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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 และมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

ตอตนเองและผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรู           

ที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตอง

ปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและ        

การเตรียมพรอม  เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและ

วิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด   

เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญา

ทองถ่ิน แหลงการเรียนรูและส่ืออ่ืน 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา   

และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มา      

เรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระ       

ของรายวิชา สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียน     

ชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด 

สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

 หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทกัษะการพฒันาอาชีพ รหัส อช21002 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน เปนหนังสือเรียนทีจ่ัดทําขึน้ สําหรับผูเรียนที่เปนนกัศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการพฒันาอาชีพ ผูเรียนควรปฏิบัติ

ดังนี ้

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหวัขอและสาระสําคญั ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง และขอบขาย

เนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามทีก่ําหนด ถาผูเรียนไม

เขาใจควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจเนื้อหาใหม 

 3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ 

อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ

เพื่อน ๆ ท่ีรวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

 4. แบบเรียนเลมนี้มี  7 บทเรียน ประกอบดวย  

 บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ 

 บทที่ 2 การทําแผนธุรกจิเพื่อการพฒันาอาชีพ 

 บทที่ 3 การจดัการความเส่ียง 

 บทที่ 4 การจดัการผลผลิต การบริการ 

 บทที่ 5 การจดัการการตลาด 

 บทที่ 6 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ 

 บทที่ 7 โครงการพัฒนาอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

โครงสรางรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สาระการเรียนรู 

 การประกอบอาชีพจําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษา 

วิเคราะห ทักษะในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดในอาชีพที่ประกอบการอยูในขณะนั้น วามีจุดออน 

จุดแข็ง อยางไร เพื่อปรับปรุงแกไขใหทันกับการเปล่ียนแปลงนั้น 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

 มีความรู ความเขาใจทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู กระบวน 

การผลิต กระบวนการตลาดที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และประยุกตใชภูมิปญญา 

 มีความรู  ความเขาใจและสามารถจัดทําแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ           

เขาสูตลาดการแขงขันตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสูความเขมแข็ง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

ในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกได 

 2. เห็นความสัมพันธของการจัดระบบเตรียมความพรอมกับการพัฒนาอาชีพ 

 3. ปฏิบัติการวิเคราะหทักษะในการพัฒนาอาชีพ 

 4. อธิบายความหมายความสําคัญของการจัดการอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพได 

 5. ดําเนินการปรับปรุงแผนธุรกิจดานการจัดการการผลิตหรือการบริการ และดานการจัดการ

การตลาดตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

 6. อธิบายความสัมพันธระหวางระบบการพัฒนาธุรกิจกับการขับเคลื่อนธุรกิจอยางมีคุณธรรม 

 7. ปฏิบัติการจัดทําแผนและโครงการพัฒนาอาชีพได 

ขอบขายเนื้อหา 

 บทที่ 1 ทักษะในการพัฒนาอาชีพ 

 บทที่ 2 การทําแผนธุรกจิเพื่อการพฒันาอาชีพ 

 บทที่ 3 การจดัการความเส่ียง 

 บทที่ 4 การจดัการผลผลิต การบริการ 

 บทที่ 5 การจดัการการตลาด 

 บทที่ 6 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ 

 บทที่ 7 โครงการพัฒนาอาชีพ 



 1

บทที่ 1 

ทักษะในการพัฒนาอาชีพ 
สาระการเรียนรู 

 การประกอบอาชีพจําเปนตองมีการพัฒนาทั้งดานกระบวนการผลิต และกระบวนการตลาด

อยางตอเนื่อง เพื่อใหสินคาอยูในตลาดไดนาน โดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับภูมิปญญา

ใหเหมาะสม 

 นอกจากจะมีความรู ความสามารถในทักษะกระบวนการผลิตและกระบวนการตลาดแลว ผูประกอบ

ธุรกิจจําเปนตองมีความสามารถดานอื่น ๆ ประกอบดวย ไดแก การหาแหลงที่เอื้อตอการพัฒนาอาชีพ 

ความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ จึงจะทําใหอาชีพมีความเขมแข็ง 

 กอนที่จะฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพจะตองทราบวา จะฝกทักษะอะไรบาง แลววางแผนการฝกวา

จะฝกอยางไร ที่ไหน เม่ือไร ระหวางการฝกควรมีการจดบันทึกเพื่อสรุปเปนองคความรู 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความจําเปนในการฝกทักษะกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใชนวัตกรรม

เทคโนโลยี 

2. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพ และระบบการจัดการเพื่อการพัฒนาอาชีพ

โดยประยุกตใชภูมิปญญา 

3. อธิบายแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการพัฒนาอาชีพได 

4. สามารถวิเคราะหตนเองในการพัฒนาอาชีพได 

5. อธิบายวิธีการวางแผน การฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพได 

6. มีทักษะการบันทึกขอมูล การฝกทักษะและขอมูลจากแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพได 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ความจําเปนในการฝกทักษะ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาอาชีพ 

 เรื่องที่ 2 ความหมายความสําคัญของการจัดการอาชีพ 

 เรื่องที่ 3 แหลงเรียนรู และสถานที่ฝกอาชีพ 

 เรื่องที่ 4 การวางแผนโดยการกําหนดสิ่งตาง ๆ 

 เรื่องที่ 5 การฝกทักษะอาชีพ 
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เรื่องที่ 1 ความจําเปนในการฝกทักษะ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาอาชีพ 

1.1 ความจําเปนในการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ  

 การพัฒนาทักษะอาชีพดานตาง ๆ ใหทันตอการเปล่ียนแปลงของตลาด ไดแก ความรู ความสามารถ

ในกระบวนการผลิต และกระบวนการการตลาด การพัฒนาอาชีพมีความสําคัญและจําเปน ดังนี้ 

 1. ดานเศรษฐกิจ จากการแขงขันทางธุรกิจที่มีการแขงขันทางการตลาดสูง จึงเกิดการรวมกลุม 

การคาตาง ๆ เชน เขตการคาเสรีอาเซียน เขตเศรษฐกิจยุโรป ดังนั ้นการพัฒนาอาชีพจึงจําเปนตองมี 

การพัฒนาสินคาใหสามารถเขาสูตลาดการแขงขัน และเปนที่ยอมรับของตางประเทศ 

 2. ดานสังคม ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดีจะสงผลใหสภาพของสังคมดีขึ้น เชน ปราศจากโจรผูราย 

 3. ดานการศึกษา ครอบครัวที่มีเศรษฐกิจดีจะสามารถสงบุตรหลานเขารับการศึกษาไดตามความ

ตองการ และในอนาคตเยาวชนเหลานี้ก็จะเปนประชากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

สงผลตอเศรษฐกิจ สังคมใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 

1.2 ความจําเปนในการพัฒนากระบวนการผลิต 

 จากสภาพสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา สงผลใหความตองการสินคาของผูบริโภคมีความ

แตกตางกันทั้งทางดานปริมาณและดานคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนาอาชีพจึงมีความจําเปนเพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลงดังกลาว เทคนิคและวิธีการในการพัฒนากระบวนการผลิต และกระบวนการตลาด โดยการ

นําภูมิปญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการพัฒนาการประกอบอาชีพ 

กระบวนการผลิต เปนการบริหารจัดการดานทุน แรงงาน ที่ดินหรือสถานที่ใหเกิดผลผลิตหรือสินคา 

ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหตรงกับความตองการของตลาด องคประกอบของกระบวนการผลิต

นําเสนอไดตามแผนภูมิ ดังนี้ 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

แผนภูมิ กระบวนการผลิต 

 

1. ทุน หมายถึง ปจจัยที่เปนเงินทุน วัสดุ อุปกรณ วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งตองศึกษาวามีทุนใด 

เขามาเกี่ยวของ และถาจะปรับปรุงแกไขตองพิจารณาวาตองใชทุนประเภทใดมากนอยเพียงใด  

กระบวนการผลิต 

องคประกอบ 

ทุน 

แรงงาน 

สถานที่ 

การจัดการ 

ศึกษา วิเคราะห 

สรุปสิ่งที่ตองพัฒนา 



 3

ลดจํานวนที่ใชไปบางไดหรือไม หรือใชสิ่งทดแทนที่มีราคาถูกแทนสิ่งที่มีราคาแพงไดหรือไม หรือเนนใช

ทุนที่มีอยูในทองถ่ิน เพราะถาใชทนุจากที่อื่นจะมคีาใชจายสูงขึ้น เชน คาขนสง คาแรงงาน ถาเปนเงินที่ตอง

ใชในการลงทุนที่ตองไปกูยืม เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงจะทําอยางไรถึงจะลดดอกเบี้ยใหต่ําลง ซึ่งจะมี

ผลตอการลดตนทุน 

2. แรงงาน หมายถึง แรงงานคน สัตว เครื่องจักรตาง ๆ ที่ใชในการผลิต ผูเรียนจะตองศึกษา 

วิเคราะห การใชแรงงานวาใชแรงงานคุ มคากับเงินทุนและเวลาหรือไม ใชแรงงานเหมาะสมกับงาน

หรือขนาดของพื้นที่หรือไม เชน พื้นที่นอยก็ควรใชแรงงานคนไมควรใชเครื่องจักรขนาดใหญ แรงงานที่ใช 

มีคุณภาพหรือไม มีการใหขวัญกําลังใจแกแรงงานที่ใชหรือไม 

3. สถานที่ หมายถึง ที่ดินทํากิน หรือสถานที่ตาง ๆ เชน หางสรรพสินคา รานคา ซึ่งเปนสถานที่

ประกอบการ ถาเปนที่ดินทํากินอาชีพเกษตรก็อาจจะพิจารณาวาไดใชที่ดินคุมคากับการลงทุนหรือไม 

ใชทั้งหมด หรือใชอยางเหมาะสมกับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวหรือไม มีการทํานุบํารุงที่ดินทํากินบาง

หรือไม เชน บํารุงดินโดยปลูกพืชตระกูลถ่ัว แลวไถกลบเพื่อบํารุงดิน 

สําหรับอาชีพบริการ เชน ขายอาหาร เปดรานเสริมสวย ซอมรองเทา นวดแผนโบราณ ซึ่งตองอาศัย

ทําเลที่ตั้ง เชน อยูในยานชุมชน การเดินทางสะดวกสบาย มีที่จอดรถใหลูกคา สิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองนํามา

พิจารณาเพื่อพัฒนาใหดีขึ้น 

 4. การจัดการ เปนการนําทุน แรงงาน และที่ดินหรือสถานที่ไปบริหารจัดการใหเกิดผลผลิต

อยางคุมคาและไดประโยชนสูงสุด ดังนั้น การจัดการจึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอการประกอบธุรกิจ ถามี

กระบวนการจัดการที่ผานการคิด วิเคราะห วางแผนอยางเปนขั้นตอน รอบคอบบนฐานขอมูลที่เปนจริง   

และตามสถานการณในขณะนั้นก็นับวาไดเปรียบกวาบุคคลอื่น ๆ ที่ไมไดใหความสําคัญ แตทําดวยความ

เคยชิน ทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  จึงทําใหธุรกิจมีแตคงที่หรือถอยหลัง  เพ่ือใหอาชีพดําเนินตอไปได  

มีรายไดใหครอบครัวมีกินมีใชในครัวเรือน  ควรตองคํานึงถึงการออมเงินเพื่อเปนหลักประกันของครอบครัว

ตอการดํารงชีวิตของลูกหลานและการศึกษาตอ การประกอบอาชีพจําเปนตองมีการจัดการในการนํา

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใชในการผลิต  เพ่ือใหผลผลิตมีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ

ของตลาด 

1.3 ความจําเปนในการพัฒนากระบวนการตลาด  เปนการบริหารจัดการดานการตลาด  เริ่มตั้งแตการศึกษา

ความตองการของลูกคา  การกําหนดเปาหมาย  การทําแผนการตลาด  การสงเสริมการขาย  การกําหนดราคาขาย  

การขาย การสงมอบสินคาใหกับลูกคา  ผูผลิตก็ตองศึกษาวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของกระบวนการตลาด

ทุกขั้นตอนเพื่อนําขอมูลมาใชพัฒนาอาชีพ 

 การตลาดเปนเรื่องยากของผูประกอบอาชีพใหม รวมถึงผูที่ประกอบอาชีพอยูแลว การศึกษาขอมูล

และการทําความเขาใจในวิธีการตลาดจะสามารถนํามาปรับใชเพื่อการพัฒนากระบวนการตลาด สามารถ

แสดงกระบวนการไดตามแผนภูมิ ดังนี้ 
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องคประกอบ 

ผลิตภัณฑ  สินคา 

ราคา 

ชองทางการจัดจําหนาย 

สงเสริมการขาย 

 

 

 

แผนภูมิ กระบวนการตลาด 

 1.  ผลิตภัณฑ   สินคา  หมายถึง  ผลผลิต ผลิตภัณฑ การบริการ  เชน  ผลผลิตการเกษตร  ผลิตภัณฑ

แปรรูปตาง ๆ หรือเปนสินคาประเภทบริการ  เชน  ขายอาหาร  เสริมสวย  นวดแผนโบราณ  ซ่ึงผูประกอบการ

ตองพิจารณาความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลาวา  ความตองการนั้นลดลงหรือเพิ่มขึ้น  ถาลดลงจะตองมี

การศึกษา วิเคราะห ลักษณะของผลผลิต ผลิตภัณฑ  เชน  รูปลักษณ  ความสวยงาม  ความตื่นตาตื่นใจ  

ประโยชนของการใชสอย  โดยยึดความตองการของกลุมลูกคาเปนสําคัญ  สําหรับอาชีพบริการตองให

ความสําคัญกับการบริการดวย  เชน  มารยาทการบริการ  ความรับผิดชอบ  การมีมนุษยสัมพันธ 

 2.  ราคา หมายถึง การตั้งราคาขายสินคา  ซึ่งขึ้นอยูกับตนทุนการผลิต เชน คาวัสดุอุปกรณ   

คาดอกเบี้ย  คาเชาสถานที่  คาแรงงาน  คาประชาสัมพันธ  คาขนสง  คาน้ํามัน  ถาสงไปขายตางประเทศจะมี

ราคาแพงกวาขายในประเทศไทย  แตอยางไรก็ตามผูขายควรเนนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของ

สินคาและควรใหใกลเคียงกับคูแขงขัน ถาสินคาใดคูแขงนอย ผูขายก็ควรตั้งราคาใหยุติธรรมกับผูบริโภค  

ไมควรเอาเปรียบลูกคาเกินไป 

      ดังนั้น  ผูประกอบการควรศึกษาวิเคราะหวา ราคาของปจจัยการผลิตผันแปรอยางไรลดลงหรือ

เพิ่มขึ้น  หรือจัดหาวัสดุที่มีราคาถูกทดแทนวัสดุที่ราคาแพงได  เพื่อใหตนทุนลดลงได  หรือสามารถปรับลด

อัตราดอกเบี้ย  คาเชาสถานที่  คาขนสง  หรือลดการประชาสัมพันธก็จะทําใหตนทุนการผลิตลดลง  ซึ่งจะมี

ผลตอการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ  ถากําหนดราคาขายต่ํากวาคูแขง  แตปริมาณการขายมากจะดีกวาขาย

ราคาแพง  ซ่ึงผลกําไรโดยรวมสูงกวาก็นาจะยึดหลักการนี้ 

 3.  ชองทางการจัดจําหนาย  เปนการกระจายสินคาใหไปถึงผูบริโภคอยางปลอดภัย  ซึ่งมีหลายวิธี  

เชน  การขายผานคนกลาง  การขายปลีก  ซึ่งผูประกอบการจะตองพิจารณาความรู  ความสามารถและศึกษา

ศักยภาพของตนเองในการเลือกชองทางการจัดจาํหนายสินคา  ซ่ึงไมจําเปนตองมีชองทางจําหนายสินคาเพียง

วิธีเดียว อาจใชหลาย ๆ วิธีเพ่ือใหเหมาะสม  เชน  แตเดิมขายผลไมผานคนกลางเพียงอยางเดียว  ตอมาเพิ่ม

วิธีการขายปลีก  ทําใหมีชองทางการจัดจําหนายทั้งขายผานคนกลางและขายปลีก 

ศึกษา วิเคราะห กระบวนการตลาด 

สรุปสิ่งที่ตองพัฒนา 
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 4.  การสงเสริมการขาย  เปนการใชเทคนิคหรือวิธีการใหลูกคารูจักและตองการซื้อสินคาโดยวิธีตาง  ๆ

เชน การจัดใหมีการชิงรางวัล  การมีสวนลด การซื้อ 1 แถม 1  การสงเสริมการขายอาจจะประชาสัมพันธโดย

วิธีตาง ๆ เชน แจกแผนปลิว  ประกาศลงในหนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน 

 นอกจากจะสงเสริมการขายดวยวิธีตาง ๆ แลว การบริการหลังการขายก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะการที่

ลูกคาสั่งซื้อสินคาครั้งหนึ่งนั้น ไมไดหมายความวาผูขายจะขายไดครั้งเดียว แตหากมีการบริการหลังการขายที่ดี  

ลูกคาก็สามารถกลับมาซ้ือใหม  หรืออาจบอกตอคนอื่น ๆ ใหมาใชบริการก็ได  ดังนั้น  ผูประกอบการจะตอง

ศึกษา วิเคราะห การสงเสริมการขายที่ดําเนินการอยูวา มีขอดีขอเสียอยางไร  ควรมีการปรับปรุงวิธีการ

หรือไมอยางไร 

---------------------------------- 

 

กิจกรรมที่ 1 

แบบวเิคราะหอาชีพเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

 ใหผูเรียนแตละคนไปสอบถามผูประกอบอาชีพที่ผูเรียนสนใจหรืออาชีพที่ตนเองประกอบการอยู

เกี ่ยวกับสถานที่ดําเนินงาน และสิ่งที่ควรปรับปรุง ทั้งดานกระบวนการผลิต และกระบวนการตลาด 

แลวบันทึกลงในแบบบันทึก 

 

 

แบบบันทกึ 

วิเคราะหอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 

ชื่อผูประกอบอาชีพ............................................................... อาชีพ.................................................................. 

ที่อยู...................................................................................................................................................... 

 

เรื่อง สภาพที่ดําเนินงาน สิ่งที่ควรปรับปรงุ 

1. กระบวนการผลิต 

   1.1 การใชทุน 

         มีการใชทุนประเภทใดบางและ

พัฒนาอยางไร มีสภาพ ปญหา อุปสรรค

อยางไรและควรปรับปรุงอยางไร 

  

   1.2  การใชแรงงาน 

         แรงงานที่ใชงานเปนแรงงานประเภทใด 

มีปญหา อุปสรรคอยางไรและควรปรับปรุง

อยางไร 
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เรื่อง สภาพที่ดําเนินงาน สิ่งที่ควรปรับปรงุ 

   1.3 สถานที่ทํากิน 

          มีการพัฒนาสถานที่ทํากินมากนอย

เพียงใด  เปนของตัวเองหรือเชา มีปญหา

อุปสรรคอยางไรและควรปรับปรุงอยางไร 

  

   1.4 การจัดการ 

         มีวิ ธี ก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร ด า น       

การวางแผน การดําเนินการตามแผน มีการ

จดบันทึก มีการทําบัญชีรับ-จายหรือไม 

และคุมคากับการลงทุนหรือไม มีปญหา

อุปสรรคอยางไร และควรปรับปรุงอยางไร 

 

 

 

 

2. กระบวนการตลาด 

   2.1 ผลผลิต ผลิตภัณฑ การบริการ 

         มีการผลิตสินคาและการพัฒนาสินคา

ใหตรงกับความตองการของลูกคาหรือไม  

และพัฒนาอยางไร มีปญหา อุปสรรค 

อยางไรและควรปรับปรุงอยางไร 

  

   2.2 ราคา 

         มีการตั้งราคาและการปรับปรุงการ

ตั้งราคาที่เหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 

คุมกับการลงทุน และราคาขายของคูแขงขัน

เปนอยางไร มีปญหาอุปสรรคอยางไรและ

ควรปรับปรุงอยางไร 

  

   2.3 ชองทางการจัดจําหนาย 

         มีชองทางการจัดจําหนายและการ

พัฒนาชองทางการจัดจําหนายหรือไม 

อยางไร มีปญหา อุปสรรค อยางไรและ

ควรปรับปรุงอยางไร 

  

   2.4  การสงเสริมการขาย  

          มีการสงเสริมการขายและการพัฒนา 

การสงเสริมการขายหรือไม อยางไร มีปญหา

อุปสรรคอยางไรและควรปรับปรุงอยางไร 
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กิจกรรมที่ 2 

แบบบันทกึแนวทางการพัฒนาอาชีพ 

  ใหผูเรียนรวมกลุมตามอาชีพที่ไดไปสัมภาษณผูรูหรือผลการวิเคราะหอาชีพของตนเอง  

ตามใบงานที่ 1 โดยนําขอมูลที่ไดมาแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  แลวใหผูเรียนสรุปเปนแนวทาง 

การพัฒนาอาชีพของตนเอง  พรอมเงื่อนไข (ถามี) เพื่อนําไปสูความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ ลงใน 

แบบบันทึก 

แบบบันทกึ 

แนวทางการพัฒนาอาชีพ 

อาชีพ....................................................................................................................... 

