารถใชพืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืชในพืน้ที่ 10 ไร 
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การเขียนแผนปฏบิัติการ 

 เมื่อจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งเสร็จแลว เพื่อใหนําสูการปฏิบัติไดควรทําแผน

ดําเนินการลําดับงานกอน หลัง ตามภารกิจของงานนั้น ๆ เชน การพัฒนาอาชีพโดยการปลูกพืชสมุนไพรใช

ปองกันกําจัดศัตรพูืชในแปลงปลูกพืช 

 

ตัวอยาง แผนปฏิบตัิการ 

ที ่ กิจกรรมดําเนนิงาน ระยะเวลาดาํเนนิการป 2554 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

จัดเตรียมปจจัยการปลูกพชื

สมุนไพร เพื่อนาํมาใชพฒันา

อาชีพ 

เตรยีมดิน 

ปลูกพืชสมุนไพร 

ดูแลรกัษาพชืสมนุไพร 

การทยอยเก็บเกี่ยว 

สกัดสารจากพชืสมุนไพร 

นําไปใชในแปลงปลูกพชื 

ฯลฯ 
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ใบงานที่  2 

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหเขมแขง็ 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็งในอาชีพของทานหรืออาชีพที่สนใจ จํานวน 1 โครงการ 
 

1.  โครงการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็ง...................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  แผนปฏิบัติการ............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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ใบความรูที ่3 

การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแขง็ 
 

1.  ตรวจสอบความถูกตองของโครงการโดยการเชค็ขอมูลรายการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนํามาใชเขียน

โครงการ เชน ตรวจสอบหลกัการและเหตุผลวาสอดคลองกับสิ่งที่จะตองทาํหรือไม เปนเหตุเปนผลกนัหรือไม 

หรือเขียนโครงการมคีวามชดัเจน เปนรูปธรรมหรือไม ดังตัวอยาง 
 

ตัวอยาง      แบบรายงานการตรวจสอบโครงการ 

ชื่อโครงการ............................................................................................... 

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ      ขอเสนอแนะ 

มี ไมมี 

1.  หลักการและเหตุผล 

      1.1  มีขอมูลยืนยันชัดเจน 

      1.2  มีความเปนเหตุเปนผลนาเชื่อถือ 

      1.3  มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน   

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

 2.1  มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง 

 2.2  มีความเปนไปไดในการดําเนินการ 

 2.3  สามารถวัดและประเมินได 

3. มีเปาหมายที่ชัดเจน 

4. วิธีการดําเนนิการของโครงการ 

 4.1  สอดคลองกับวัตถุประสงค 

 4.2  ความสัมพันธตอเนื่องระหวางกิจกรรม 

 4.3  วิธีดําเนินงานชดัเจนและเขาใจงาย 

 4.4 กิจกรรมเปนไปตามทฤษฎีหรือหลักการที่เหมาะสม 

 4.5 ชวงเวลาในการดําเนินงานมคีวามเหมาะสม 

5  มีแผนการดําเนนิงานที่ชดัเจน 

6. คาใชจายเหมาะสมกับโครงการ 

7. มีการกําหนดตวัชี้วัด 

8. มีระบบการตดิตามและประเมินที่ชัดเจน 
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รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ      ขอเสนอแนะ 

มี ไมมี 

9. มีความสัมพันธตอเนื่องกนัระหวางองคประกอบตาง ๆ ของ

โครงการ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  วิธีการดําเนนิการ  

ระยะเวลาและงบประมาณ 

10. เปนประโยชนตอกลุมเปาหมายอยางชัดเจน 

11. แกไขปญหาไดอยางชัดเจน 

12. โครงการมีความสัมพันธกับกิจกรรมอื่น ๆ 

   

 

2.  ตรวจสอบความคุมทุน  โดยตรวจสอบจากบัญชีรายรับ – รายจายที่ทําไววาควรเปลี่ยนแปลงรายการใด 

เชน นําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน จะทําใหประหยัดกวา และใชระยะเวลานอย 

 

ประโยชนของการตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ 

 1.  ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนงานและ

โครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบ

ความเปนไปไดในการจัดกิจกรรม 

 2.  ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน 

 3.  ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ 

 4.  ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ 

และวินิจฉัยวาจะดําเนินโครงการในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยายการดําเนินโครงการตอไป 

 5.  ชวยใหไดขอมูลท่ีบงบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการวาเปนอยางไร คุมคากับ

การลงทุนหรือไม 

 6.  เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติการงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการดวยตนเอง จะทําให

ผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ใบความรูที่  4 

การปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพ 

 

  การปรับปรุงโครงการ 

  เปนการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพที่ไดจัดทําไวแลว เพื่อใหไดโครงการที่มีความเปนไปได

ใหมากที่สุด การกํากับติดตามเปนกิจกรรมของผูบริหาร เพื่อหาคําตอบและตอบคําถามการใชทรัพยากรไดครบ

ตรงตามวัตถุประสงคหรือไม โครงการเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม งบประมาณเพียงพอและเปน

ประโยชนตอประชาชนเพียงใด ซึ่งขอมูลท่ีไดมาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงโครงการดําเนินไป

ตามเปาหมายแลวเสร็จภายในเวลา   

 ประโยชนของการปรับปรงุโครงการ 

  การปรับปรุงโครงการ เปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในวงจรการวางแผนและการบริหารโครงการ 

พอสรุปไดดังนี้ 

1. ชวยใหตัดสินใจการใชทรัพยากรที่จําเปนและความเปนไปไดของกิจกรรมตาง ๆ  

 ในโครงการ 

      2. ชวยใหการกําหนดวตัถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน 

      3. ชวยใหไดขอมูลความกาวหนา ปญหา อุปสรรคของโครงการ 

      4. ชวยใหรูขอมูลความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ 

      5. ชวยบงบอกประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการวามีคุณคากับการลงทุนหรือไม 
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ใบงานที่ 3 

การตรวจสอบและปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพใหมีความเขมแขง็ 

 

ใหผูเรียนตรวจสอบและปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งที่ไดจัดทําไวแลว แลวบันทึก ดังนี้ 

 

1.  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งของทานมีวิธีการตรวจสอบอยางไร พบขอบกพรองอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

2.  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งของทาน เม่ือพบขอบกพรองแลวปรับปรุงอยางไร 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศกึษานอกโรงเรยีน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

นายอุทัย หนูแดง ขาราชการบํานาญ 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นายพิชิต แสงลอย ผูอํานวยการ กศน. อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผู้พฒันาและปรับปรุงครั�งที�  �  (วนัที�  � - ��  พฤศจกิายน  ����) 

1.  นางอัญชลี  ธรรมะวิธีกุล  

2.  นางดุษฎ ี  ศรีวัฒนาโรทัย 

3.  นายสุธี  วรประดษิฐ 

4.  นางสาวกฤษณา  โสภ ี

5.  นายสุภาพ  เมืองนอย 

6.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน 
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ผูพิมพตนฉบบั 

1.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 



60 

คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางสาวอนงค เชื้อนนท กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
8.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 