 

เรื่อง แนวทางการพัฒนาอาชีพ เงื่อนไข (ถาม)ี 

1.  การพัฒนากระบวนการผลิต 

    1.1  การใชทุน 

 

 

 

  

    1.2  การใชแรงงาน 

 

 

 

 

  

    1.3 สถานที่ 

 

 

 

 

  

    1.4 การจัดการ 
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เรื่อง แนวทางการพัฒนาอาชีพ เงื่อนไข (ถาม)ี 

2.  กระบวนการตลาด 

    2.1  ผลผลิต ผลิตภัณฑ การบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.2 ราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.3 ชองทางการจัดจําหนาย  

 

 

 

 

 

    2.4 การสงเสริมการขาย  
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1.4  การพัฒนาอาชีพตอยอดและประยุกตใชภูมิปญญา 

 ในปจจุบันการพัฒนาอาชีพตอยอดเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูผลิต เพราะการที่มีผูผลิตจํานวนมาก     

ที่ผลิตสินคาซ้ํา ๆ  กันจะทําใหเกิดตัวเลือกในการบริโภคผลิตภัณฑ  ซึ่งเปนการดีสําหรับผูบริโภค แตไมดี

สําหรับผูผลิตเพราะจะทําใหเกิดสวนแบงตลาดมากขึ้น  ดังนั้นผูผลิตตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

พัฒนาตอยอดจากผลิตภัณฑเดิมใหมีความแตกตางและนาสนใจสําหรับผูบริโภค 

ภูมิปญญา  หมายถึงความรู  ความสามารถ  ความชาญฉลาด  ทักษะและเทคนิคอันเกิดจากพื้นความรู

ที่ผานกระบวนการสืบทอด  เลือกสรร  ปรับปรุง  พัฒนา  การสรางงาน ดวยประสบการณที่สะสมมาเปน

เวลานานอยางเหมาะสม  สอดคลองกับยุคสมัย 

 การพัฒนาอาชีพโดยการประยุกตใชภูมิปญญา  เปนการนําภูมิปญญามาเชื่อมโยงใหสอดคลองกับ

อาชีพเดิม  จึงจําเปนตองศึกษา วิเคราะห จุดออน จุดแข็งของอาชีพ  ถึงแมเรื่องใดจะเปนจุดแข็งอยูแลว ก็ตอง

วิเคราะหวาควรจะพัฒนาอะไรไดอีก  สวนจุดออนยิ่งตองวิเคราะหอยางรอบคอบถี่ถวน เพื่อใหดีขึ้นกวาเดิม  

เชน  ปจจุบันนิยมใชของโบราณ  ก็อาจจะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ เชน มีอาชีพขายกาแฟอยูแลว

ก็อาจจะนําวิธีชงกาแฟแบบโบราณมาประยุกตใช  เพื่อใหเปนจุดขายและเปนการอนุรักษของดีดั้งเดิม 
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กิจกรรมที่ 3 

ภูมิปญญาที่ตองใชในการพฒันาอาชีพ 

 ใหผูเรียนวิเคราะหอาชีพที่สนใจวา จะนําภูมิปญญามาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพไดอยางไร            

ลงในแบบบันทึก โดยมีผูรูชวยพิจารณาความเปนไปไดของภูมิปญญาที่จะนํามาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพ 

 

แบบบันทกึ 

ภูมิปญญาที่ตองใช 

อาชีพ ....................................................................................................................... 

ชื่อผูรู ........................................................................................................................ 

ภูมิปญญาที่ใช………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

ประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพไดอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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1.5   ทักษะการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ            

 นวัตกรรม  หมายถึง  ความคิด  การปฏิบัติ  หรือสิ่งประดิษฐใหมที่ยังไมเคยใชมากอนหรือเปนการ

พัฒนา  ดัดแปลง  มาจากของเดิมที่มีอยูแลว 

 เทคโนโลยี  หมายถึง  การใชความรู  เครื่องมือ  ความคิด  หลักการ  เทคนิค  ระเบียบวิธีการ  

ตลอดจนกระบวนการที่มนษุยพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ  เชน อุปกรณ    เครื่องจักร  

วัสดุ  หรือแมกระทั่งส่ิงที่ไมสามารถจับตองได  

  การที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม เทคโนโลยี  อาจจะตองพิจารณาประสิทธิภาพของ

นวัตกรรม เทคโนโลยี   สวนใหญก็จะดูองคประกอบ 4 ดาน คือ 

  1.  ความสามารถในการทํางาน 

  2.  ประหยัดคาใชจาย 

  3.  ทํางานไดรวดเร็ว 

  4.  ไมทําลายส่ิงแวดลอม 

 ความสามารถในการทํางาน ไดตรงตามวัตถุประสงคของนวัตกรรม เทคโนโลยี ไดมากนอยเพียงใด  

แตจําเปนตองมีเกณฑชี้วัดเพื่อการยอมรับวาเทาใดจึงจะยอมรับได  อาจจะเปรียบเทียบกับความสามารถเดิม 

ที่เคยใชมา แตอยางไรก็ตามการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชตองดีขึ้นกวาเดิม  อาจกําหนดเปนรอยละก็ได  

เชน  การใชเครื่องนวดขาวเครื่องใหมสามารถนวดขาวไดมากกวาเดิมรอยละ 20 ซ่ึงยอมรับได 

 ประหยัดคาใชจาย  เปนการมุงประเมินเทียบเคียงระหวาง นวัตกรรม เทคโนโลยีของใหมที่จะนําเขา

มาใชแทนเทคโนโลยีเกา โดยพิจารณาเปรียบเทียบราคานวัตกรรม เทคโนโลยีใหมที่ตองจายเปนเงิน และ 

การลดรายจายจากเดิม 

การทํางานไดรวดเร็ว  เปนการประเมินเทียบเคียงความรวดเร็วในการทํางานการใชเวลาระหวาง

นวัตกรรม เทคโนโลยีเกากับใหม 

 ไมทําลายสิ่งแวดลอม ผูประกอบการตองคํานึงอยูเสมอวานวัตกรรม เทคโนโลยีจะนํามาใชตอง 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมทําใหผูท่ีอยูอาศัยใกลเคียงเดือดรอน 
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การประเมินการทํางานของนวัตกรรม เทคโนโลยี  

  การประเมินการทํางานของนวัตกรรม เทคโนโลยีตามองคประกอบทั้ง 4 ดาน ซ่ึงจะยอมรับ

หรือปฏิเสธการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ผูเรียนจําเปนตองกําหนดลักษณะบงชี้ความสําเร็จ และเกณฑ

ตัวชี้วัดความสําเร็จดวยตนเอง ดังตัวอยาง 

ตัวอยาง  การประเมินการทํางานของนวัตกรรม เทคโนโลยีตามองคประกอบ 
 

องคประกอบการประเมิน ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ เกณฑการยอมรับ 

1. ความสามารถในการทํางาน 1. ส่ิงที่นวัตกรรม เทคโนโลยี 

ทําได 

1. รอยละ 90 ของส่ิงที่ทําได 

2. การประหยัดคาใชจาย 2. ประหยัดคาใชจายไดรอยละ 25 

เชน หวานขาวเคยใชแรงคน 10 คน 

ในเวลา 10 วัน จึงหวานขาวเสร็จ โดย

แตละคนไดคาแรงคนละ 150 บาท/วัน 

ดังนั้น รวมเปนจํานวนเงินที่ตองเสีย 

15,000 บาท 

2. ประหยัดคาใชจายขั้นต่ํ าที่

ยอมรั บได ร อ ยล ะ  25  จ า ก

คาใชจายเดิม เชนใชรถหวาน

ขาวเหมารวมคาแรง  คาน้ํามัน  

แ ล ะ ค า สึ ก ห ร อ   ต อ ง เ สี ย

ค า ใ ช จ า ย ทั้ งหมดเป น เงิ น 

11,250 บาท ทําใหมีคาใชจาย

ลดลงรอยละ 25 เปนคาใชจาย

ที่ลดลงซ่ึงอยูในเกณฑ 

3. ทํางานไดรวดเร็ว 3. ทํางานไดเร็วกวาเทคโนโลยีเกา 

รอยละ 25 เชน เคยหวานขาวใชเวลา 

1 2  วั น ใ น พื้ น ที่  1 0  ไ ร  แ ต ถ า ใ ช

นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม  จะใช

เวลาเพียง 9 วันเทานั้น 

3. ประหยัดเวลาทํางานขั้นต่ํา 

ที่ยอมรับได  รอยละ 25 จาก

เทคโนโลยีเดิม 

4. ไมทําลายส่ิงแวดลอม 4. นวัตกรรม เทคโนโลยีไมทําลาย

สิ่งแวดลอม 

4. ใชเครื่องมือตรวจสอบหรือ

สังเกตระบบนิเวศในบริเวณนั้น 
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กิจกรรมที่ 4 

เกณฑการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม เทคโนโลย ี

  ใหผูเรียนกําหนดเกณฑการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพ 

ตามองคประกอบการประเมินที่กําหนด 

 

แบบบันทกึ 

อาชีพ ............................................................................................. 

องคประกอบการประเมิน ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ เกณฑการยอมรับ 

ความสามารถในการทํางาน 

 

 

 

 

  

การประหยัดคาใชจาย 

 

 

 

 

 

  

ทํางานไดรวดเร็ว 

 

 

 

 

  

ไมทําลายส่ิงแวดลอม 
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กิจกรรมที่ 5 

การตัดสินใจเพือ่ยอมรบันวัตกรรม เทคโนโลย ี

 ใหผูเรียนวิเคราะหและกําหนดวาจะนํานวัตกรรม เทคโนโลยีใดบาง มาใชเพื่อพัฒนาอาชีพ  

แลวนํามาประเมินประสิทธิภาพตามองคประกอบการประเมินลงในแบบบันทึก เพื่อพิจารณาวาจะยอมรับ

ตามเกณฑที่กําหนดหรือไม ตัดสินใจวาจะใชนวัตกรรม เทคโนโลยี พรอมแสดงเหตุผลการตัดสินใจ

ประกอบดวย 

แบบบันทกึ 

การตัดสินใจเพื่อยอมรับนวัตกรรม เทคโนโลย ี

อาชีพ ........................................................................................ 

นวัตกรรม 

เทคโนโลย ี

ผานเกณฑประเมิน 

(องคประกอบ) 

ไมผานเกณฑ

ประเมิน 

(องคประกอบ) 

การตัดสินใจ เหตุผล 
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เรื่องที่ 2 ความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพ  

 การจัดการอาชีพ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมงานอาชีพ นับตั้งแตการวางแผนการจัดการ

องคการ การตัดสินใจ การสั่งการ การควบคุม การติดตามผล เพื่อใหไดผลผลิตหรือบริการที่เปนที่ตองการ

ของลูกคา และไดรับการยอมรับจากสังคม 

 ความสําคัญของการจัดการอาชีพ จากคําจํากัดความของการจัดการอาชีพ ทําใหทราบถึงความสําคัญ

ของการจัดการอาชีพ เพราะทําใหผูบริหารสามารถพัฒนากิจการใหมุงไปสูความมีประสิทธิภาพและสามารถ

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการได กลาวคือ กิจการสามารถผลิตสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ 

ทันเวลาตรงตามความตองการของลูกคาและกิจการ ไดรับผลตอบแทนคือกําไรสูงสุด สามารถขยายกิจการได 

หรือเพิ่มพูนในการดําเนินการได 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา การจัดการอาชีพใหประสบความสําเร็จประกอบดวย 

1. การจัดการอยางมีคุณภาพ หมายถึง ผูบริหารมีความรูประสบการณ สามารถทํางานใหบรรลุ 

ผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ หมายถึง การผลิตสินคาที่มีคุณภาพ อาจกระทําไดโดยการใชเทคนิคตาง ๆ 

เริ่มตั้งแตการใชวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจคุณภาพสินคากอนสงมอบใหลูกคา 

3. ผลิตภัณฑที่ทันสมัยดวยนวัตกรรมใหม 

4. การลงทุนระยะยาวอยางมีคุณคา 

5. สถานภาพการเงินมั่นคง 

6. มีความสามารถในการดึงดูดใจลูกคาใหสนใจผลิตภัณฑ สินคา 

7. คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

8. การใชทรัพยสินอยางคุมคา 
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เรื่องที่  3   แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพ 

 จากการที่ผูเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด การประยุกตใช 

ภูมิปญญาและนวัตกรรม เทคโนโลยีแลว ทําใหรูวาตองพัฒนาอาชีพดานใดบาง ในการพัฒนาความรู เพ่ือการ

พัฒนาอาชีพ จําเปนที่ผูประกอบการอาชีพตองศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูเฉพาะ เชน ตองการเงินทุนเพื่อ

นําไปซ้ือเครื่องจักรก็ตองศึกษาจากแหลงเงินทุน หรือขาดแรงงานก็ตองจัดเตรียมหาแรงงานในชวงที่ตองการ 

เปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการพัฒนาอาชีพ 

 ผูที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองรูจักเลือกใช 

ไดแก 

1.  แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพ 

 แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพ หมายถึง แหลงที่มีขอมูล ขาวสาร ความรู ประสบการณ สารสนเทศ 

และเทคโนโลยี สําหรับผูเรียนใชในการแสวงหาความรูและหรือฝกทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีอยูตาม

ธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้น แหลงในที่นี้อาจจะเปนเอกสาร สถานที่ ตัวบุคคล ผูรู แหลงเรียนรูธรรมชาติ 

เชน ทะเล ปา ภูเขา แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ อินเทอรเน็ต เว็บไซตตาง ๆ 

 แหลงเรียนรูและสถานที่ฝกอาชีพมีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียน 

โดยเฉพาะผูเรียนที่อยูนอกระบบโรงเรียนที่ตองศึกษาหาความรูดวยตนเองเปนสวนใหญ จึงตองอาศัย

แหลงเรียนรูตาง ๆ ใกลตัว เชน หองสมุดอําเภอ ศูนยการเรียนชุมชน ภูมิปญญา แหลงธรรมชาติตาง ๆ ผูเรียน

สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง แหลงเหลานี้เปนขุมทรัพยทางปญญาที่สามารถคนหาความรูไดไมรูจบ 

 ปจจุบันสถานที่ฝกอาชีพมีหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดใหกับประชาชนทั่วไป เชน 

สํานักงาน กศน. กระทรวงแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โรงเรียนของเอกชนตาง ๆ ที่เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

2. แหลงเงินทุน 

 แหลงเงินทุน หมายถึง แหลงที่สามารถใหกูยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพได ซึ่งมีทั้งแหลงเงินทุน

ของภาครัฐและเอกชน เชน ธนาคารพาณิชยตาง ๆ สหกรณ กองทุนกูยืมตาง ๆ การที่จะกูยืมไดตองมี

โครงการรองรับ เพ่ือใหแหลงเงินทุนพิจารณาความเปนไปไดในการสงใชเงินคืน 

3.  แหลงวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองจักร 

 แหลงวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร หมายถึง แหลงขายหรือแหลงที่จะไดมาของวัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร 

ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ เชน ประกอบอาชีพการเกษตรจะตองมีวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรที่เกี่ยวของ 

เชน พันธุพืช ปุย รถแทรกเตอร 
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4.  แหลงแรงงาน 

 แหลงแรงงาน หมายถึง แหลงที่จะไดแรงงานมาใช ไดแก แรงงานจาก คน สัตว และเครื่องจักรที่ใช 

 - แรงงานคน หมายถึง แรงงานเจาของกับแรงงานนอกที่จางมาทํางาน 

 - แรงงานสัตว หมายถึง แรงงานสัตวที่ใชในการประกอบอาชีพ เชน แรงงานจากวัว ควาย ชาง มา  

ที่นํามาใชในการประกอบอาชีพ 

 - เครื่องจักร บางอาชีพมีการใชเครื่องจักรในการประกอบอาชีพ เชน อาชีพทํานาอาจจะตองใชรถไถ 

อาชีพทําเหล็กดัดประตู หนาตาง อาจจะใชเครื่องเชื่อม ตองพิจารณาวา อาชีพของตนเองใชเครื่องจักร

อะไรบาง ที่มีอยูลาสมัยหรือไมอยางไร ขนาดหรือจํานวนพอเพียงกับการผลิตหรือไม 

5.  ตลาด 

 คือ แหลงที่มีทั้งผูซื้อและผูขายสินคาตาง ๆ จากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชบริการนั้น ๆ ไดรับ

ความพอใจ รวมถึงการพัฒนาอาชีพมีวัตถุประสงคในการขยายตลาดขายสินคาใหมากขึ้น โดยพิจารณาตลาดเดิมวา 

สามารถรับสินคาที่พัฒนาขึ้นใหมไดหรือไม ถาไมไดจะตองหาตลาดใหมรองรับ 
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กิจกรรมที่ 6 

การสํารวจแหลงทีเ่อือ้ตอการพัฒนาอาชีพ 

  ใหผูเรียนสํารวจแหลงที่เอื้อตอการพัฒนาอาชีพของผู เรียนในชุมชนวา มีแหลงใดบาง  

ตั้งอยูที่ใด มีเง่ือนไขการใหบริการอยางไร 

 

แบบฝกหดั 

แหลงที่เอือ้ตอการพัฒนาอาชีพ 

ชื่อผูสํารวจ..................................................................... 

แหลง ชื่อ – ที่ตั้ง การใหบริการ 

1.  แหลงเรียนรู 

 

 

  

2.  สถานที่ฝกอาชีพ 

 

 

  

3.  แหลงเงินทุน 

 

 

  

4.  แหลงวัสดุ อุปกรณ 

     เครื่องจักร 

 

  

5.  แหลงแรงงาน 

 

 

  

6.  ตลาด 
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เรื่องที่ 4 การวางแผนฝกทักษะอาชีพ 

 

 การวางแผน  หมายถึง  วิธีการตัดสินใจลวงหนา  เพื่ออนาคตองคการ  ซึ่งเปนหนาที่ของการจัดการ

ในทางเลือกวาควรจะใหใครทําอะไร  ที่ไหน  อยางไร  เปนขั้นตอนดําเนินงาน  การใชทรัพยากร                   

การบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายที่ตองการ 

 ทักษะ (Skill)  หมายถึง  ความชัดเจน  และความชํานิชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซึ่งบุคคลสามารถ

สรางขึ้นไดจากการเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ  ที่อยูรอบตัว 

 การฝกทักษะอาชีพ  หมายถึง  ฝกทักษะอาชีพใดอาชีพหนึ่งจนเกิดความชัดเจนและชํานาญ   

จนสามารถถายทอดความรูและประสบการณนั้น ๆ  ใหกับผูอื่นได 

 

ประโยชนของการวางแผนฝกทักษะอาชีพ มีดังนี้ 

1. มีโอกาสวิเคราะหทักษะที่จําเปนและตองฝกอยางถ่ีถวน 

2. ทําใหครอบคลุมทักษะที่ตองการฝก และมองเห็นภาพรวม ของการพัฒนาอาชีพทั้งระบบ 

3. สามารถวางแผนในการเลือกสถานที่ฝก และวิธีการฝกทักษะกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  

หรือบางทักษะอาจฝกดวยตนเองได 

 

ขั้นตอนการวางแผนการฝกทักษะอาชีพ มีดังนี้ 

1. สรุปทักษะที่ตองการฝกเพิ่มเติม 

2. ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงฝกทักษะอาชีพ และประสานงานกับแหลงฝกวาตองการฝกเรื่องใดบาง 

เมื่อใด 

3. กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการฝกทักษะทั้งหมดลงในการฝก 

4. ผูตองการฝกควรศึกษาเรื่องที่ตองการฝกทักษะดวยตนเองลวงหนาไปกอน เพื่อใหมีความเขาใจ  

ในระดับหนึ่ง แลวจดเปนคําถามที่ยังไมเขาใจเพื่อนําไปซักถามในวัน เวลาท่ีมีการฝกจริง 
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กิจกรรมที่ 7 

วิเคราะหทักษะที่ตองการฝกเพื่อพฒันาอาชีพ 

 ใหผูเรียนทบทวนเนื้อหาจากใบความรูและกิจกรรม เพื่อนํามาสรุปวาสิ่งที่ตองการฝกทักษะ

เพื่อพัฒนาอาชีพนั้นมีอะไรบาง ลงในแบบบันทึก 

 

แบบบันทกึ 

สรุปทักษะในการฝกเพื่อพัฒนาอาชีพ 

อาชีพ ............................................................. 

ที่ เรื่อง ทักษะที่ตองฝกเพิ่มเติม 

1. ความรูที่ตองเรียนรู ตัวอยาง 

1.  การวิจัยการตลาด 

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

 

2.  ทักษะที่ตองการฝกเพื่ อพัฒนา

อาชีพ 

ตัวอยาง 

1.  ปรับปรุงดินโดยใชปุยพืชสด 

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

 

3.  กระบวนการผลิต ตัวอยาง 

1.  จัดหาทุนเพ่ิม 

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

 

4. กระบวนการตลาด ตัวอยาง 

1.  การทําบัญชีรายรับ – รายจาย 

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

 

5.  การประยุกตใชภูมิปญญา ตัวอยาง 

1.  เทคนิคการทําปุยชีวภาพ 

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

 

6.  การใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ตัวอยาง 

1.  การใชเครื่องนวดขาวที่มีประสิทธิภาพ 

2.  ....................................... 
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กิจกรรมที่ 8 

แผนการฝกทกัษะเพื่อพฒันาอาชีพ 

 ใหผูเรียนสรุปทักษะที่ตองการฝกทักษะเพิ่มเติม และไดมีการประสานงานกับสถานที่ฝกแลว

ใหวางแผนการฝกทักษะลงในแบบบันทึก 

 

แบบบันทกึ 

แผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ 

อาชีพ .................................................... 

ที่ เรื่องที่ตองการฝก สถานทีฝ่ก/ผูฝก วัน เดอืน ป วิธีการฝก 

 

1. 

ตัวอยาง 

การปรับปรุงดิน          

โดยใชปุยพชืสด 

 

ศูนยพัฒนาที่ดิน 

จังหวัด..................... 

 

10 กันยายน 2552 

 

ฝกปฏิบัติจริง 
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เรื่องที่  5   การฝกทักษะอาชีพ 

 เมื่อไดมีการวางแผนการฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพแลว ตองดําเนินการฝกทักษะอาชีพตามแผนที่

กําหนดไว  โดยในระหวางการฝกควรมีการบันทึกหรือถอดองคความรูเก็บไวศึกษาปองกันการลืม สิ่งที่ควร

จดบันทึก ไดแกองคความรู ขั้นตอนในการฝก ปญหาและแนวทางแกปญหา และอาจจะสรุปแสดงความ

คิดเห็นของตนเองไวดวย ระหวางการฝกใหถือวา “เมื่อใดที่ลงมือปฏิบัติ เมื่อนั้นตองไดความรู และเมื่อ

ปฏิบัติเสร็จแลวตองไดความรูเพิ่มขึ้น” ความรู ทักษะที่ไดอาจไดจากหลายวิธี เชน 

 1. จากการอานหนังสือ ตํารา หนังสือพิมพตาง ๆ แลวจดบันทึกเปนความรูโดยสรุปหรือจดเปน 

ผังความคิดเพื่อสรุปเปนความเขาใจของตนเองก็ได 

 2. จากการฝกปฏิบัติ ตองจดบันทึกเปนขั้นตอน เชน เริ่มจากการเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ 

ขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มดวยขั้นตอนใด และจบดวยขั้นตอนใด ตามลําดับขั้นตอนการฝก 

 3. จากการสัมภาษณผูรู ผูเรียนจะตองเตรียมคําถามไปลวงหนากอนโดยลําดับคําถามตามขั้นตอน 

การเรียนรู 

 4. จากการฟงที่มีผูบรรยาย หรือจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูเรียน

จะตองตั้งใจฟง แลวพยายามทําความเขาใจสรุปเปนประเด็นใหได หรือจะสรุปเปนผังความคิดเพื่อใหตนเอง

เขาใจก็ได 

 5. การจดบันทึกที่มาของขอมูล เชน อานจากหนังสือฉบับใด เมื่อใด ไดรับการฝกปฏิบัติจากที่ใด 

เมื่อไร ผูรูเปนใคร ผูบรรยายเปนใคร 

 ในระหวางการฝกเพื่อพัฒนาอาชีพ ผูฝกจะตองหาความรูและเทคนิคในอาชีพใหมากที่สุด ซ่ึงจะชวย

ในการฝกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. ฝกการสังเกต เชน สังเกตภาพ สังเกตการเคลื่อนยาย สังเกตสิ่งประดิษฐ การสังเกต จะเปนพื้นฐาน

ของการคิดสรางสรรค การคิดอยางมีเหตุผล 

 2. การฝกจินตนาการ เปนความสามารถในการคิดสรางภาพขึ้นมาใหเปนสิ่งที่เห็นไดอาจเปน 

สถานที่ เหตุการณเปนอะไรก็ไดซึ่งไมเคยเห็นมากอน หรือเปนสิ่งที ่เปนไปได หรือเปนไปไมได 

การจินตนาการจะชวยใหมนุษยคิดคนอะไร ๆ ขึ้นมาได ชวยใหเกิดความสงสัย คิดที่จะอยากทดลองหา

คําตอบจนเกิดเปนส่ิงประดิษฐ 

 3. ฝกการคิดผสมผสานสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค เชน การออกแบบ

เครื่องประดับที่มีการผสมผสานของเพชร และทองคํา 

 4. ฝกความจําอยางเปนระบบ เปนการจัดกลุมสิ่งของตาง ๆ หรือหาวิธีการจํา เชน จําคําศัพท

ภาษาอังกฤษ หรืออาจใชผังความคิดโดยการเชื่อมโยงขอมูลใหญกับขอมูลยอย 

 5. ฝกการใชเหตุผลที่สัมพันธกัน เชน ส่ิงใดสัมพันธกับอะไร หรืออะไรเปนเหตุเปนผล 
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กิจกรรมที่ 9 

บันทกึความรูในการฝกทักษะเพื่อพฒันาอาชีพ 

ใหผูเรียนฝกทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพในเรื่องที่สนใจดวยวิธีการตาง ๆ ตามความถนัด เชน จากการ

อานตํารา พบผูรู สัมภาษณ ฟงคําบรรยาย หรือฝกปฏิบัติ วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีแลวนํามาบันทึกลงใน

แบบบันทึกที่กําหนด 

แบบบันทกึ 
 

เรื่อง........................................................................ แหลงฝก/ผูรู........................................................... 

วิธีการฝก................................................................. วัน เดือน ป ....................................................... 
 

เนื้อหาความรู 

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

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

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

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

ปญหาและแนวทางแกปญหา 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

การทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
สาระการเรียนรู 

  การทําแผนธุรกิจเปนการกําหนดแนวทางในการประกอบอาชีพไวลวงหนาใหสมาชิก

ทุกคนในสถานประกอบการ ครอบครัว หรือ องคกรการผลิตนั้น ๆ ไดเขาใจรวมกัน โดยผานกระบวนการ

ระดมความคิดจากการวิเคราะหชุมชนสถานการณตาง ๆ แลวนํามากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการ

ดําเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของแผนธุรกิจนั้น ๆ 

ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหชุมชนโดยการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน  และกําหนดวิสัยทัศน  

พันธกิจ  รายได  คานิยมของชุมชน  เปาหมาย  และกลยุทธตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. วางแผนปฏิบัติการ 

ขอบขายเนื้อหา 

  เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของการจัดการพัฒนาอาชีพ 

  เรื่องที่ 2 การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

เรื่องที่ 3 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธในการกําหนดแผนพัฒนา 

ธุรกิจ ของชุมชน 

  เรื่องที่ 4 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  เรื่องที่ 5 การวางแผนปฏิบัติการ 
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เรื่องที่ 1  ความหมายและความสําคัญของการจัดการพัฒนาอาชีพ 

  การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การดําเนินการ เพื่อใหการประกอบอาชีพมีการพัฒนากาวหนา  ทั้งดาน

ปริมาณ และคุณภาพใหดีขึ้นสอดคลองกับความตองการของตลาดอยางมีระบบ การพัฒนาอาชีพมี

ความสําคัญ สรุปได ดังนี้   

 1. เปนการใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนกับทองถิ่น โดยการนํามาประกอบอาชีพใหมี

รายไดมากขึ้น 

 2. เปนการขยายตลาดใหกวางขวางออกไปไดมากขึ้น 

 3. ชวยเปล่ียนรูปแบบของผลิตภัณฑ หรือพัฒนาผลิตภัณฑออกสูตลาดไดมากยิ่งขึ้น 

 4. ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑตามที่ตนเองตองการไดมากยิ่งขึ้น 

 5. การพัฒนาผลิตภัณฑชวยเพิ่มปริมาณของผลิตภัณฑ และทําใหการใชแหลงทุน และการ

ดําเนินการดานการตลาดสามารถดําเนินการไดมากขึ้นดวย 

 6. ชวยทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น 

 7. เปนการชวยพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น และทําใหคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได

ในที่สุด 

 การพัฒนาอาชีพจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการพัฒนาตนเอง เนื่องจากปจจุบัน

เทคโนโลยีขาวสารมีความกาวหนา ดังนั้น ผูประกอบการจําเปนตองพัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

อยูเสมอ โดยฝกใหเปนคนชางสังเกต ชางคิด มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนคน

ละเอียดถี่ถวน รอบคอบ มีหลักการ เหตุผล มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน มีความอดทน ใฝหา

ประสบการณ อุทิศตนเพื่องานอาชีพอยางจริงจัง จึงจะไดชื่อวาเปนผูที่รูจักพัฒนาตนเองเพื่อความสําเร็จใน

งานอาชีพ 

 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การที่บุคคลกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในชีวิตของตนไว

ลวงหนา และหาวิธีพัฒนาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เชน กําหนดเปาหมายวาตองการปลูกขาวใหได ไรละ 

100 ถัง ดังนั้น จะตองหาวิธีการดําเนินงานใหไดตามเปาหมาย เชน ใชพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูงควบคูกับการ

ดูแลรักษาอยางเอาใจใส ซ่ึงมีประโยชนของการพัฒนาตนเองในการพัฒนาอาชีพ ดังนี้ 

 1. ชวยเพิ่มพูนความรู ความสามารถ 

 2. ชวยใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง 

 3. ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

 4. ชวยใหมีความสุขในการทํางาน 

 5. ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในการสรางผลงาน 
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เรื่องที่ 2  การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ  

     การพัฒนาอาชีพ เปนการดําเนินงานอาชีพใหมีการพัฒนาและกาวหนายิ่งขึ้น  ทั้งดานปริมาณและ

คุณภาพ โดยมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดอยางมีระบบ  

 การพัฒนาอาชีพ จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการวิเคราะหขอมูลสถานการณ

ของชุมชนทั้งภายในและภายนอกใหตรงกับสภาพความเปนจริงตามที่มีการเปล่ียนแปลง เพื่อการสรางความ

เชื่อมั่น และกําหนดเปาหมายการพัฒนางานอาชีพที่ชัดเจน   

   ดังนั้น การดําเนินการพัฒนาอาชีพใหประสบความสําเร็จ แมวาผูดําเนินการอาชีพ จะไดมี 

การดําเนินงานอาชีพมาแลว  พรอมทั้งไดผานการวิเคราะหความเปนไปได รวมทั้งไดมีการศึกษาขอมูล

องคประกอบที่เกี่ยวของมาแลวก็ตาม 

   ในการพัฒนาอาชีพ จึงมีความจําเปนที่ตองวิเคราะหขอมูลสถานการณของชุมชน ใหเหมาะสม

สอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย 

 ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความเช่ือม่ัน และสามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานพัฒนาอาชีพ

ไดอยางเหมาะสม  จึงควรไดมีการวิเคราะหชุมชนเกี่ยวกับสภาพบริบทของพื้นที่กับงานอาชีพที่ตัดสินใจ

จะดําเนินการพัฒนา      

   การดําเนินการวิเคราะหชุมชน  โดยทั่วไปนิยมใชเทคนิค SWOT ในการประเมินเพราะเปนเทคนิค

สําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบวา  มีผลดีหรือผลเสียอยางไรตอสิ่งที่จะกระทํามี

รายละเอียด ดังนี้ 

    S (Strength)  จุดแข็ง  หมายถึง ความสามารถ หรือสถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงบวก          

ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดประโยชนตอการ

ทํางาน สงผลใหงานที่ทําเกิดความเขมแข็ง 

    W (Weakness) จุดออน หมายถึง สถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงลบ ซึ่งไมสามารถ

นํามา ใชเปนประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือไมกอใหเกิดประโยชนตองาน 

อาจสงผลใหงานที่ทําเกิดความลมเหลวได  

    O (Opportunity) โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่เอื้อประโยชน         

ในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

  T (Treat) อุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่ขัดขวางหรือ  

ไมสนับสนุนตอการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหา                 

ตอการดําเนินงาน 
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   ในการดําเนินการวิเคราะหชุมชนตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ

ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย กับงานอาชีพที่

ตัดสินใจจะดําเนินการพัฒนา ดวยเทคนิค SWOT เพื่อการเขาสูอาชีพ มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

   1. กําหนดประเด็นสภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความสัมพันธตองานอาชีพที่ตัดสินใจที่จะดําเนินการ

พัฒนา เพื่อการนํามาวิเคราะห เชน 

      1.1 กลุมอาชีพเกษตรกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนาํมาวิเคราะห  ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  

ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิประเทศ  และทรัพยากรมนษุย 

       1.2 กลุมอาชีพอุตสาหกรรม ประเดน็สภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ   

ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

       1.3 กลุมอาชีพพาณิชยกรรม  ประเดน็สภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  

ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้ง 

      1.4 กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค ประเดน็สภาพบริบททีค่วรนาํมาวิเคราะห ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ   

ทรัพยากรมนุษย 

     1.5 กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห ไดแก  

ทรัพยากรธรรมชาต ิลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวติ และทรัพยากรมนุษย 

   2. กําหนดรายละเอียดยอยที่จะทําการวิเคราะหในแตละประเด็นของสภาพบริบทแตละดาน

กับงานอาชีพท่ีกําหนดจะดําเนินการพัฒนา เชน 

ประเด็นของสภาพบริบท รายละเอียดของประเด็น 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ  1.1 ความเหมาะสมและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.2 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และหรือชุมชนขางเคียง            

ที่เอ้ือตองานอาชีพ 

1.3 ปริมาณและคาใชจายในการซื้อทรัพยากร 

1.4 ปริมาณน้ํา  แหลงน้ํา ที่ตองใชในงานอาชีพ 

1.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. ลักษณะภูมิอากาศ   2.1 ลักษณะภูมิอากาศ 

2.2 สภาพภูมิอากาศกับการสนับสนนุงานอาชีพ 

2.3 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับสภาพพืน้ที ่

2.4 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับทรพัยากรธรรมชาต ิ

2.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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ประเด็นของสภาพบริบท รายละเอียดของประเด็น 

3. ภูมิประเทศ    3.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

3.2 สภาพภูมิประเทศกับการเกื้อหนุนงานอาชีพ 

3.3 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับงานอาชีพ 

3.4 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับทรัพยากรธรรมชาต ิ

3.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิต  

4.1 งานอาชีพสอดคลองกับศิลปะของชุมชน 

4.2 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชุมชน  

4.3 งานอาชีพมีความสัมพันธกับประเพณขีองชุมชน  

4.4 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

4.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

5. ทรัพยากรมนุษย 5.1 ความรู ในการประกอบอาชีพของตนเอง 

5.2 ผูรูในชุมชน ที่มคีวามรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 

5.3 แรงงานในชุมชนที่จําเปนตองใชในงานอาชีพ 

5.4 การบริหารงานบคุคล  แรงงาน 

5.5 ความสัมพันธของคนในชุมชนกับผูประกอบการ 

5.6 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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3. เมื่อสามารถกําหนดรายละเอียดยอยไดในแตละประเด็นของสภาพบริบทแลว ในการวิเคราะห   ใหดําเนินการ

วิเคราะหในแตละดานของการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT ตามตารางวิเคราะห ดังนี้  

อาชีพที่ตดัสินใจเลอืก ................................................. 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

 4. ดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามความเปนจริง ตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละประเด็น

ของสภาพบริบทชุมชนวา  มคีวามสัมพันธกับงานอาชีพท่ีจะดําเนินการพัฒนาอยางไร  ทั้งนี้ ในการวิเคราะห

ระบุขอมูล ผูดําเนินการไดแกผูที่ตัดสินใจพฒันาอาชีพ เปนผูดําเนินการเอง โดยตองวิเคราะหระบขุอมูลดวย

ความเปนจริง 

                  ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายในชมุชน เปนการวิเคราะหระบุขอมูลเกี่ยวกับ

รายละเอียดยอยในแตละประเด็น แยกขอมูลภายในชุมชนที่เปนเชิงบวกหรือเปนสวนสนับสนนุ เกื้อหนุนให

งานอาชีพประสบความสําเร็จในดานจุดแข็ง และระบุขอมลูในชุมชนที่เปนเชิงลบ หรือเปนขอมูลที่อาจจะ

เปนปญหาไดกับงานอาชีพในดานจดุออน   
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                 ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายนอกชุมชน เปนการวิเคราะหระบุขอมูลเกี่ยวกับ

รายละเอียดยอยในแตละประเด็น  แยกขอมูลภายนอกชุมชนที่ เปนเชิงบวก หรือเปนสวนสนับสนุน  

เอ้ือประโยชนในการทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนประโยชนตอการดําเนินงาน ในดานโอกาส  

และระบุขอมูลภายนอกชุมชนที่เปนเชิงลบ หรืออาจจะเปนสิ่งที่ขัดขวางหรือไมสนับสนุนตอการทํางาน

อาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนปญหาตอการดําเนินงานอาชีพในดานอุปสรรค 

ตัวอยางการวิเคราะหระบุขอมูล 

อาชีพ การพัฒนาบรรจุภณัฑน้ํามนัมะพราวกลั่นเย็น 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ  ไมมีขอมูลเปนจดุแข็ง 

2. ลักษณะภูมอิากาศ  ตําบลเกาะกดู มีลักษณะ

ภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว                 

มีนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

นิยมเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก จึงเกื้อหนนุ

ในการดําเนนิงานอาชีพ 

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูด มภีูมิประเทศ            

เปนเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม มนีักทองเท่ียว 

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดนิทางมาเที่ยว

เปนจํานวนมาก  จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงาน

อาชีพ 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวถิีชีวิต  

น้ํามันมะพราว เปนผลิตภัณฑที่มคีวามนิยมใช 

การพัฒนาบรรจภุัณฑจะสามารถทําใหน้ํามัน

มะพราวใชไดนาน ไมมีกลิ่นหืน และสะดวก          

ในการใช    

5. ทรัพยากรมนุษย ไมตองใชแรงงาน             

เพราะสามารถดําเนินการไดดวยสมาชิกภายใน

ครอบครัว  

 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สามารถนํามาใชเปนบรรจภุัณฑที่เหมาะสมได  

2. ลักษณะภูมอิากาศ  อาจมีปญหาไดในชวง        

ฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิต        

ไปจําหนายอาจจะไมออกเรือ 

3. ภูมิประเทศ  ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 

กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสง

และการจําหนายผลผลิตได 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวถิีชีวิต               

ไมมีขอมูลเปนจุดออน 

5. ทรัพยากรมนุษย  ไมมีขอมูลเปนจุดออน 
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สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ ไมมีขอมูลเปนโอกาส

2. ลักษณะภูมอิากาศ  นักทองเท่ียวทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศนิยมเดนิทางมาเที่ยวเปน

จํานวนมาก เพราะมีลักษณะภูมิอากาศ มีความ

เหมาะสมตอการทองเที่ยว จึงเกื้อหนุนในการ

ดําเนินงานอาชีพ 

3. ภูมิประเทศ   ภูมิประเทศของตําบลเกาะกูด          

มีมะพราวเปนจํานวนมาก และมีธรรมชาติ

สวยงาม มีนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและ                

ชาวตางประเทศเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก  

จึงเกื้อหนุนในการดําเนนิงานอาชีพ 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวถิีชีวิต               

ผูที่ใชน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น ใหความสําคัญ          

ตอบรรจุภณัฑที่ใชสะดวก  

5. ทรัพยากรมนุษย  ไมมีขอมูลเปนโอกาส 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีขอมูลเปนอุปสรรค

2. ลักษณะภูมอิากาศ  อาจมีปญหาไดในชวง           

ฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิต         

ไปจําหนายอาจจะไมออกเรือ 

3. ภูมิประเทศ   ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 

กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสง

และการจําหนายผลผลิตได 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวถิีชีวิต           

ไมมีขอมูลเปนอุปสรรค 

5. ทรัพยากรมนุษย  มีผูผลิตในทองถ่ินอื่น                 

ที่ดําเนินการผลิต อาจสงผลตอการจําหนายได 

 

 5. เม่ือดําเนินการวิเคราะหระบขุอมูลตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละประเด็นของ

สภาพบริบทชุมชนแลว  ผูวิเคราะหขอมูลตองวิเคราะหสรปุขอมูลทั้งหมด เพื่อใหมองเห็นสภาพการณ

ทั้งหมด พรอมที่จะนําไปกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการพัฒนาอาชีพตอไป  โดยควรสรุปเปน

ขอเพื่อความชัดเจน 
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ตัวอยางการวิเคราะหสรุปขอมูล 

   จากผลการวิเคราะหระบุขอมูล สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้ 

   1. จากขอมูลสภาพการณภายใน สรุปไดวา การพัฒนาบรรจุภัณฑน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น  เพราะ

น้ํามันมะพราวกลั่นเย็น เปนผลิตภัณฑที่มีความนิยมใช การพัฒนาบรรจุภัณฑจะสามารถทําใหน้ํามันมะพราว

ใชไดนาน ไมมีกลิ่นหืน และสะดวกในการใช ทั้งนี้ ตําบลเกาะกูด เปนแหลงทองเที่ยว ที่มีภูมิประเทศ อุดม

ไปดวยมะพราว และธรรมชาติสวยงาม มีลักษณะภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว ทําใหมีนักทองเที่ยว

ทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ นิยมเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก  จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงานอาชีพ  

โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น  สามารถดําเนินการไดดวยสมาชิกภายในครอบครัว 

    ทั้งนี้ หากมีการดําเนินงานการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น ตองคํานึงถึงวัสดุที่จะ

นํามาใชในการบรรจุภัณฑ เพราะ ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ที่สามารถนํามาใชเปนบรรจุภัณฑที่

เหมาะสมได  รวมทั้ง  ระยะทางของตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 กิโลเมตรทางทะเล  และสภาพ

ภูมิอากาศในชวงฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิตไปจําหนายอาจจะไมออกเรือ 

   2. จากขอมูลสภาพการณภายนอก สรุปไดวา การใชน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น มีผูที่นิยมจํานวนมาก 

แตสวนใหญใหความสําคัญตอบรรจุภัณฑที่ใชสะดวก  ทั้งนี้ จากการมาทองเท่ียวที่ตําบลเกาะกูด เพื่อชื่นชม

ธรรมชาติที่สวยงาม ของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถเกื้อหนุนในการดําเนินงาน

อาชีพไดเปนอยางดี 

   3. ภาพรวมการวิเคราะหสภาพการณสรุปไดวา  

       1. มีความเหมาะสมและเปนไปได ในการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น เพราะผูใช

น้ํามันมะพราว ใหความสําคัญตอบรรจุภัณฑที่ใชสะดวก   

        2. ดําเนินการพัฒนาอาชีพ  ใชการบริหารจัดการอาชีพในลักษณะครอบครัว 

       3. เมื่อสามารถวิเคราะหกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการพัฒนาอาชีพไดแลว เพื่อให

เกิดเปาหมายสูงสุดและเสนทางการดําเนินการพัฒนาอาชีพ ผูประกอบการควรจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน 

เพื่อใหการบริหารจัดการงานอาชีพเปนไปอยางมีระบบและเปาหมายที่ชัดเจน 
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กิจกรรมที่  1 

วิเคราะหชุมชน 

     ใหผูเรียนวเิคราะหชุมชน ตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ  

ภูมิประเทศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวติ และทรัพยากรมนุษย กบังานอาชีพทีก่ําหนดจะพัฒนา  

ดวยเทคนิค วิเคราะห SWOT เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

    

อาชีพที่ตัดสินใจเลือก ................................................. 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5. ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5. ทรัพยากรมนุษย 

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5. ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5. ทรัพยากรมนุษย 
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เรื่องที่ 3  การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธในการวางแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชน 

 วิสัยทัศน เปนการกําหนดภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต มุงหวังใหเกิดผลอยางไร หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งคือการมองเปาหมายของธุรกิจวาตองการใหเกิดอะไรขึ้นขางหนา โดยมีขอบเขตและ

ระยะเวลากําหนดที่แนนอน เชน รานขนมปงแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรีกําหนดวิสัยทัศนไววา “จะพัฒนา

ผลิตภัณฑขนมปงใหมียอดการจําหนายสูงสุดของภาคตะวันออกภายใน 3 ป” ในการกําหนดวิสัยทัศนเปน

การนําเอาผลการวิเคราะหขอมูลชุมชนและขอมูลอาชีพของผูประกอบการมาประกอบการพิจารณา

อยางรอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ดี มีความเปนไปไดเพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจในที่สุด 

 พันธกิจ คือ ภาระงานที่ผูประกอบการจะตองดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่กําหนด

ไวใหได ผูประกอบการจะตองสรางทีมงานและกําหนดภารกิจของสถานประกอบการใหชัดเจน ครอบคลุม

ทั้งดานการผลิตและการตลาด 

 การวิเคราะหพันธกิจ ของสถานประกอบการ สามารถตรวจสอบวาพันธกิจใดควรทํากอน

หรือหลัง หรือพันธกิจใดควรดํารงอยูหรือควรเปลี่ยนแปลง ผูประกอบการและทีมงานจะตองรวมกัน

วิเคราะห เพื่อกําหนดพันธกิจหลักของสถานประกอบการ ผูประกอบการและทีมงานจะตองจัดลําดับ

ความสําคัญของพันธกิจและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใหได 

 เปาหมายหรือเปาประสงค เปาหมายในการพัฒนาอาชีพ คือ การบอกใหทราบวาสถานประกอบการนั้น

สามารถทําอะไรไดภายในระยะเวลาเทาใด ซึ่งอาจจะกําหนดไวเปนระยะสั้น หรือระยะยาว 3 ป หรือ 5 ปก็ได 

การกําหนดเปาหมายของการพัฒนาอาชีพตองมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได การกําหนด

เปาหมายหากสามารถกําหนดเปนจํานวนตัวเลขไดก็จะยิ่งดี เพราะทําใหมีความชัดเจนจะชวยใหการวางแผนมี

คุณภาพยิ่งขึ้น และจะสงผลในทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น 

 กลยุทธในการวางแผนพฒันาอาชีพ เปนการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจนั้น ๆ 

ใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การวางแผนจะตองกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ระยะเวลาใหชัดเจน มีการ

วิเคราะหสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการทํางาน วางระบบไวคอนขางสูงเพื่อใหมีความคลองตัวในการ

ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อใหผูประกอบการและทีมงานสามารถ

พัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพ และมีความกาวหนาไดในอนาคต 
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ความสําคัญของการวางแผน 

 การวางแผนพัฒนาธุรกิจของชุมชน มีความสําคัญ ดังนี้ 

 1. ชวยลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นจากความไมแนนอนในการทํางานได เพราะไดมีการเตรียมการ

หรือเตรียมความพรอมไวในแผนลวงหนาแลว 

 2. ทําใหการดําเนินการของสถานประกอบการเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ตั้งแตเริ่มตนจนถึง

การดําเนินการสิ้นสุด 

 3. เปนการยอมรับความคิด วิธีการใหม ๆ ในการดําเนินการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา 

 4. ชวยประหยัดเวลาในการดําเนินการ เนื่องจากการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมของการ

ทํางานไดตลอดทั้งกระบวนการ 

 5. ทําใหสมาชิกของสถานประกอบการมีความเขาใจ สามารถมองเห็นภาพการทํางานรวมกันได 

โดยมีแผนงานเปนเครื่องมือการดําเนินงานที่ชัดเจนขึ้น 

 6. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดีในสถานประกอบการ เนื่องจากสมาชิกทุกคนรูแนวทาง      

การทํางานลวงหนา 

 7. เปนแรงจูงใจที่ดีในการทํางานของสมาชิกในสถานประกอบการ 

ขั้นตอนกระบวนการวางแผน 

 ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน มีดังนี้ 

 1. ขั้นการกําหนดวัตถุประสงคตองใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหรือการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ  

 2. ขั้นการกําหนดวัตถุประสงค ตองมีความชัดเจนวาจะทําเพื่ออะไรและวัตถุประสงคนั้นจะตอง

มีความเปนไปไดหรือไม และสามารถวัดผลได 

 3. ขั้นการตั้งเปาหมาย เปนการระบุเปาหมายที่จะทําวาตั้งเปาหมายในการดําเนินการไว จํานวน

เทาใด และสามารถวัดไดในชวงเวลาส้ัน ๆ 

 4. ขั้นการกําหนดขั้นตอนการทํางาน เปนการคิดไวกอนวาจะทํากิจกรรมอะไรกอน หรือหลัง 

ซึ่งการกําหนดแผนกิจกรรมนี้ จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องจึงจะไดผล 

 6. ขั้นการปรับแผนการปฏิบัติงาน ในบางครั้งแผนที่วางไวเมื่อไดดําเนินการไประยะหนึ่ง 

อาจจะทําใหสถานการณเปลี่ยนไป ผู ประกอบการจึงควรมีการปรับแผนบางเพื ่อใหสอดคลองกับ 

ความเปนจริงมากขึ้น และการดําเนินงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพขึ้น 

 แบบฟอรมการเขียนแผนปฏิบัติการ มีหลายแบบผูดําเนินการสามารถเลือกใชแบบใดก็ไดขึ้นอยู

กับวัตถุประสงคของการใช และความเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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 การวางแผนกลยุทธจะชวยสรางความเปนผูนําหรือภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร หรือธุรกิจได 

โดยแสดงใหเห็นจุดเดนของธุรกิจวาจะใหเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ดังนั้น แผนกลยุทธจึงมีความสําคัญ ดังนี้ 

 1. ชวยใหธุรกิจหรือสถานประกอบการสามารถพัฒนาตนเองไดทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพราะไดวิเคราะหใหเห็นถึงสภาพตาง ๆ ของธุรกิจหรือสถานประกอบการ         

และสภาพแวดลอมมาแลว 

 2. ชวยใหธุรกิจหรือสถานประกอบการ สามารถดําเนินการไดอิสระมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอ

ความสําเร็จหรือลมเหลวดวยตนเอง เพราะการดําเนินงานสามารถทําไดตามแผนที่กําหนดไว ไมใชตามความ

ตองการของผูมีอํานาจ 

 3. การวางแผนตองสอดรับกับการกระจายอํานาจ จะชวยใหการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ 

ใหผูปฏิบัติใชเปนบรรทัดฐานในการทํางานไดเปนอยางดี ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือของการปฏิบัติตามแผน 

 4. แผนกลยุทธเปนเงื่อนไข ของการกําหนดงบประมาณในการทํางาน โดยมุงเนนผลงานได 

เปนอยางดี 

 5. แผนกลยุทธเปนแผนที่ทาทายความสามารถของผูปฏิบัติ และชวยใหผูปฏิบัติมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และสามารถเลือกทางใหมในการทําธุรกิจหรือการประกอบการไดดวยตนเอง ดังนั้นแผนกลยุทธ

จึงเปนแผนพัฒนาไดอีกทางหนึ่งดวย 
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กิจกรรมที่ 2 

การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธในการวางแผนพัฒนาอาชีพธุรกิจของชุมชน 

 1. ใหผูเรียนรวมกับครู และผูนําชุมชนรวมกันกําหนดความมุงหวังในลักษณะของคําตอบ           

ในเรื่องเปาหมายและทิศทางของชุมชน ซึ่งเรียกวา “วิสัยทัศน” 

 2. ใหผูเรียนกําหนด “พันธกิจ” ที่เปนภาระของชุมชนที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุสูวิสัยทัศน

ที่กําหนด 

 3. ใหผูเรียนกําหนด “เปาหมาย” จะทําใหเห็นทิศทางของการทํางานและลักษณะของความสําเร็จ 

 4. ใหผูเรียนกําหนด “แผนกลยุทธ” วิธีการที่เปนหลักสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ  
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เรื่องที่  4   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู  และการปฏิบัติตน

ของประชาชนทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใช

ในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคน            

ในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม                     

ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียรมีสติปญญาและ

ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้ง

ดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (ประมวลและกลั่นกรองจาก

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื ่อง เศรษฐกิจพอเพียง ตาม

หนังสือที่ รล.0003/18888 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 สํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม.) 

สามารถนําเสนอโครงสรางและองคประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดตามแผนภูมิตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ ทางสายกลางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การยึดหลัก 5 ประการ ที่สําคัญในการดําเนินการ ไดแก 

 1. ทางสายกลางในการดําเนินชีวิต ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และระดับรัฐรวมถึงระบบเศรษฐกจิ

ในทุกระดับ 

พอประมาณ 

มีเหตุผล ภูมิคุมกัน 

เงื่อนไขความรู 

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 

(ซื่อสัตย สุจริต อดทน แบงปน) 
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 2.  มีความสมดุล มีความสมดุลระหวางคน สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ มีความสมดุลในการผลิต 

ที่หลากหลาย ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  มีความพอประมาณ ความพอเพียงในการผลิตและการบริโภคบนพื้นฐานของความพอประมาณ

อยางมีเหตุผล ไมขัดสน ไมฟุมเฟอย ในการใชทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมีความพอเพียง 

 4.  มีระบบภูมิคุมกัน มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต มีสุขภาพดี มีศักยภาพ มีทักษะในการแกไขปญหา

และมีความรอบรูอยางเหมาะสม พรอมรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ

ภายในประเทศ 

 5.  รูเทาทันโลก มีความรู มีสติปญญา ความรอบคอบ มีความอดทน มีความเพียร มีจิตสํานึก

ในคุณธรรมและความซ่ือสัตย 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาปรับใชไดอยางหลากหลาย เชน การดําเนินชีวิต

อยูในครอบครัว ชุมชน สังคม การประกอบอาชีพ ถาไดมีการนํามาใชจะทําใหเกิดความเสี่ยงนอย สําหรับ

การประกอบอาชีพจําเปนตองมีการศึกษา วิเคราะห ใหเปนไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 1.  ความพอประมาณ โดยพิจารณาความรู ความสามารถ เงินทุนที่มี แรงงานที่ใชความสามารถ

ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือวา มีความพอประมาณหรือไม เชน ทํานา 30 ไร เพียงคนเดียวโดยไมจาง

แรงงานนอก ซึ่งไมมีความพอประมาณ ดังนั้น ผูประกอบอาชีพจําเปนตองวิเคราะหวา สิ่งที่ตองการพัฒนา

นั้นมีความพอประมาณมากนอยเพียงใด 

 2.  ความมีเหตุผล การที่จะพัฒนาอาชีพตองมีเหตุผล  โดยผานการคิดอยางรอบคอบบนฐานขอมูล

ที่นาเชื่อถือได เชน จะขยายพื้นที่ปลูกขาวนาปรังตองไดรับการยืนยันจากหนวยงานที่เกี่ยวของวา จะมีน้ํา

อยางเพียงพอ หรือวิเคราะหบัญชีรายรับ รายจาย ซึ่งบางรายการวิเคราะหแลวไมมีเหตุผลที่จะตองจาย 

 3.  ความมีภูมิคุมกัน การมีภูมิคุมกันจะชวยแกปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได เชน มีการรับประกัน

ราคาพืชผล มีตลาดรองรับ มีการเตรียมหาแรงงานไวลวงหนา 

 4.  เงื่อนไขความรู  ผูประกอบการตองวิเคราะหตนเองวา มีทักษะในเรื่องที่ตองการพัฒนามากนอย

เพียงใด เชน ปจจุบันทําการเกษตรแบบเดิมอยู แตตองการจะเปลี่ยนมาเปนเกษตรธรรมชาติ เนื่องจาก

ปลอดภัยตอสุขภาพของตนเอง ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และยังขายไดราคาดีดวย ดังนั้น จึงตองศึกษา

หาความรูในการปลูกพืชเกษตรอินทรีย โดยไมใชปุยเคมี แตจะเรียนรูเรื่องการทําและการใชปุยอินทรีย

ชนิดตาง ๆ เชน ปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ ปุยพืชสด เปนตน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับปุยชีวภาพชนิดตาง ๆ เพื่อ

นํามาใชทดแทนปุยเคมี  

 5. เงื่อนไขคุณธรรม  เปนเงื่อนไขที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพใหยั่ งยืน 

ผูประกอบการตองมีความซื่อสัตย ขยัน อดทน เชน การไมใสส่ิงปลอมปนไปในสินคาที่ตองการขาย การโกง

ตาชั่ง ความขยัน อดทนตอการทํางาน ส่ิงเหลานี้จะทําใหลูกคามีความเชื่อถือ ทําใหขายสินคาไดเพิ่มขึ้นและ

ตอเนื่อง 
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กิจกรรมที่ 3 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอาชีพ 

ใหผูเรียนรวมกลุมที่มีความสนใจในอาชีพเดียวกัน รวมกันวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนา

อาชีพใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงในแบบบันทึก 

แบบบันทกึ 

พัฒนาอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

อาชีพ .......................................................... 

ที่ เรื่องที่ตองพฒันาอาชีพ 
ผลการวเิคราะห 

เหตุผล 
สอดคลอง ไมสอดคลอง 

    ตองอธิบายเหตุผลวา 

แตละเรื่องมีความ

พอประมาณ มีเหตุผล 

มีภูมิคุมกัน มีความรู  

มีคุณธรรมหรือไม

อยางไร 
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เรื่องที่ 5  การวางแผนปฏิบัติการ 

 การวางแผนปฏิบัติการเปนขั้นตอนสุดทายของการทําแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพ ที่มีรายละเอียด

มาจากแผนกลยุทธ มากําหนดเปนโครงการ กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ โดยจะตองกําหนดวัตถุประสงค 

เปาหมาย ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ โดยผูเรียน และผูนําชุมชน ตองชวยกันกําหนด 

การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) หมายถึง เปนการจัดทําแผนระยะสั้น1 - 2 ป โดยมี

การวิเคราะหสถานการณ การกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายของงาน หรือโครงการที่จะตองทํารวมทั้ง

จัดทํารายละเอียดของการดําเนินงานไวดวย โดยตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ 

วัตถุประสงคของการวางแผนปฏิบัติการ 

1. เพื่อกําหนดวัตถุประสงค และกลยุทธในการพัฒนาของแตละชุมชนที่มีพื้นที่ที่ตองการพัฒนา

ทักษะ การพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 

2. เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนาแผนงาน โครงการ และมาตรการที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงค และกลยุทธของแตละชุมชนที่มีพื้นที่ตองการพัฒนาทักษะ การพัฒนาอาชีพใหกับ

ประชาชน 

3. เพื่อกําหนดแผนงาน โครงการ และมาตรการที่สนับสนุนและสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ 

ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติ หรือการดําเนินงานพัฒนาทักษะอาชีพใหกับประชาชน 

วิธีจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยทั่วไปทุกชุมชนจะตองใหอยูภายใตกรอบของการพัฒนาประเทศ นั่นก็คือ 

การวางแผนจะตองเริ่มตนดวยการกําหนดกรอบแผนพัฒนาโดยสวนรวมของประเทศขึ้นมากอน เพื่อใชเปน

แนวทางจัดทําแผนปฏิบัติการ แตบางครั้งเราอาจพบวาบางชุมชนไดจัดทําแผนและโครงการตาง ๆ 

ขึ้นมา โดยไมตองอิงกับกรอบแผนพัฒนาประเทศแตอยางใด 
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กิจกรรมที่ 4 

การวางแผนปฏบิัติการ 

 ใหผูเรียนรวมกับครู ผูนําชุมชนรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการของการทําแผนธุรกิจ มากําหนดเปน 

กลยุทธ โครงการ กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ โดยจะตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา และ

ผูรับผิดชอบ  

แบบบันทกึ 

แผนปฏบิัตกิาร 

ชื่อชุมชน............................................................................................................ประจําป พ.ศ. ……………… 

กลยุทธ 
โครงการ/  

กิจกรรม 
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
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บทที่ 3 

การจัดการความเสี่ยง 
สาระการเรียนรู 

 เปนการวิเคราะหศักยภาพ และการจัดการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ผานมาจนถึงปจจุบัน โดย

มุงเนนถึงยอดการขายสินคาและบริหารผลกําไร สภาพแวดลอมภายใน ภายนอก จุดออน จุดแข็ง โอกาส และ

อุปสรรค มีส่ิงใดบางที่ทําใหเกิดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ จะไดแนวทางในการจัดการแกไขความ

เส่ียงเหลานั้น เพื่อพัฒนาอาชีพใหมั่นคง 

ตัวชี้วัด 

 1. วิเคราะหศักยภาพ  และจัดการเกี่ยวกับผลการดําเนินการในอดีตที่ผานมา  2 - 3  ป   

                   จนถึงปจจุบัน 

 2. อธิบายวิธีแกปญหาความเส่ียงเพื่อความมั่นคงของอาชีพ 

 3. สามารถวางแผนปฏิบัติการ  

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1 ความหมายของความเส่ียง และการจัดการความเส่ียง 

 เรื่องที่ 2 การวิเคราะหศักยภาพ และการจัดการความเส่ียงกับผลการดําเนินงาน 

เรื่องที่ 3 การแกปญหาความเส่ียง 

เรื่องที่ 4 การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเส่ียง 
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เรื่องที่ 1 ความหมายของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 

 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนนอน 

และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือการลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงค เชน การลงทุนใดที่มีความไมแนนอนในอัตราผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็จะสูงตาม ดังนั้น  

จึงอาจกลาวไดวา ความเส่ียง คือ อัตราของความไมแนนอน 

 การจัดการความเส่ียง หมายถึง กระบวนการในการวิเคราะห ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม 

ความเสี่ยงที่สัมพันธกับกิจกรรมหนาที่และกระบวนการทํางาน เพื่อใหงานลดความเสียหายจากความเสี่ยง

มากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่ตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกวา อุบัติภัยที่ยากจะหยั่งรูวาจะเกิดขึ้น

เมื่อใด  

ความสําคัญของความเสี่ยง 

 ในการบริหารจัดการทั่วไป จะตองดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายโดยเฉพาะที่จะ

เกี่ยวของกับการควบคุมเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายนั้น สิ่งที่ตองเนนคือ การตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเส่ียง  

ผลกระทบจากความเสี่ยง 

 ผลของความเส่ียงอาจสงผลกระทบถึงองคการได ดังนี้ 

 1. ความเส่ียงตอการดําเนินการที่ขาดทุน ผลการดําเนินงานที่ขาดทุนขององคการแสวงหากําไรที่เกิด

จากการตัดสินใจผิดพลาดของผูบริหาร หรือเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมคาดฝน อาจนําไปสูความลมสลาย

ขององคการได สวนองคการทางการศึกษาถึงแมไมไดเปนองคการแสวงหาผลกําไร หากผูบริหารตัดสินใจ

ผิดพลาดยอมสงผลถึงความชะงักงันหรือลมเหลวไดเชนกัน 

 2. ความเสี่ยงตอความลมเหลวของนโยบายหรือโครงการ หากผิดพลาดในนโยบาย ยอมสงผล

ตอทิศทางการพัฒนา หากเปนระดับโครงการก็จะสงผลถึงความสูญเปลาของโครงการ จากการไมไดศึกษา

ความเปนไปได ไมไดคํานึงจุดคุมทุน หรือมีการทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะโครงการของภาครัฐที่ประสบ

ความลมเหลว 

 3. ความเสี่ยงตอความเชื่อถือไววางใจ ความสําเร็จหรือความลมเหลวของผูบริหาร จะสั่งสมถึง

กระแสนิยมและความไววางใจของสาธารณชน 

ทําไมจึงตองปองกันความเสี่ยง 

 ทุกคนเห็นความสําคัญของการปองกันความเส่ียงโดยการลดความเส่ียงอยูแลว เชน ในชีวิตจริงการ

ทําประกันภัยรถยนต การทําประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ เหลานี้เปนการปองกันความเสี่ยงสวน

บุคคล สวนการปองกันความเส่ียงจากองคการ เพื่อลดความเส่ียงในองคการนั่นเอง จึงพอสรุปได ดังนี้ 

 1. เพ่ือใหผลดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่วางไว 

 2. เพื่อสงเสริมความมั่นคง และลดความผันผวนของรายได อันจะทําใหองคการเติบโตอยางมี

เสถียรภาพ 
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 3. ลดโอกาสที่จะทําใหเกิดการสูญเสียจากการดําเนินงาน 

 4. เพ่ิมคุณคาใหกับบุคลากร และผูเกี่ยวของ 

 5. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับระบบงานอื่นไดดีกวาเดิม 

 

เรื่องที่ 2  การวิเคราะหศักยภาพ และการจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินงาน 

 ผูประกอบการตองทําการศึกษาวาธุรกิจของตนเปนอยางไร มีปจจัยอะไรที่มีผลกระทบตอความ

เส่ียง การจําแนกความเส่ียงเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ เชน ความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงเฉพาะ

พื้นที่ ในแตละประเภทมีรายละเอียดแตกตางกัน บางอยางสามารถปองกันได การศึกษาความเสี่ยงเฉพาะ

พื้นที่ในสถานศึกษา นอกจากจะศึกษาปจจัยภายในที่มากระทบกับความเสี่ยงแลว ยังตองพิจารณาถึงความ

เส่ียงที่อาจจะเกิดจากการบริหารทรัพยากรมนุษย การเงิน การบริหารจัดการทรัพยสิน การพัสดุครุภัณฑ และ

นวัตกรรมเทคโนโลยี 

 การเขาใจระบบและตัวแบบ เพ่ือนํามาจัดทําการบริหารความเสี่ยง การศึกษาวงจรความเสี่ยงทําให

ผูบริหารไดเห็นภาพรวมของความเส่ียงทั้งหมด เพื่อประโยชนในการวางมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน 

การคนหา การระบุ การวิเคราะหความเส่ียง และการจัดลําดับความเส่ียง วงจรความเส่ียง ที่ฝายบริหารจัดการ

ความเส่ียงจะตองศึกษา เพื่อนํามาบริหารวามีวิธีใดบาง เชน ใชการถายโอนความเส่ียงหรือการควบคุมภายใน 

เปนตน 

 ในการวิเคราะหศักยภาพ และการจัดการความเส่ียงกับผลการดําเนินงาน ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 

ดังตอไปนี้ 

 1. สินคา หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน เชน เสื้อ รองเทา หรือไมมีตัวตน เชน แกส ซื้อขายได และสราง

ความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได 

 2. ประเภทสินคา แบงตามลักษณะการซื้อหรือการบริโภค แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 

1) สินคาอุปโภค บริโภค หมายถึง สินคาหรือบริการที่ผูซื้อ ซ้ือไปเพื่อใชเอง หรือ 

เพื่อใชในครอบครัว สินคาอุปโภค บริโภค แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

     (1) สินคาสะดวกซื้อ เปนสินคาที่ผูซ้ือหาซ้ือไดงาย ซ้ือบอยครั้งใชเวลาในการซื้อนอย ราคาสินคา

จะถูก การซื้อมักจะมีการระบุยี่หอ เพราะผูซ้ือคุนเคยกับสินคานั้น เชน ยาสีฟน ยาสระผม สบู ผงซักฟอก เปนตน 

     (2) สินคาจับจายหรือสินคาเลือกซื้อ เปนสินคาที่ผูซ้ือเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา รูปแบบ สี กอน

การตัดสินใจจะเดินดูหลาย ๆ รานกอน เชน เส้ือผา รองเทา เครื่องประดับ เปนตน 

     (3) สินคาพิเศษ เปนสินคาที่มีคุณสมบัติพิเศษ ราคาแพง เชน รถยนต บาน ผูซื้อจะคัดเลือก

อยางละเอียด เปรียบเทียบราคาสินคาและคุณภาพของสินคา 
 

2) สินคาอุตสาหกรรม หมายถึง สินคาที่ซื้อมาเพื่อนํามาใชผลิตเปนสินคาอื่นตอไป หรือเพื่อใชใน

การดําเนินงานของธุรกิจ เชน วัตถุดิบ อุปกรณเครื่องจักร เครื่องมือ ส่ิงกอสราง เปนตน 
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3. คาใชจายตาง ๆ  หมายถึง ตนทุนสวนที่หักออกจากรายไดในรอบระยะเวลาที่ดําเนินการงานหนึ่ง ๆ 

คาใชจายสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1) ตนทุนขาย หมายถึง ตนทุนของสินคาที่ขายหรือบริการที่ให กลาวคือในกิจการซื้อเพื่อ

ขาย ตนทุนของสินคาที่ขายจะรวมราคาซื้อและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะ

ขาย สวนในกิจการผลิตเพื่อขาย ตนทุนของสินคาที่ขายคือ ตนทุนการผลิตของสินคานั้น ซึ่งประกอบดวย คา

วัตถุดิบ คาแรงงานและโสหุยการผลิต  

2) คาใชจายในการดําเนินงาน หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขายสินคาหรือ

บริการ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารกิจการอันเปนสวนรวมของการดําเนินงาน  

3) คาใชจายอื่น ๆ หมายถึง คาใชจายนอกเหนือจากที่จัดเขาเปนตนทุนขาย และคาใชจายใน

การดําเนินงาน เชน ดอกเบี้ย จายภาษีเงินได  

คาใชจายสําหรับธุรกิจขายสินคา จะประกอบดวย ตนทุนขาย คาใชจายในการดําเนินงาน 

และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับธุรกิจบริการคาใชจายจะประกอบไปดวยคาใชจายในการดําเนินงานและ

คาใชจายอื่นเทานั้น  

4. ผลกําไร คือผลตอบแทนที่กิจการไดรับจากการขายสินคาหรือบริการ จากการประกอบธุรกิจ หรือ

เกิดจากการดําเนินงาน รวมทั้งกิจกรรมอื่นซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงาน 

 5. คูแขงขัน การมีคูแขงขันทางธุรกิจ เปรียบเสมือนมียาชูกําลังที่จะทําใหกิจการ และพนักงานขายตาง ๆ 

มีความเขมแข็งและอดทนที่จะดําเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีความกระตือรือรน สรางสรรค และ

พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  ถึงจะแขงขันกับคูแขงขันในตลาดธุรกิจไดอยางแทจริง 

  คูแขงขันหมายถึง บุคคล กลุมบุคคลหรือสถาบันที่ดําเนินกิจการดานธุรกิจอยางเดียวกัน 

หรือใกลเคียงกัน ซึ่งสามารถใชแทนกันได โดยตองแขงขันกันดานการขาย การผลิตทั้งปริมาณและ

คุณภาพ เพื่อเปนกิจการที่ยึดครองตลาดใหมากที่สุด นอกจากนี้การแขงขันของกิจกรรมทางธุรกิจยังมี

ความสําคัญตอประชาชนทั้งระบบเศรษฐกิจดังนี้  

1) มีสินคาใหเลือกหลากหลายมากขึน้ เมื่อธุรกิจตางแขงขันกันมากกจ็ะตองมีสินคาและบริการ

เพิ่มมากขึ้น เปนผลดีแกประชาชนที่จะมีโอกาสเลือกใชสินคาไดตามความตองการ  

2) สินคามีคุณภาพสูงขึ้น การแขงขันเพื่อครองสวนแบงของตลาดใหไดมากที่สุด

และนานที่สุด สินคาจะตองมีคุณภาพมากที่สุดเพราะเปนแรงจูงใจสําคัญของลูกคา  

  3) ราคาสินคาถูกลง สินคาชนิดใดก็ตามเมื่อมีจํานวนมากโอกาสในการเลือกมีสูง คูแขงขัน 

ธุรกิจจะใชกลยุทธจูงใจลูกคาดวยการลดราคา  หรือใหสิทธิพิเศษตาง ๆ เพราะปริมาณสินคาที่มีอยู

ในทองตลาดคอนขางมาก  

4) มีการพัฒนาสินคาแปลกใหมขึ้นเรื่อย ๆ กิจการตาง ๆ ที่ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ         

ที ่มีคู แขงขันมากจะตองคิดคนวิธีการผลิตที่จะทําใหสินคามีคุณภาพสูงขึ ้น รวมทั้งคิดคนประดิษฐ

ปรับปรุงสินคาอยูตลอดเวลาเพื่อใหเปนที่ตองการของผูบริโภค  
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สิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับคูแขงขัน  

พนักงานขายหากมีขอมูลที่เกี่ยวกับคูแขงขันมากเทาใด ความไดเปรียบในการขายสินคา

ก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น  การมุงมั่นแตจะขายสินคาของตนเองเพียงอยางเดียวโดยไมพิจารณาสภาพตลาดและ

การขายของคูแขงขันจะทําใหเกิดปญหากับการขายของตนเอง  ดังนั้นพนักงานขายควรรูขอมูลคูแขงขัน          

ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้ 

                 (1)  ขนาดของตลาด พนักงานขายจะตองหาทางทราบใหไดวาคูแขงขันครอบครอง              

สวนแบงตลาดอยูมากนอยเพียงใด แนวโนมการขายในอนาคตจะเปนลักษณะใด กลุมลูกคาที่สําคัญ ไมวาจะเปน

เพศ  อายุ  อาชีพ  และฐานะโดยรวม  

                 (2)  การจัดจําหนายสินคา แมจะเปนสินคาชนิดเดียวกัน สินคาแตละชนิดของแตละบริษัท

หรือแตละยี่หอ  จะมีวิธีการจัดจําหนายสินคาที่แตกตางกัน   

                 (3)  วิธีการสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายของสินคาตาง ๆ ในปจจุบันมีหลากหลาย

วิธีและเปนการแขงขันที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ไมวาจะเปนการโฆษณาดวยสื่อมวลชนทุกชนิด การลด

แลก  แจก  แถม  สงชิ้นสวนเขารวมชิงโชค  

                 (4)  ลักษณะของผลิตภัณฑ พนักงานขายจะตองรูวาขณะนี้สินคาของตนมีคูแขงขันอยู

มากนอยเพียงใด ยี่หอใดบาง สินคาของบริษัทใดกําลังครอบครองตลาด มีจุดดี จุดดอยอยางไร อะไรบางที่

เปนจุดไดเปรียบของสินคาของตนเองกับสินคายี่หออื่น ๆ  

                 (5)  ประเภทของลูกคา พนักงานขายจะตองรูวาลูกคาของคูแขงขันเปนบุคคลหรือกิจการ

ประเภทใด มีอํานาจในการจัดซื้อขนาดไหน ความตองการสินคาจากคูแขงจํานวนใด ฐานะทางการเงินมั่นคง

หรือไม และลูกคาเหลานั้นตองการสินคาที่มีลักษณะเชนใดบาง  

(6)  ขนาดของกิจการ พนักงานขายจําเปนตองรูขอมูลเกี่ยวกับกิจการของคูแขงขันวามี 

ระดับกําลังความสามารถขนาดไหน เชน ขายเปนกิจการระดับครอบครัว หรือเปนกิจการขนาดใหญที่มีกําลัง

การผลิตสูง รวมทั้งเปนกิจการที่มีสาขาครอบคลุมไปท่ัวโลกหรือไม เพราะจะไดทราบกําลังการแขงขัน เชน 

เงินทุน แมกิจการของตนเองจะมีขนาดเล็กกวาก็อาจจะมีผลด ี 

                 (7)  ยุทธวิธีการขายของพนักงานขาย พนักงานขายเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอกิจการ

ทุกแหงเพราะเปนกลไกหนึ่งที่จะทําใหกิจการกาวหนาตอไป ทุกกิจการจึงตองสงเสริมและสนับสนุน

ใหพนักงานขายศึกษาหาความรู ความชํานาญ และใหมีความสามารถแขงขันกับคูแขงขันได  

  6. สวนครองการตลาด หมายถึงอัตรายอดขายสินคาตอยอดขายทั้งสิ้นของคูแขงขัน ในการ

วิเคราะหสวนครองตลาด โดยจะหาสวนครองตลาดที่เกิดขึ้นแลวนําไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนครองตลาด

ที่ไดกําหนดไว แลววิเคราะหถึงผลตางที่เกิดขึ้นวาเกิดจากสาเหตุอะไรแลวจึงหาวิธีแกไขปรับปรุงตอไป  

  7.  สมรรถนะธุรกิจ หมายถึง ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนของบุคคลในการทํางาน

บริหารธุรกิจใหประสบความสําเร็จ  มีผลงานไดตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดหรือสูงกวา 
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ตัวอยางสมรรถนะ 

  1.   สมรรถนะสวนบุคคล ไดแก การติดตอสื่อสาร ความมั่นใจตนเอง  ความคิดสรางสรรค   

และการสรางนวัตกรรม  เปนตน 

  2.   สมรรถนะของผูจัดการ ไดแก การติดตอสื่อสาร การวางแผน และการบริหารงาน 

การทํางานเปนทีม  ความสามารถเชิงกลยุทธ  ความสามารถดานตางประเทศ  ความสามารถในการจัดการ

ตนเอง  เปนตน 

  8. สภาพแวดลอมภายใน หมายถึง การศึกษาจุดแข็ง จุดออน กลยุทธและวิธีการของ 

คูแขงขัน เพื่อใหสามารถหามาตรการในการตอบสนอง ประกอบดวย 

  จุดแข็ง คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกร สิ่งแวดลอมใดมีศักยภาพ มีคุณภาพ          

ถือวาเปนจุดแข็ง เชน ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี เปนตน 

  จุดออน คือ การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในองคกร สิ่งแวดลอมใดที่มีประสิทธิภาพ               

และสรางความเสียหายใหองคกรถือวาเปนจุดออน เชน บุคลากรขาดความชํานาญในการผลิตสินคา เปนตน 

  9. สภาพแวดลอมภายนอก หมายถึง การศึกษาโอกาสและอุปสรรค ตองมีความรูเกี่ยวกับ

โครงสรางธุรกิจของตัวองคกรเอง  ขอมูลลูกคา ขอมูลคูแขง  ขาวสารทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก

ประเทศมาเปนตัวชวยในการวิเคราะหบนพื้นฐานของขอมูลที่เปนจริง  

  โอกาส คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร สิ่งแวดลอมใดที่สงผลดีตอองคกร

และเอ้ือใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายถือวาเปนโอกาส เชน การทําธุรกิจการขนสง ราคาน้ํามัน

ที่ต่ําลงถือเปนโอกาสในการทํากําไร เปนตน   

อุปสรรค คือ สิ่งแวดลอมภายนอกองคกรที่สงผลเสียหายตอองคกร เชน ในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา 

ผูบริโภคมีอํานาจการซื้อลดลง สงผลใหยอดขายสินคาตาง ๆ ลดลง และภัยน้ําทวมกอใหเกิดความเสียหาย 

กับผูประกอบการตาง ๆ  หรือการทําธุรกิจการขนสง ถาน้ํามันขึ้นราคา ถือวาเปนอุปสรรคตอองคกร เพราะจะทําให 

ผลกําไรลดลง เปนตน           

10. วงจรความเสี่ยง  

  วงจรความเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจของผูบริการทุกระดับจะตองเผชิญกับความเสี่ยง  

การที่จะตองเผชิญและตองเอาชนะความเส่ียงไดนั้น ผูบริหารจําเปนตองรูและเขาใจวงจรความเส่ียงเพื่อจะได

นํามาใชในการบริหารจัดการความเส่ียงตามวัตถุประสงคขององคกร 
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สํารวจ

ความเสี่ยง 

การตรวจสอบ

ความเสี่ยง 

คนหาและระบุ

ความเสี่ยง 
ทําความเขาใจ

วัตถุประสงคของ

องคกรนั้น ๆ 

การบริหาร

ความเสี่ยง 

การประเมิน

และจัดลําดับ

ความเสี่ยง 

การวิเคราะห

ความเสี่ยง 

  การสรางตนแบบวงจรความเส่ียงจะทําใหผูบริหารไดมองเห็นภาพรวมของความเส่ียง

ทั้งหมด สามารถนํามาใชในการวางมาตรฐานระบบควบคุมภายในของผูบริหารหรือของผูตรวจสอบภายใน 

อีกดวย รวมทั้งการนําผลการปฏิบัติตามตนแบบวงจรความเส่ียงมาวางแผนการตรวจสอบ หรือการวาง

แผนการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบไดอีกวิธีหนึ่ง 

 

 

       2 
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ภาพ แสดงตนแบบวงจรความเสี่ยง 
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  1. ทําความเขาใจวัตถุประสงคขององคการ เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดเขาใจทิศทาง

และจุดมุงหมาย การที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการ ตองอาศัยการสนับสนุน

จากองคประกอบของวัตถุประสงค 

2. การสํารวจความเสี่ยง ผูบริหารควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ โดยเฉพาะทําหนาที่

สํารวจความเสี่ยงอาจเปน ฝายตรวจสอบ หรือผูตรวจสอบภายใน แตงตั้งผูรับผิดชอบ เปนฝายบริหาร

ความเสี่ยงโดยมอบหมายใหคณะทํางานจากผูเชี่ยวชาญของหนวยงานตาง ๆ เปนคณะทํางานเฉพาะกิจ

จนกวากิจกรรมการสํารวจความเส่ียงแตละครั้งจะแลวเสร็จ 

  3. การคนหาและระบุความเส่ียง เปนการคนหาความเส่ียงที่ตองการจากขอมูลตาง ๆ  

  4. การวิเคราะหความเส่ียง การวิเคราะหขึ้นอยูกับลักษณะความเส่ียง และชนิดของเครื่องมือ

ที่จะพิจารณามาใชในการวิเคราะหที่นิยมกันคือ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ  

  5. การประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงมีทั้งรูปธรรม

และนามธรรม แตหลักการประเมินจะตองทําใหเห็นถึงความชัดเจน แปลผลออกมาเปนเชิงรูปธรรมที่สัมผัสได 

วัดได กลาวคือ วัดเปนจํานวนได และวัดเปนเวลาได การจัดลําดับความเสี่ยงอาจจัดเปน ความเสี่ยงสูง  

ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงต่ํา เมื่อสรุปผลออกมาไดแลว จึงนําไปบริหารความเส่ียงตอไป 

  6. การบริหารความเสี่ยง ถือเปนหัวใจของความสําเร็จขององคการโดยตรง ทั้งนี้ เพราะ 

ความเสี่ยงเปนอุปสรรคสําคัญตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของ 

ฝายจัดการที่ตองรับผิดชอบบริหารความเส่ียงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ 

  7. การตรวจสอบความเส่ียง เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการควบคุม กํากับ และติดตามผลวา

กลไกลการบริหารความเส่ียงมีการปฏิบัติตามหรือไมเพียงใด โดยการสอบทานความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน การประเมินระบบควบคุมภายใน การวางมาตรการปรับปรุงแกไข และการสรางสัญญาณเตือนภัย 

  ผูบริหารองคการจะตองตรวจสอบความเส่ียงมิใหเกิดขึ้น หรือถามีก็สามารถควบคุมปองกัน

ใหเกิดแตนอยที่สุด 
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เรื่องที่ 3  การแกปญหาความเสี่ยง 

  การแกไขปญหาความเสี่ยง หมายถึง การทําใหเกิดสภาพการณที่เราคาดหวัง การที่คน

จํานวนมากไมสามารถแกไขปญหาตนเอง หรือผูบริหารไมสามารถจะแกปญหาหนวยงานของตนได ถึงแม

จะรูสภาพหรือเปาหมายอยูแลว แตก็ไมสามารถไปสูเปาหมายได ทั้งนี้ เพราะปญหาอาจมีมาก รุนแรง มี 

ความสลับซับซอน คลุมเครือ และแฝงไวดวยปญหาอื่น ๆ เปนตน 

  การแกปญหาความเส่ียงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ แสดงขั้นตอนการแกปญหาความเสี่ยง 
 

   

1.ขั้นระบุปญหา 

4. ขั้นกําหนด         

แนวทางแกไขปญหา 

2. ขั้นสาเหตุ

ของปญหา 

3. ขั้นการกําหนด

จุดมุงหมายในการ

แกปญหา 
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1. ขั้นระบุปญหา เปนขั้นแรกที่มีความสําคัญ เพราะถาเราไมทราบปญหาเราก็ไมมีทาง

แกปญหาได จําเปนตองหาสาเหตุแหงปญหา แลวจะนําสาเหตุนั้นมาเรียงลําดับความสําคัญอะไรเปนเหตุเปนผล 

  2. ขั้นสาเหตุของปญหา การหาสาเหตุของปญหาไมถูกตองจะทําใหการแกปญหาผิด ซึ่ง

ตามปกติคนเรามักจะยึดติดกับแนวคิด หรือความรู เดิม ๆ ทําใหมองเห็นปญหาแตเพียงดานที่สัมพันธ 

สอดคลองกับแนวคิดนั้น ๆ อีกประการ ผูที่รูถึงสาเหตุที่แทจริงแลวรีบดวนสรุปโดยไมพยายามคนหาสาเหตุ

อื่น ๆ  

  3. ขั้นการกําหนดจุดมุงหมายในการแกปญหา การคัดเลือกสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาแลว 

นําไปหาแนวทางแกไขจะทําใหปญหานั้นไดรับการแกไข เชน ปญหาอัตราการเพิ่มของประชากรสูงมาจาก

สาเหตุอะไร คนเกิดมาก คนตายนอย หรือคนอพยพเขามามาก เปนตน   

  4. ขั้นกําหนดแนวทางแกไขปญหา การกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาซึ่งอาจจะเปน

ทางเลือกที่สามารถนําไปใชแกปญหาไดจริง ไมใชเปนเพียงอุดมการณหรืออุดมคติ หรือทางเลือกนั้น

สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได ทั้งที่วัดเปนตัวเงินได และไมสามารถวัดเปนตัวเงินได 

  การเลือกวิธีท่ีดีที่สุดในการแกไขปญหานั้น ควรมีการเปรียบเทียบตัวเลือกทั้งหมดที่ไดดวย

วิธีตาง ๆ โดยประเมินตัวเลือกแตละตัว แลวจึงตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด หรือหาวิธีใหม ปลอยให

ปญหาคลี่คลายไปเองโดยไมตองทําอะไร 
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เรื่องที่ 4  การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง 

  การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเส่ียง ควรมีผูแทนจากฝายตาง ๆ ในองคการเปนเสมือน

คณะทํางานกลาง หากคณะทํางานยังไมมีความชํานาญพอ ควรจางที่ปรึกษาเขามาทํางานรวมกัน เพื่อวางแผน

ปฏิบัติการจัดการความเส่ียง โดยเริ่มจากการสรางตัวแบบบริหารความเสี่ยงระดับองคการ ซึ่งจะตองมีการ

ทบทวน วิเคราะห ตัดสินใจ และประเมินความเส่ียงขององคการกอน ดังนี้ 

  1. กําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 

  2. จัดการฝกอบรมใหความรูกับผูแทนฝายตาง ๆ ใหตระหนักถึงความเส่ียง 

  3. จัดทําแบบสอบถาม 

  4. จัดใหมีการสัมภาษณ 

  5. ดําเนินการทบทวนเอกสารที่มีอยูจากฝายตาง ๆ โดยเนนเฉพาะดานความเส่ียง 

  6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 

  7. จัดทําตัวแบบความเส่ียง 

  8. ตรวจสอบติดตามพื้นที่ของฝายตาง ๆ  

  9. วิเคราะหส่ิงที่ไดจากการประเมิน 

 สิ่งที่จะไดจากการดําเนินงานในขั้นนี้ มีดังนี้ 

  1. สามารถบงชี้ไดวาความเส่ียงขององคการมีอะไรบางอยางชัดเจน 

  2. สามารถจัดลําดับความสําคัญ และประเมินความเส่ียงเหลานั้น 

  3. จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความเส่ียงในเรื่องที่สําคัญไดอยางชัดเจน 

  4. ไดรายงานการบริหารความเส่ียงตอผูบริหารได 

  5. สามารถจัดลําดับแผนความเสี่ยงตามความสําคัญ และจําเปนกอนหลังโดยทําเปน

แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

  การวางแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวยขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. สํารวจความเสี่ยงในองคการ การสํารวจความเสี่ยงทั้งองคการโดยศึกษาจากตัวแทนฝายตาง  ๆ

ดวยวิธีการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนเหตุเปนผลตอความเสี่ยงขององคการ 

โดยนําขอมูลมากรอกในตารางความเส่ียงที่กําหนดไว ตามตัวอยางดังนี้ 

2. ประเมินความเสี่ยงในระดับองคการ คณะทํางานกลางรวบรวมขอมูลความเสี่ยง จากฝายตาง  ๆ

ที่เกี่ยวของ นํามาจัดลําดับความเส่ียง โดยอาจเชิญผูมีสวนเกี่ยวของรวมพิจารณา 

3. กําหนดตัวควบคุมความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในโอกาสตาง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได 

4. การทําแผนปฏิบัติการ จะตองเลือกความเสี่ยงสูงสุดที่เปนวิกฤติกอนมาทําแผนปฏิบัติการ 

เชน การทุจริตคอรรัปช่ัน การผันผวนจากราคาสินคาตนทุน เปนตน 

5. การทํารายงานสรุปความเสี่ยง เพื่อนําขอมูลความเสี่ยงมาจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ

ความเส่ียง โดยเรื่องวิกฤติที่ตองเรงแกไข 
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ตัวอยาง แสดงขอมูลของความเสี่ยงภายในองคการทั้งหมดของฝายเทคโนโลยี 
 

ลําดบั ความเสี่ยง สาเหต ุ ผลกระทบ 
การควบคุม            

ในปจจุบนั 

ประสิทธิผล

ในการ

ควบคุม 

1 การเพิ่มขึน้ของเว็บ

แอพพลิเคชั่นใน

ปจจุบัน 

แนวโนม

ทางดานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

บริษัทตองใหบริการ

ผานทาง

อิเล็กทรอนิกส         

มากขึ้นตาม

แนวโนม 

ใหผูพัฒนาระบบมี

ความรู ความชํานาญ

ในโครงสราง

พื้นฐานของเว็บ  

มากขึ้น 

พอใช 

2 การทํานุบํารุง  

เครื่องคอมพิวเตอร

ขนาดใหญตองใช

ความพยายามมาก 

ขาดบุคลากร ไมสามารถ

ใหบริการไดด ี

จางบริษัท           

ขางนอกทํา 

พอใช 

3 ศูนยคอมพิวเตอร          

มีปญหา 

ไฟไหม 

แผนดินไหว 

ระเบิด ไฟดับ 

ระบบธุรกิจทั้งหมด

ไมสามารถดําเนิน

ตอไปได 

มีสถานที่สําหรับ

หนวยประมวลผล

มากกวา 1/ มีระบบ

สํารอง 

ดี 

     

สรุป  

 ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เปนระบบจะตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคน 

ทุกฝายในหนวยงาน ซึ่งตองถือวาเปนกิจกรรมของทุกคนในองคการ ผูบริหารจะตองสรางความเขาใจ                      

ใหทุกคนตระหนักถึงภัยวิกฤต ความเส่ียง ทุกคนตองทําเปนประจําและทําอยางตอเนื่องเปนระบบ มีรูปแบบ

ที่ชัดเจน  
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หลักการบริหารความเสีย่งประกอบดวย 

  1. การวางแผนกลยุทธ 

  2. การวิเคราะหความเส่ียง 

  3. การควบคุมความเส่ียง 

 ในการดําเนินงานปฏิบัติการจัดการความเส่ียง จะไดมาจากฝายและองคการมาชวยกันประเมิน

ความเสี่ยงตาง ๆ แลวจัดลําดับวาอะไรเปนความเสี่ยง ระดับมากนอยเพียงใด รุนแรงแคไหน เพื่อนํา

ความเสี่ยงนั้น ๆ มาบริหารจัดการกอน หลัง สวนการพิจารณาตัวควบคุมความเสี่ยงทําใหเห็นสภาพการ

บริหารความเสี่ยงในองคการ วามีการกําหนดอยางไร ในการทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 

โดยเรียงลําดับวิกฤตวาอะไรมากอน และอะไรมาหลัง ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของการบริหารความเสี่ยง              

ที่มีรายละเอียดในเชิงปฏิบัติการ สามารถนําไปใชไดจริงในหนวยงาน 
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กิจกรรมที่ 1 

การวิเคราะหศักยภาพและการจัดการความเสีย่งในองคการ 

  ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คน เลือกประธาน ผูนําเสนอ และเลขาแลวรวมกันพิจารณา

ตามประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. อาชีพ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ขั้นระบุปญหา………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ขั้นหาสาเหตุของปญหา…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ขั้นกําหนดจุดมุงหมายในการแกปญหา…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ขั้นกําหนดแนวทางแกปญหา………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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บทที่ 4 

การจัดการการผลิต การบริการ 

สาระการเรียนรู 

  ในสภาวะการแขงขันทางการคา และการตลาดยุคโลกาภิวัตน ธุรกิจตองมีการปรับตัว         

ที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ในขณะที่ผูบริโภคมีความตองการสินคาที่หลากหลาย

และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปจจัยสําคัญหนึ่งที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกสินคา และบริการ คือ 

คุณภาพของสินคา จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบอาชีพตองใหความสําคัญ และความจําเปนในการจัดการ              

การผลิตและการบริการ 

ตัวชี้วัด 

  1. จัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 

  2.  อธิบายวิธีการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต 

  3.  อธิบายขั้นตอนการลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ 

  4.  จัดทําแผนการผลิตหรือการบริการ 

ขอบขายเนื้อหา 

  เรื่องที่ 1 การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ 

เรื่องที่ 2 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 

เรื่องที่ 3 การลดตนทุนการผลิตและการบริการ 
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เรื่องที่ 1 การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ 

1. ความหมายการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ 

 การประกอบการอาชีพใหมีความเจริญกาวหนานั้น จําเปนที่ผูประกอบการอาชีพตองมีความรู          

ความเขาใจ ในเรื่องการจัดการการผลิต และการบริการเปนอยางดี การจัดการการผลิตหรือการบริการมี

ความหมายสรุปไดดังนี้ 

การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ อยางตอเนื่อง และ          

มีการประสานงานกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรหรือกิจการ 

  การผลิต หมายถึง การจัดทํา การประกอบ หรือสรางสินคาหรือผลิตภัณฑ โดยผาน

กระบวนการแปรสภาพจากวัตถุดิบ 

  การบริการ หมายถึง การบริการที่ดีแกลูกคา หรือการทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ 

มีความสุข และไดรับผลประโยชนอยางเต็มที ่

  การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผลิตภัณฑตอบสนอง

ความตองการและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาบนแนวคิดพื้นฐานวา เมื่อกระบวนการดี ผลลัพธ

ที่ออกมาก็จะดีตาม 

2. วัตถุประสงคการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ 

 การควบคุมคุณภาพนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหสินคาหรือผลิตภัณฑ หรือการบริการบรรลุ

จุดมุงหมายดังตอไปนี้  

  1) สินคาที่ส่ังซ้ือหรือส่ังผลิตมีคุณภาพตรงตามขอตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญา 

  2) กระบวนการผลิตดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม 

  3) การวางแผนการผลิตเปนไปตามที่กําหนดไว 

4) การบรรจุหีบหอดีและเหมาะสม หมายถึง สามารถนําสงวัสดุยังจุดหมายปลายทาง

ในสภาพด ีนอกจากนี้การควบคุมคุณภาพยังกอใหเกิดประโยชนตอการผลิต คือ 

  1) เพื่อใหเสียคาใชจายหรือตนทุนต่ําที่สุด โดยการใชปจจัยการผลิต และวิธีการผลิตที่เหมาะสม 

  2) เพื่อใหไดปริมาณสินคาตรงตามความตองการของตลาดไมมาก และไมนอยเกินไป 

จนไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดได  

  3) เพื่อใหไดสินคาตรงตามเวลาที่ลูกคาตองการ 

  4) เพื่อใหไดคุณภาพสินคาตรงตามที่ลูกคาตองการ ไมมีจุดบกพรองหรือเนาเสีย 

 3. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

 1) ขั้นการกําหนดนโยบาย ในขั้นนี้จะเปนการกําหนดวัตถุประสงคกวาง ๆ เชน ระดับสินคา ขนาด

ของตลาด วิธีการจําหนาย ตลอดถึงการรับประกัน ขอกําหนดเหลานี้จะเปนเครื่องชี้นําวากิจการจะตอง 

ทําอะไรบางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว 
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 2) ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑในที่นี้ หมายถึง การกําหนดคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ เชน วิทยุที่จะทําการผลิตขึ้นนี้มีขนาดกี่วัตตสามารถรับไดกี่ชวงความถี่ และมีระบบตัดคลื่น

รบกวนหรือไม เปนตน ขอควรคํานึงถึงสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑนี้คือ จะตองรูวาฝายผลิตมีขีดความสามารถ

มากนอยเพียงใด การออกแบบผลิตภัณฑจึงตองมีความสัมพันธกับระบบการผลิต 

 3) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปนขั้นตอนยอย 

3 ขั้น คือ การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นสวน การควบคุมกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ โดยในการตรวจสอบทั้ง 3 ขั้นนี้ สวนใหญจะใชเทคนิคการสุมตัวอยาง เพราะผลิตภัณฑที่

ผลิตไดนั้นมีจํานวนมากไมอาจจะทําการตรวจสอบไดอยางทั่วถึงภายในเวลาจํากัด 

 4) ขั้นการจําหนาย การควบคุมคุณภาพ จะมีลักษณะเปนการใหบริการหลังการขาย ซึ่งในระบบ

การตลาดสมัยใหมถือวาเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะสินคาบางชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทเครื่องมือ 

เครื่องจักรหรืออุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีวิธีการใชและการดูแลรักษาที่คอนขางยุงยาก ผูผลิตหรือ

ผูขายจะตองคอยดูแลเพื่อใหบริการหลังการขายแกผูซื้ออยูเสมอ เพื่อสรางความพึงพอใจ ซ่ึงจะมีผลตอความ

เชื่อมั่นและความกาวหนาทางธุรกิจในอนาคต 

 
 

เรื่องที่ 2 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 

1. ความหมายของการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 

  การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต เปนการพัฒนาความสามารถในการผลิต

ผลิตภัณฑของมนุษย ชวยในการแกปญหาและสนองความตองการของมนุษยอยางสรางสรรค โดยนําความรู

มาใชกับกระบวนการเทคโนโลยีเพ่ือสรางและใชส่ิงของ เครื่องใช วิธีการใหการดํารงชีวิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถอธิบายไดดังนี้ 

  1) นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ที่ยังไมเคยมีใชมากอน 

หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลว  

  2) เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้น เพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ 

เชน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแมกระทั่งส่ิงที่ไมไดเปนสิ่งของที่จับตองไดหรืออาจเปนระบบ

หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการทํางานบรรลุผลเปาหมาย และครอบคลุมถึงเรื่อง ดังตอไปนี้ 

(1) คน เปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญ ไดแก เจาของกิจการ แรงงานคนภายนอก

ที่จางมาทํางาน เปนตน 

(2) วัสดุและเครื่องมือ ไดแก วัสดุอุปกรณตาง ๆ  

(3) เทคนิค วิธีการ ไดแก ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(4) สถานที่ ไดแก ไรนา ฟารม ภูเขา แมน้ํา ทะเล สถานประกอบการตาง ๆ  
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 2. ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยี 

  จากการนําเทคโนโลยีไปใชในชีวิตประจําวันของมนุษย ทั้งนี้จากการนําเทคโนโลยี

มาใชอยางแพรหลาย ทําใหเกิดทั้งประโยชนและผลกระทบตอการดํารงชีวิต สรุปไดดังนี้ 

  1) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอการศึกษา นักศึกษาสามารถเรียนไดจาก

ที่บานโดยไมตองเดินทางไป เชน การเรียนการสอนทางไกลผานอินเทอรเน็ต ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ รวมทั้งการศึกษาคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ตที่มีไมจํากัด และการศึกษาเรียนรูจากสื่อประเภทตาง ๆ 

เชน วิทยุ โทรทัศน วีดิโอ และคอมพิวเตอร เปนตน จากการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ทําให

เกิดปญหาขาดปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางผูเรียนกับครู เพราะการเรียนรู โดยผานสื่อเทคโนโลยีทําใหครู

ซึ่งเปนผูถายทอดความรูมีบทบาทลดนอยลง 

  2) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีเขามามีบทบาทใน

การปรับปรุงคุณภาพของดิน น้ําและอากาศ รวมทั้งมีการนําของเหลือใชที่ผานกระบวนการทางเทคโนโลยี 

แลวกลับมาใชใหมโดยไมตองใชทรัพยากรหลัก เทคโนโลยีจะกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เพราะมนุษย

นําเทคโนโลยีมาใชอยางผิดวิธี เพ่ือมุงแตประโยชนสวนตน จนหลงลืมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช

เทคโนโลยีของตน 

  3) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม เทคโนโลยีกับสังคมเปนของคูกัน 

เมื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบาทเปรียบเสมือนยอโลกใหเล็กลง เนื่องจากความสะดวกในการติดตอขาวสาร

ขอมูล ทําใหธุรกิจติดตอไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีผลใหเศรษฐกิจเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว               

จากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีกอใหเกิดปญหาการวางงานของแรงงาน เนื่องจากมีการนําเครื่องจักร

มาใชแทนแรงงานคน และปญหาจากการปรับตัวของผูไมรูในเรื่องของการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  

จึงกอใหเกิดปญหาการนําเทคโนโลยีไปใชอยางไมถูกตอง 

  4) ประโยชนและผลกระทบของเทคโนโลยีตอสุขภาพ เนื่องดวยเทคโนโลยีมุงสราง

สิ่งอํานวยความสะดวกตอมนุษย โดยเฉพาะดานสุขภาพ มีเครื่องออกกําลังกายภายในบาน มีวิทยุโทรทัศน

และแหลงบันเทิง เพื่อเสริมสรางสุขภาพ ทั้งทางรางกายและทางจิตใจ ทั้งนี้ในวงการแพทยมีความกาวหนา

ในการรักษามากขึ้นและมีขอมูลทางการแพทยเผยแพรผานทางอินเทอรเน็ตทําใหแพทยทั่วโลกสามารถรวมมือ

ในการปฏิบัติงานรวมกันได นอกจากนั้นเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีผลทําใหเยาวชนขาดความสนใจ

การเรียน มุงแตการเลนเกมคอมพิวเตอร ไมมีเวลาออกกําลังกาย มีพฤติกรรมที่กาวราวชอบการตอสู สมาธิสั้น 

อารมณรุนแรง ไมไดรับการพักผอนอยางเพียงพอ ทําใหเกิดความเครียด สายตาส้ันเร็วกอนเวลาอันควร 

  สรุปไดวา เทคโนโลยี จะมีประโยชนอยางมาก เมื่อผูใชมีการนําไปใชไดอยางถูกวิธี

และเหมาะสม และจะเกิดผลกระทบอยางมากมาย เมื่อผูใชนําเทคโนโลยีไปใชแบบผิด ๆ ดวยความไมรู 

หรือใชเทคโนโลยีมากเกินกวาความจําเปน 
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  3. กระบวนการเทคโนโลยีในการผลิต 

  กระบวนการเทคโนโลยีเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการแกปญหา โดยการใชความคิด

ริเริ่มอยางสรางสรรคและรอบคอบ เพื่อสรางผลิตภัณฑที่กอใหเกิดประโยชนตามความตองการของมนุษย

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

             หลักการเบื้องตนของกระบวนการทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ สามารถ

แบงออกเปนขั้นตอน ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

แผนภูมิ กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ 

 

 

4. การใชกลยุทธในการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ 

  ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากในการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปนการ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมหรือการบริการ ลวนแตนําเทคโนโลยีเขามาใชในกิจกรรมตาง ๆ 

เพราะการนําเทคโนโลยีเขามาใชในกิจกรรมตาง ๆ จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหดีขึ้น เชน สามารถ

ทํางานไดเร็วขึ้น ไดปริมาณมากขึ้น งานมีคุณภาพมากขึ้น ลดเวลาในการทํางาน ลดคาใชจายในการ

ใชแรงงานคน และที่สําคัญถาเปนภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรมซึ่งตองมีการแขงขันในทางธุรกิจ 

ใครนําเทคโนโลยีมาใชกอนคนอื่นถือวาเปนกลยุทธอยางหนึ่งที่จะทําใหประสบความสําเร็จกอนคูแขง ซึ่ง 

คําวากลยุทธ หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่จะทําใหแผนงานประสบผลสําเร็จ ขณะ

จัดทํากลยุทธจะตองมีการตรวจสอบดูวามีจุดออนในกิจกรรมใด หรือมีจุดแข็งในกิจกรรมใดหรือคูแขง  

มีจุดออนในกิจกรรมใด จุดแข็งในกิจกรรมใด แลวนํามาเปรียบเทียบกับของเรา เพื่อทําการปรับกลยุทธตอไป 

  เมื่อรูวามีจุดออนที่จุดใด ก็สามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใชในสวนที่เปนจุดออนนั้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ดังตัวอยางการใชและปรับกลยุทธในการเพิ่ม และ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ดังนี้ 

1. กําหนดปญหาหรือความตองการ 2. สรางทางเลือกหรือวิธีการ 

4. ออกแบบและลงมือสราง 3. เลือกวิธีการที่เหมาะสม 

5. ทดสอบและประเมินผล ปรับปรุงแกไข 
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ตัวอยางที่ 1 

  ในอดีต การเกี่ยวขาวในนาที่มีพื้นที่กวาง ๆ จะใชแรงงานคนในการเกี่ยวขาวจํานวนมาก 

ตอมามีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเกี่ยวขาว เชน เครื่องจักรในการเกี่ยวขาว ทําใหสามารถลดจํานวน

แรงงานคน และลดเวลาในการเกี่ยวขาวลงไดอยางมาก และถามีการแขงขันทางธุรกิจการขายขาว เกษตรกร

จะตองมีการปรับกลยุทธในการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเกี ่ยวขาว เพื่อใหสามารถเกี่ยวขาวได

จํานวนมากและใชเวลานอย เพื่อใหสามารถนําขาวออกมาจําหนายไดกอน 

  ตัวอยางที่ 2 

  โรงงานน้ําพริกเผาแหงหนึ่ง เดิมการลางผัก บดพริกหรือเครื่องเทศ การผสมสวนผสม       

และการบรรจุจะใชแรงงานคนแทบทั้งหมด ทําใหผลผลิตที่ออกมาไมดี เทาที่ควร เชน ผักไมสะอาด 

สวนผสมไมดีพอ น้ําหนักและปริมาณไมไดมาตรฐาน ใชแรงงานคนมาก ทําใหเสียคาใชจายสูง รวมถึง         

ใชเวลาในการทํางานมาก ทําใหไมสามารถแขงขันกับคูแขงขันอื่น ๆ ได สงผลใหเสียโอกาสทางธุรกิจ 

เพราะฉะนั้น โรงงานน้ําพริกเผาแหงนี้ จึงไดมีการปรับกลยุทธในการดําเนินกิจกรรม โดยการนําเอา

เทคโนโลยีการผลิตมาชวย เชน เครื่องลางผัก เครื่องบด เครื่องผสมและเครื่องบรรจุภัณฑทําใหสามารถ

ผลิตน้ําพริกเผาไดมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ลดคาใชจายในการผลิต สามารถผลิต

น้ําพริกเผาออกสูตลาดแขงขันกับคูแขงรายอื่น ๆ ไดทันเวลาและรวดเร็วขึ้น 

5. การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

  การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และงานอาชีพ 

มีหลักการ ดังตอไปนี้  

  1) การวิเคราะหเปรียบเทียบผลิตภัณฑหรือวิธีการที่ไดจากเทคโนโลยีตาง ๆ ทั้งทางดาน

คุณภาพ รูปแบบ วัสดุ ความสะดวกในการใช ความคุมคา โดยกอนที่จะตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีใดมาใชนั้น 

ผูประกอบการหรือเจาของกิจการ ควรนําคุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีมาศึกษา

เปรียบเทียบกอนการตัดสินใจเลือก   

  2) เมื่อมีการเลือกใชเทคโนโลยีสําหรับการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื ่อสนองตอ

ความตองการของมนุษยแลว ยอมตองมีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาดวย ดังนั้นผูประกอบการ

หรือเจาของกิจการตองศึกษาทบทวนวาเทคโนโลยีที่กําหนดเลือกใชนั้นมี ขอดี ขอเสียและผลตอสังคม

และสิ่งแวดลอมที่จะไดรับนั้นเปนอยางไร  

  3) ตัดสินใจเลือกและใชเทคโนโลยีมีผลตอชีวิตที ่มีผลดีตอสังคม และสิ่งแวดลอม

ในทางสรางสรรคมากที่สุด 
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เรื่องที่ 3 การลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ 

1. แนวคิดในการลด และควบคุมตนทุนการผลิต  

  การดําเนินงานธุรกิจทุกประเภท ใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง จําเปนที่ผูประกอบการ

หรือเจาของธุรกิจตองหาวิธีการลดตนทุนการผลิต และการบริการโดยแนวคิดในการลดและควบคุม

ตนทุนการผลิตนั้น มีหลักการ ดังนี้ 

  1. ศึกษาวิเคราะหและสํารวจสถานภาพปจจุบันของการผลิต คือ แรงงาน วัตถุดิบ ตนทุน

การผลิต เม่ือรูปจจัยการผลิตแลวทําใหสามารถหาขอบกพรอง และหาวิธีลดตนทุนได 

  2. วิเคราะหหาสาเหตุของตนทุนสูญเปลาที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินคา และการบริการ 

หมายถึง การเสียคาใชจายแตไมไดกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ 

  3. ปฏิบัติการลด และควบคุมตนทุนการผลิตในสวนของคาใชจายที่ไรประสิทธิภาพ 

มีความสูญเปลา โดยดําเนินการตอเนื่องใหบรรลุผลสําเร็จ   

  การดําเนินธุรกิจตองเผชิญกับขอจํากัดหลายอยางที่เปนอุปสรรคและเปนเหตุใหตนทุน

การผลิตสูงขึ้น จากหลายปจจัย คือ ตนทุนแรงงานมีแนวโนมสูงขึ้น ตนทุนวัตถุดิบแพงขึ้น โดยเฉพาะ

การนําวัตถุดิบจากภายนอกเขามา ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น เชน คาน้ํามัน คาน้ํา คาไฟฟา คูแขงขันมีมากขึ้น

และทวีความรุนแรงมากขึ้น จําเปนที่ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองลดตนทุนการผลิตตอหนวยสินคา

ที่ผลิตจะมีผลใหไดกําไรมากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการตองปรับวิธีการทําธุรกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง 

โดยกําหนดเปาหมายการผลิตใหเหมาะสมเพื่อความอยูรอด มีการปรับปรุงโครงสรางในการประกอบธุรกิจ

พัฒนาระบบการสงเสริมการขาย ซ่ึงเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จ 

2. ปจจัยในการลด ควบคุมตนทุนการผลิต 

  ในการผลิตสินคาตนทุนการผลิตจะสูงหรือต่ํานั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หลายประการดังนี้ 

  1. ผูบริหารตองมีนโยบายและโครงการเพื่อลดตนทุนการผลิตอยางจริงจังและชัดเจนไมวา

จะเปนนโยบายดานคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เชน ไอเอสโอ การสนับสนุนศักยภาพของบุคลากร ฯลฯ 

หรือระบบและวิธีการลดตนทุน ซึ่งตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง 

  2. สรางจิตสํานึกพนักงาน ใหมีจิตสํานึกที่ดีตอโครงการลดตนทุนการผลิต จึงจะไดรับ

ความรวมมือและประสบความสําเร็จได 

  3. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริหารจัดการธุรกิจอยางจริงจัง 

  ทุกปจจัยที่กลาวมามีความสําคัญเทากันหมด แตการจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมี

คุณภาพผูบริหารธุรกิจตองกําหนดเปาหมายและการดําเนินงานอยางจริงจัง และตองมีการจัดทําขอมูล

และวัดประสิทธิภาพของการลดตนทุนอยางตอเนื่อง 

  ในการบริหารจัดการการผลิต ควรกําหนดเปาหมายในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

  1. ประสิทธิภาพการผลิต คือ ดัชนีชี้วัด การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลการดําเนินงาน

ของธุรกิจเราเองกับธุรกิจอื่นที่มีลักษณะการดําเนินงานเดียวกันวา มีผลการดําเนินงานธุรกิจแตกตางกัน

อยางไร 
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  2. คุณภาพสินคาและบริการ ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองปลูกฝงใหพนักงาน

มีความเขาใจในการควบคุมคุณภาพจะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตตามมาตรฐาน

ที่กําหนดไว 

  3. การสงมอบ ตองสงมอบตรงเวลาตามที่ลูกคาตองการโดยไมมีปญหา การวางแผน

การผลิตและสงมอบใหลูกคาตองใหความสําคัญเปนพิเศษมิเชนนั้นจะทําใหเสียระบบการทําธุรกิจ 

  4. ตนทุนการผลิต ในสินคาประเภทเดียวกันแตตนทุนไมเทากัน การลดตนทุนมิใชสิ่งที่

จะทําใหคุณภาพของสินคาลดลง แตเปนการบริหารจัดการในการผลิตใหมีการใชตนทุนต่ําลง 

  5. ความปลอดภัย เปนเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานโดยตรง ซึ่งควรกระทําอยางยิ่งเพราะ

ยิ่งเครงครัดมากเพียงใด พนักงานก็ปลอดภัยมากเทานั้น และมีสวนทําใหตนทุนการผลิตลดนอยลง รวมทั้ง

สรางคุณภาพชีวิตใหพนักงานได 

  6. ขวัญและกําลังใจ ยิ่งมีความปลอดภัยสูง ขวัญและกําลังใจของพนักงานก็ยิ่งสูง โดยวิธี

ที่ดีที่สุด คือ การเพิ่มคาจางและเพิ่มสวัสดิการใหกับพนักงาน 

  7. ส่ิงแวดลอมที่ดีในโรงงาน ถือเปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับพนักงาน ปจจุบันธุรกิจ

ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและจัดการกับสิ่งแวดลอมไดดี ถือเปนความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

  8. จรรยาบรรณ ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองยอมรับและปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑหรือการบริการ เมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสรางความปลอดภัยและความมั่นใจใหแกลูกคา 

  หากเจาของธุรกิจสามารถปลูกฝงทุกขอที่กลาวมาใหกับบุคลากรขององคกรไดรับรูและ

รวมปฏิบัติ  ปญหาในกระบวนการผลิตจะไมเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการผลิต

จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. การควบคุมการจัดการการผลิตหรือการบริการ 

  การดําเนินงานธุรกิจใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหธุรกิจมีความมั่นคงนั้น 

ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองมีระบบควบคุม การจัดการการผลิตและการบริการ ระบบการควบคุม

ที่นิยมใชมาก ไดแก วงจรควบคุม PDCA (Deming Cycle) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) P (Planning) การวางแผน หมายถึง การวางแผนวามีโครงการ กิจกรรมหรือวิธีการ

อะไร ในการบริหารจัดการการผลิตหรือการบริการ 

2) D  (Do) การปฏิบัติ หมายถึง การดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว 

3) C (Check) การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบผลที่เกิดจากการปฏิบัติวา           

มีผลเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวในการวางแผนหรือไมอยางไร 

4) A  (Action) การปรับปรุงแกไขและตั้งมาตรฐานในการทํางาน หมายถึง การกําหนด

แนวทาง วิธีการใหมเพื่อแกไขปญหาขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ 

  วงจรการควบคุม PDCA (Deming Cycle) ตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นแลว

ตองเริ่มทําใหมเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องโดยไมหยุดนิ่ง 
 



 65

กิจกรรมที่  1 

การวิเคราะหการจัดการการผลติหรือการบริการ 

  ใหผูเรียนสรุปขอมูลความรู เรื่องการจัดการการผลิตหรือการบริการ ตามหัวขอตอไปนี้ 

1. จากขอมูลทั้งหมด สรุปไดขอมูลดังนี้ 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………(ไมเกิน 5 บรรทัด) 

2. การจัดการการผลิตและการบริการ มีวิธีการดังนี้ 

2.1………………………………………………………………………………………………. 

2.2………………………………………………………………………………………………. 

2.3………………………………………………………………………………………………. 

3. หากผู เรียนเปนเจาของธุรกิจหนึ่ง ผู เรียนจะมีวิธีการจัดการการผลิตหรือการบริการดานใด                  

เพราะอะไร 

1.1 ดาน…………………………….เพราะ……………………………………………… 

1.2 ดาน……………………………เพราะ……………………………………………….. 

1.3 ดาน……………………………เพราะ………………………………………………... 

4.  หากผูเรียนตองเลือกการจัดการการผลิตหรือการบริการเรงดวน ผูเรียนจะเลือกดําเนินการในดานใด 

เพราะอะไร 

ดาน………………………………………………………………………………...………………… 

เพราะ…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………................... 
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บทที่ 5 

การจัดการการตลาด 

สาระการเรียนรู 

  การจัดการการตลาดมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจ

ในกิจกรรมการตลาด สามารถศึกษาวิเคราะหตลาดเพื่อใหทราบโอกาสทางการตลาดกอนตัดสินใจลงทุน 

เพื่อธุรกิจจะไดดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอง และมีความเสี่ยงนอย ดังนั้น ตลาดจึงเปนความอยูรอดของธุรกิจ 

ตัวชี้วัด 

  1. การจัดการการตลาดเพ่ือนําผลผลิตเขาสูตลาด 

  2. สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการการตลาด 

ขอบขายเนื้อหา 

  เรื่องที่ 1 การจัดการการตลาด 

  เรื่องที่ 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
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เรื่องที่ 1 การจัดการการตลาด 

ความหมายของตลาดและการจัดการการตลาด 

 ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งผูซื้อและผูขายมาพบเพื่อโอนเปลี่ยนมือกันในกรรมสิทธิ์ของสินคา

และบริการ โดยมีราคาเปนสื่อกลาง เปนความหมายที่เปนที่รูจักและพบเห็นกันท่ัวไป เชน ตลาดนัดสวนจตุจักร 

ทาขาวกํานันทรง อําเภอพยุหคีรี ตลาดสดบางกะป ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 

 การจัดการการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดานธุรกิจ ซึ่งจะตองมีการวางแผน 

การผลิต การโฆษณา การประชาสัมพันธ การวิจัยการตลาด การสงเสริมการขาย การทําขอมูลฐานลูกคา  

การกระจายสินคา การกําหนดราคา การจัดจําหนาย ตลอดจนการดําเนินกิจการทุกอยาง เพื่อสนองความตองการ 

และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจ ทั้งในเรื่องราคา และบริการ 

 การตลาดเปนกิจกรรมทางการตลาดที่นักการตลาดดําเนินการ เริ่มตั้งแตการวางแผนจนกระทั่งนํา

แผนเหลานั้นไปปฏิบัติการวางแผนทางการตลาด นักการตลาดตองคํานึงถึงตัวแปรตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอ

ความสําเร็จของแผนการตลาด เพื่อใหแผนการตลาดนั้นมีลักษณะที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ

ตองการของลูกคา สามารถจําแนกตัวแปรทางการตลาด ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา และการจัด

จําหนาย ซ่ึงจะตองเขาใจความหมายของคําตอไปนี้ ใหชัดเจนดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาหรือการบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได  โดย

ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ 

 2. ราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือยินดีจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ 

 3. การจัดจําหนาย หมายถึง การเลือกชองทางการจัดจําหนายเพื่อใหผลิตภัณฑผานออกจากผูผลิต

ไปสูผูบริโภค และการกระจายตัวสินคา ซ่ึงเปนงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนและการใชเครื่องมืออุปกรณ

เพื่อใหสินคา และวัสดุเคลื่อนยายจากแหลงผลิตไปยังสถานที่ที่ตองการจะใช   

 ในสภาพโดยทั่วไปเราจะเห็นสัดสวนประสมของการตลาด ซ่ึงประกอบดวย การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ การวิจัยการตลาด การสงเสริมการตลาด การสงเสริมการขาย การทําฐานขอมูลลูกคา 

และการกระจายสินคา ดังแสดงในภาพสวนประสมการตลาด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงสวนประสมการตลาด 

ตลาดเปาหมาย 

ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด การจัดจําหนาย 

การโฆษณา การขายโดยบคุคล การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ 
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1. การโฆษณา หมายถึง การนําเสนอหรือสงเสริมความคิด ในการขายสินคาหรือบริการผานสื่อตาง ๆ  

มีผูอุปถัมภเปนผูเสียคาใชจายในการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงคของการโฆษณา เพื่อใหเกิดความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับสินคาและงานบริการ เปนการใหขาวสารและชักจูงใหซื้อสินคา และซื้อบริการสื่อที่ใชใน 

การโฆษณามีหลายประเภท เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา การโฆษณาทาง

ไปรษณีย เปนตน สื่อโฆษณาแตละประเภทจะมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน ดังนั้น การเลือกสื่อโฆษณา

ควรคํานึงถึงวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1) สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 

  2) สื่อนั้นมีประสิทธิภาพและไดผลสูงสุด 

  3) เสียคาใชจายต่ําที่สุด 

 2. การประชาสัมพันธ หมายถึง การติดตอส่ือสารเพื่อสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน ตลอดจน

สรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางลูกคา หนวยงาน รัฐบาล ประชาชน เพื่อใหเกิดความเชื่อถือศรัทธา 

ความคิดเห็น ทัศนคติที่ดีตอองคการ การประชาสัมพันธ ไดแก ขาวแจกสําหรับเผยแพร การแถลงขาว ลูกคา

สัมพันธ พนักงานสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ ส่ือมวลชนสัมพันธ การบริการสังคมและสาธารณประโยชน 

 3. การวิจัยตลาด  หมายถึง การศึกษาปจจัยภายนอกและภายในเกี ่ยวกับการตลาด ทําให

ผูประกอบการมีขอมูลในการวางแผนการตลาดไดอยางมั่นใจ และสามารถบอกรายละเอียด ในการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจน  

การวิจัยการตลาดหรือการศึกษาตลาด มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้   

 1) การศึกษาโอกาสและสถานการณของการตลาด เปนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โอกาสทางการตลาด 

ซึ่งเปนการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และ การศึกษาสถานการณทางการตลาด เปนการศึกษาสิ่งแวดลอม

ภายในและภายนอกของกิจการนั้น ประกอบดวย 

  (1) การศึกษาจุดแข็ง เปนการศึกษาถึงขอดีหรือจุดแข็งของสินคาหรือบริการ 

  (2) การศึกษาจุดออน เปนการศึกษาขอเสียหรือปญหาที่เกิดจากองคประกอบทางการตลาด 

  (3) การศึกษาโอกาส เปนการศึกษาขอไดเปรียบหรือสิ่งที่เอ้ืออํานวยใหแกกิจการ 

  (4) การศึกษาอุปสรรค เปนการศึกษาปญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

 2) การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด เนนวัตถุประสงคทางดานการผลิตผลิตภัณฑ ราคา การจัด

จําหนาย การโฆษณา และการสงเสริมการตลาดใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคอันจะ

นําไปสูการสรางยอดขายและกําไร 

 3) การเลือกตลาดเปาหมาย ตองคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  (1)  โอกาสทางการตลาด 

  (2)  ลักษณะและความตองการของตลาด 

  (3)  ขนาดของตลาด 

  (4)  ความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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  (5)  คูแขงขัน และผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนได 

 4) การเลือกกลุมเปาหมายมีหลายวิธี ดังนี้ 

  (1)  การเลือกกลุมเปาหมายเฉพาะสวน คือ การเลือกกลุมเปาหมายกลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อ

ศึกษาศักยภาพขององคกรในการตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมาย 

  (2)  การเลือกกลุมเปาหมายหลายสวน คือ การเลือกกลุมเปาหมายมากกวาหนึ่งกลุมและ 

ทําการตลาดพรอมกัน แตลักษณะกิจกรรมทางการตลาดตางกัน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย

แตละกลุม เชน บริษัทที่ผลิตสินคาประเภทเดียวกันในหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

แตละกลุมเปาหมาย เปนตน 

  (3)  การตลาดมวลชน คือ การทําการตลาดโดยไมแบงสวนตลาด เนนการผลิตเปน

จํานวนมาก ตนทุนต่ํา สินคามีความแตกตางกันไมมาก เพื่อจําหนายใหประชาชนทั่วไป เชน น้ําตาล น้ําอัดลม 

ทราย เหล็ก หิน ปูนซีเมนต เปนตน 

 5) การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค คือ การแสดงออกของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการแสวงหาสินคาและ

บริการมาเพื่อสนองความตองการของตน และพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวนไดแก 

(1)  อุปนิสัยในการซื้อ หมายถึง นิสัยในการซื้อสินคาของผูบริโภค ซึ่งมีคําถามสําคัญ 

ที่นาสนใจในการคนหาลักษณะนิสัยของผูบริโภคมีดังนี้ 

   1) ผูบริโภคในกิจการของเราเปนใคร 

   2) ตลาดตองการซื้อสินคาอะไร 

   3) จะซื้ออยางไร 

   4) ทําไมผูบริโภคจึงตองซ้ือ 

   5) เมื่อไรผูบริโภคจะซื้อ 

   6) ผูบริโภคจะซื้อที่ไหน 

   7) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

  (2)  แรงจูงใจในการซื้อ หมายถึง สาเหตุที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ 

แรงจูงใจในการซื้อ มีหลายประเภท ไดแก 

   1) แรงจูงใจในตัวสินคา ประกอบดวย แรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ เปนการที่ผูซื้อ

ตัดสินใจซื้อตัวสินคา เชน ตัดสินใจซื้อตูเย็น แรงจูงใจเฉพาะเจาะจง เปนการตัดสินใจตอจากขั้นปฐมภูมิ 

คือ ตัดสินใจซื้อตูเย็นแลวจะเลือกยี่หอ แบบ ขนาด สี 

   2) แรงจูงใจซื้อสินคาจากผูขายประจํา หรืออุปถัมภ เปนแรงจูงใจที่ทําใหลูกคา

ตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาใด รานคาหนึ่ง 

   3) แรงจูงใจเกี่ยวกับเหตุผล เปนการตัดสินใจโดยใชเหตุผลในการซื้อมากกวาการ

ใชอารมณ เชน ความประหยัด คงทน 

   4) แรงจูงใจดานอารมณ การตัดสินใจซื้อดวยการใชอารมณของตนเอง เชน  

ความภูมิใจ ความสวยงาม ความกลัว 
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   5) แรงจูงใจฉับพลัน หรือการซื้อดวยแรงกระตุน เปนการซื้อสินคาโดยที่ไมได

ตัดสินใจซื้อมากอน 

 4. การสงเสริมการขาย หมายถึง การทํากิจกรรม การโฆษณา การขายโดยบุคคล การสงเสริม

การขาย และการประชาสัมพันธ กิจกรรมนี้ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุน ใหผูซื้อตัดสินใจ

เลือกซื้อสินคาหรือรับบริการ 

 กิจกรรมการสงเสริมการตลาด นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยบุคคล และการประชาสัมพันธ

เปนการชวยกระตุนความสนใจ การซื้อของผูบริโภคหรือบุคคลอื่นในชองทางการจัดจําหนาย การจัดแสดงในงาน

แสดงสินคา การแจกของแถม การลดราคา การชิงโชค การแขงขัน การแจกคูปองแจกแสตมปการคา หรือ

เนนการขายโดยบุคคล ซื้อขายโดยใชพนักงานเปนการสื่อสารโดยตรง แบบเผชิญหนา ระหวางผูขายและผูมี

โอกาสเปนลูกคา พนักงานขายมีความสําคัญมากเพราะผูขายสามารถปรับราคาสินคาหรือคาบริการให

สอดคลองกับความตองการของลูกคาได พนักงานขาย ที่เขาพบลูกคาสามารถโนมนาวชักจูงตลอดจนให

ขาวสารแกลูกคาไดอยางเปนกันเองและยืดหยุนได 

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การคนหาเพื่อใหทราบถึงสาเหตุหรืออิทธิพลที่มีตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค ประโยชนที่ไดจากการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ทําให

ทราบถึงลักษณะที่แทจริงของตลาดและผูบริโภค ชวยใหผูบริหารการตลาดสามารถวางแผนและปรับ 

กลยุทธทางการตลาดใหเขากับสภาพความจริงที่สุด 

 นักการตลาดควรนําหลักการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค มาปรับใชโดยคํานึงถึงรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ผูบริโภคคือใคร ใชหลักการแบงสวนตลาดเขามาประกอบการพิจารณา คือ หลักภูมิศาสตร  

หลักประชากรศาสตร หลักจิตวิทยา หลักพฤติกรรมศาสตร 

 2. ความตองการของตลาด ผูประกอบการจะตองศึกษาวาผูบริโภคตองการอะไรจากผลิตภัณฑที่ซื้อ 

เชน บางคนใชรถยนตราคาแพง เพราะตองการความภาคภูมิใจ บางคนเลือกรับประทานอาหารในรานหรูหรา 

นอกจากตองการความอรอยจากรสชาติของอาหารยังตองการความสะดวกสบาย การบริการที่ดี เปนตน 

นักการตลาดจะตองวิเคราะหดูวาผูบริโภคตองการซื้ออะไรเพื่อที่จะจัดองคประกอบของผลิตภัณฑให

ครบถวนตามที่เขาตองการ 

 3. การตัดสินใจซื้อ ผูประกอบการตองศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจในการซื้อของผูบริโภคซึ่ง

จะตองผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1)  ขั้นเกิดความตองการ ผูบริโภคมีความตองการสินคาและบริการนั้น ๆ ความตองการนี้

อาจเกิดขึ้นจากตัวกระตุน เชน ความหิว ความอยากได ความอยูรอด ความมีหนามีตา การเลียนแบบ ฯลฯ 

  2)  ขั้นแสวงหาขอมูล เมื่อเกิดความตองการในสินคาหรือบริการนั้น ๆ ผูบริโภค จะพยายาม

เสาะแสวงหาความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการนั้นจากผูใกลชิด เพื่อน ครอบครัว เพื่อนบาน การโฆษณาทาง

สื่อตาง ๆ สื่อสารมวลชน ผูเคยใชสินคานั้นมาแลว 

  3)  ขั้นการประเมินทางเลือก เมื่อผูบริโภคไดรับขาวสารขอมูลที่จะใชประกอบการตัดสินใจ

ซื้อแลว เขาจะประเมินคาทางเลือกแตละทางเพื่อการตัดสินใจซื้อการประเมินทางเลือกผูบริโภคมักจะใช 
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ประสบการณของเขาในอดีต ทัศนคติที่มีตอรานคาแตละยี่หอหรือฟงความคิดเห็นจากเพื่อน ๆ เพื่อชวยใน 

การเลือก 

4) ขั้นการตัดสินใจซื้อ หลังจากผานขั้นการประเมินทางเลือกแลวผูบริโภคก็จะเลือก

ตรายี่หอที่ตนชอบมากที่สุด ดังนั้น นักการตลาดจึงตองเพิ่มความพยายามในการใหขอมูลแกผูบริโภค

และชวยเหลือแนะนาํผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ 

5) ขั้นความรูสึกหลังการซื้อ เมื่อผูบริโภคซื้อสินคาตรายี่หอนั้น ๆ ไปใชแลว หากไดผล

ตามที่ตนคาดคะเนไว ยอมทําใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอตรายี่หอนั้นมากยิ่งขึ้น แตถาใชแลว ไมไดผลตามที่

คาดไว เขายอมมีทัศนคติไมดีตอตรายี่หอนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจในการซ้ือ 

 

 กระบวนการตัดสินใจในการซื้อนี้จะเริ่มจากความรูสึกวาตองการสินคานั้น จนไปถึงความรูสึก 

หลังการซื้อ กระบวนการดังกลาวนี้จะกินเวลามากหรือนอย ยากหรืองายเพียงใดขึ้นอยูกับชนิดของสินคา  

ตัวบุคคลที่ทําการซื้อ ผูตัดสินใจซื้อ การสงเสริมการตลาด ฯลฯ แตละขั้นตอนของกระบวนการซื้อ ใชเวลา 

ไมเทากัน และบางครั้งการซื้ออาจจะไมไดดําเนินไปจนจบกระบวนการก็ได เพราะผูบริโภคเปลี่ยนใจหรือ

เกิดอุปสรรคมาขัดขวางทําใหเลิกซื้อ หรืออาจตองทอดระยะเวลาในการซื้อออกไป 

4. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ เปนการพิจารณาถึงวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการซื้อ 

 5. เม่ือไรผูบริโภคจึงซื้อ นักการตลาดจําตองทราบถึงโอกาสในการซื้อของผูบริโภค ซึ่งจะแตกตาง

กันตามลักษณะสินคานั้น ๆ เพื่อที่จะวางกลยุทธทางตลาดไดเหมาะสมกับพฤติกรรม การซื้อของผูบริโภค 

อาจพิจารณา ดังนี้ 

  1) การซื้อสินคาใชประจําวัน เปนสินคาราคาไมแพงและตองซื้อใชบอย ๆ ผูบริโภค 

มีความคุนเคยกับชนิด ลักษณะรูปรางของสินคาและตรายี่หอเปนอยางดี การซื้ออาจจะซื้อเมื่อของหมด                 

หรือเกือบหมด หรือซื้อเก็บตุนไวเพราะถึงอยางไรก็ตองใชอยูแลว 

1.ขั้นเกดิความตองการ 2.ขั้นแสวงหาขอมูล 3.ขั้นประเมินทางเลือก 

4.ขั้นตัดสินใจซื้อ 5.ขั้นความรูสึกหลังการซื้อ

การ 
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  2) กรณีที่ผูบริโภคไมคุนเคยกับตรายี่หอนั้น ๆ ทั้ง ๆ ที่ผูบริโภครูจักสินคานั้นดี เชน  

การรับประทานอาหารนอกบาน การไปเที่ยวตางจังหวัด การเลือกโรงแรมที่พัก ซึ่งจะมีโอกาสซื้อหรือใช

บริการเหลานี้ไดในชวงวันหยุดสุดสัปดาหหรือวันหยุดพักผอนประจําป 

  3) การวิเคราะหดูวาผูบริโภคจะซื้อสินคาเมื่อไร จะทําใหสามารถกําหนดกลยุทธ ในการ

สงเสริมการตลาดไดในชวงเวลาที่เหมาะสมกับการซื้อ เชน การจัดรายการลดราคา แถมปกเสื้อนักเรียนฟรี

หรือซื้อรองเทานักเรียนมีสิทธิซื้อถุงเทาราคาถูก ในชวงกอนเปดภาคเรียน เปนตน 

 6. ผูบริโภคจะซื้อที่ไหน เปนการถามเรื่องชองทางการจําหนาย แหลงขายที่เหมาะสม กับสินคา โดย

พิจารณาดูวาสินคาชนิดนี้ผูบริโภคมักจะซื้อจากที่ไหน ซ้ือจากหางสรรพสินคาใหญ หรือจากรานขายของชํา

ใกลบาน เปนตน 

 7. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ เปนการถามเพื่อใหทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพล

หรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

 โดยสรุปผูประกอบการและนักการตลาดจะตองศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค เพื่อทราบ

ลักษณะความตองการของผูบริโภค เพื่อจัดสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม

การตลาด ดานแผนการจัดจําหนายและการกําหนดราคาใหเหมาะสม   

 การวางแผนการตลาด หมายถึง การกํ าหนดกลุมลูกค าเปาหมาย สรางความน าเชื่อถือ                 

ใหกับกิจการและผูท่ีจะรวมลงทุน สามารถอธิบายวิธีการที่จะดึงดูดและรักษาลูกคาทั้งรายเการายใหมไวได 

 การวางแผนกลยุทธทางการตลาด หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค การเลือกตลาดเปาหมาย 

การพัฒนากลยุทธเปนการวางแผนระยะยาว ใหเกิดความอยูรอด กําไร ความเจริญเติบโตและความมั่นคง

ตลอดไป 

ประโยชนขอมูลในดานการตลาด มีดังนี้ 

1. เกิดความเขาใจในปญหา 

2. คาดคะเนความตองการได 

3. ใชงบประมาณอยางมีเหตุผลยิ่งขึ้น 

4. บริหารงานชัดเจนมีเปาหมาย 

5. ชวยคนหาปญหาทางธุรกิจ 

6. ชวยเพิ่มผลผลิต 

7. การพยากรณสภาวะธุรกิจ 

8. ขอมูลเกี่ยวกับตลาด ลูกคา และอุตสาหกรรมที่เปนอยู สถานการณปจจุบันและแนวโนมเปนอยางไร 

9. ผลิตภัณฑคูแขง วิธีการสงเสริมการจําหนายและผลการขยายของคูแขงขันเปนอยางไร 

10. ไดรับทราบขอมูลผลความสําเร็จและปญหาท่ีจะเกิดจากการขายหรือรายงานการขาย 

11. มีโอกาสเปดตลาดใหม 

12. รูการเปล่ียนแปลงของคูแขงขัน 

13. รูทันทัศนคติและความตองการของลูกคาและประสิทธิภาพของกลยุทธในปจจุบัน 
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5. การทําฐานขอมูลลูกคา 

1. ความหมายของการทําฐานขอมูลลูกคา หมายถึง ขอมูลจะชวยในการกําหนดสวนตางของการตลาด 

การกําหนดกลยุทธ การตลาดทางตรงไมวาจะเปน กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา กลยุทธสื่อ ตลอดจน

ใชในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เปนส่ิงสําคัญสําหรับการทําตลาดทางตรง เพราะกิจการจะไมสามารถสื่อสาร

หรือเขาใจถึงกลุมลูกคาที่คาดหวังได หากปราศจากขอมูลลูกคา  

2. วัตถุประสงคการทําฐานขอมูลลูกคา มีดังนี้ 

1. เพ่ือใหทราบถึงความสําคัญของการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา 

2. เพ่ือใหทราบถึงวิธีการเบื้องตนในการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา 

3. เพ่ือใหเขาใจถึงประเภทของฐานขอมูล 

4. เพ่ือใหทราบถึงองคประกอบของฐานขอมูลลูกคา 

        1) การจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

(1) กรอกบัตรรายชื่อ การสอบถามชื่อ สกุล ที่อยูของลูกคา โดยเตรียมบัตรสําหรับกรอกชื่อ  

ที่อยู ของลูกคาไวกอน ในขณะที่ขายสินคาหรือลูกคาติดตอมาใหกรอกบัตรรายชื่อ พรอมเหตุผล เชน                 

เพื่อแจงขาวสารการลดราคา เพื่อใหบริการหลังการขาย หรือเพื่อจัดทําบัตรสวนลด บัตรสมาชิกใหในภายหลัง 

จะชวยใหลูกคายินดีที่จะใหขอมูลมากยิ่งขึ้น หรืออาจมีแบบฟอรมใหลูกคาที่สนใจซื้อกรอกขอมูล                    

พรอมการสั่งซ้ือจากสื่อตาง ๆ 

(2) การสอบถามขอมูลจากลูกคาโดยตรง อาจใชวิธีใหพนักงานขายเปนผูกรอก โดยสอบถาม

ขอมูลตาง ๆ จากลูกคา พนักงานขายจะตองชี้แจงกอนเสมอ ซึ่งพนักงานขายหรือพนักงานรับโทรศัพท                

เปนผูกรอกบัตรรายชื่อเอง 

(3) รวบรวมรายชื่อจากงานแสดงสินคา หรือนิทรรศการ จากผูเขาชมงานนิทรรศการหรือ 

งานแสดงสินคาตาง ๆ ก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่มีความสนใจ การจะไดขอมูลของคนกลุมนี้ อาจตองมีการจัด              

ตั้งโตะพิเศษ พรอมเขียนประกาศแจงใหกรอกชื่อและที่อยู เพื่อทางกิจการจะไดสงของรางวัลบางอยางไปให 

หรือเพื่อจับฉลากชิงโชครางวัล จะชวยใหคนกลุมนี้ยินดีกรอกรายละเอียด 

(4) การบริการหลังการขาย สินคาบางประเภทตองมีบริการหลังการขาย โดยทั่วไปจะมี 

บัตรรับประกันสินคาดวย ซึ่งลูกคามักจะยินดีกรอกรายละเอียดทุกอยางอยูแลว จึงเปนฐานขอมูลที่ดีและ

รายละเอียดมากกวาบัตรของลูกคาที่แสดงขางตน สวนรายละเอียดที่จําเปนที่ควรจะไดจากลูกคาจะได

กลาวถึงในหัวขอถัดไป 

(5) การจัดสงใบสงของขวัญในชวงเทศกาลหรือวาระพิเศษ บางคนอาจนิยมส่ังซ้ือ 

สินคาใหเปนของขวัญแกบุคคลอ่ืนโดยอาจจะมอบหมายใหทางกิจการผูจําหนายเปนผูจัดสงใหดวย ดังนั้น  

จึงควรถือโอกาสนี้ในการขอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยูของผูซื้อ และผูรับไวเพื่อเก็บเปนหลักฐานขอมูล

และการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา ตอไป 
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(6) การสงบัตรกํานัล หรือแบบสอบถามในกรณีที่มีการแจกบัตรลดราคา บัตรแลกตัวอยาง

สินคาฟรี หรือแบบสอบถามใหแกลูกคา เมื่อลูกคานําบัตรเหลานั้นมาใชบริการ ทางกิจการควรบันทึกชื่อ- 

ที่อยูของลูกคาไว 

(7) บัตรเครดิต เมื่อลูกคาชําระคาสินคาหรือบริการทางกิจการก็สามารถจดชื่อ - ที่อยู  

ของลูกคาไว 

(8) การแนะนําตอของลูกคา เมื่อมีลูกคาประจําอาจขอใหลูกคาแนะนําชื่อ-ที่อยูของบุคคล 

ใกลชิดของลูกคาที่คิดวานาจะสนใจสินคาหรือบริการของทางกิจการใหหรืออาจสรางสิ่งจูงใจใหเกิด                 

การแนะนํารายชื่อใหกิจการ เชน หากลูกคาไดรับแคตตาล็อกของกิจการแนะนําชื่อ - ที่อยู ของเพื่อนมาได                

4 รายชื่อจะมีของสัมมนาคุณสงใหถึงบานฟรี เปนตน 

1) ประโยชนการทําฐานขอมูลลูกคา มีดังนี้ 

(1) มีขอมูลลูกคากลุมที่ทํากําไรไดมาก 

(2) สามารถทําใหธุรกิจอื่น ๆ กับกลุมลูกคาที่มีอยูได 

(3) สามารถระบุคัดเลือกลูกคาที่มุงหวังไดชัดเจนมากขึ้น 

(4) สามารถกําหนดกลยุทธท่ีจะเปล่ียนลูกคาที่มุงหวังใหเปนลูกคาของกิจการ 

(5) มีขอมูลในการทํากิจกรรมกับลูกคา 

(6) สามารถพัฒนาการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมได 

(7) สามารถสรางโอกาสใหม ๆ ทางการตลาด  

(8) สามารถพัฒนากลยุทธท่ีจะดึงดูดลูกคากลุมนี้ 

(9) สามารถวัดประสิทธิภาพของโฆษณา และการสงเสริมการตลาด 

(10)  ลดการสูญเสียและสามารถเพิ่มผลผลิต 

(11)  ประเมินผลสําเร็จในกิจกรรมสงเสริมการขายได 

(12)  ลดตนทุน และเพิ่มปริมาณการขายเปนตน 

   

6. การกระจายสินคา  

การกระจายสินคา ในวงการธุรกิจปจจุบันนักการตลาดใหความสําคัญเกี่ยวกับการกระจายสินคา 

ไมนอยกวาตัวแปรอื่น ๆ ในดานการตลาด หากผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด แตระบบการกระจายสินคา

ไมดี เชน สงสินคาผิดพลาด ลาชา ผิดสถานที่ เปนตน เปนความสูญเสียอันยิ่งใหญ เพราะทําใหยอดขายลดลงและ

สูญเสียลูกคา 

  1) จุดประสงคของการกระจายสินคา คือ การจัดสงสินคาใหลูกคาไดถูกตอง ไปยังสถานที่ 

ที่ถูกตองในเวลาที่เหมาะสม โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด ตลอดจนการใหบริการลูกคาที่ดีที่สุด 

  2) บทบาทและความสําคัญของการกระจายสินคา เปนการเชื่อมโยงระหวางผูผลิต                     

กับผูบริโภคหรือกลาวไดวาการที่นําสินคาออกจําหนายใหผูบริโภคทันตามเวลาที่ตองการกระจายสินคา     

จึงมีความสําคัญที่ผูประกอบการจะตองระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้ 
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(1)  สินคาที่ถูกตอง 

(2)  เวลาที่ถูกตอง 

(3)  จํานวนที่ถูกตอง 

(4)  สถานที่ที่ถูกตอง 

(5)  รูปแบบที่ตองการ 

การจัดการกระจายสินคา คือการนําสินคาไปถึงมือผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งการกระจายสินคาเกี่ยวของกับ

การงานในหนาที่อ่ืน ๆ ไดแก การเริ่มตนจากการพยากรณการขายซ่ึงเกี่ยวกับการวางแผนการจัดจําหนาย และ 

การวางแผนการผลิต สวนการกระจายสินคา หมายถึง การบริหารระบบการขนสง ระบบชองทางการจัดซื้อ ระบบ

ชองทางการจัดจําหนาย ระบบสินคาคงคลัง เพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพ ในการจัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบเพื่อการผลิต 

และเพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพทางการตลาดที่จะขายสินคาสําเร็จรูปและบริการสูมือผูบริโภค 

 3) แนวคิดทางการตลาดมุงการผลิต ปจจุบันธุรกิจมุงใหความสนใจแนวคดิทางการตลาด  มุงการขาย

เกือบทั้งหมด แตแนวคิดการตลาดทางการศึกษา สามารถแยกไดเปน 2 แนวคิด คือ 

  (1) แนวคิดมุงการผลิต คือ การมุงถึงการจัดทรัพยากรในการสรางผลิตภัณฑนําออกขาย  

และสิ้นสุดที่การนําเสนอขายสินคาที่มีอยู 

  (2) แนวคิดมุงการตลาด คือ แนวทางการผลิตที่ลูกคาตองการดูจากความตองการของลูกคา 

เปนหลักเพื่อตอบสนองความตองการเหลานั้นใหสมบูรณที่สุด 

  กิจกรรมทางการตลาดเปนหนาที่ผูประกอบการและนักการตลาดจะตองดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไว ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

  (1) วิเคราะหสภาพแวดลอมและการวิจัยตลาด โดยการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากภาวะ

เศรษฐกิจและการแขงขันที่มีผลตอการตลาด 

  (2) วิเคราะหผูบริโภค โดยการประเมินความตองการกระบวนการซื้อของผูบริโภคใหเขาใจ 

  (3) วางแผนการผลิตและบริการ โดยการพัฒนา รักษาผลิตภัณฑ ตรา การหีบหอ รวมทั้งการ

ยกเลิกผลิตภัณฑบางอยาง 

  (4) วางแผนเกี่ยวกับราคา โดยการกําหนดชวงราคา เทคนิคการตั้งราคา และการใชราคาเปน

ตัวรุกหรือตั้งรับ 

  (5) วางแผนการจัดจําหนาย โดยการกําหนดชองทางการจําหนาย การขนสง การเก็บรักษา 

การแยกแยะ การคาสง การคาปลีก 

(6) วางแผนการสงเสริมการจําหนาย โดย การโฆษณา การขายโดยบุคคล และการประชาสัมพันธ 

  (7) พิจารณาความรับผิดชอบตอสังคม โดย มีความรับผิดชอบในแงความปลอดภัย                       

ความมีศีลธรรม และเนนประโยชนคุณคาของสินคาและบริการ 

  (8) บริหารการตลาด โดย การวางแผนทางการตลาด การประเมินถึงความเสี่ยงและ

ประโยชนของการตัดสินใจทางการตลาด 
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เรื่องที่ 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนกระบวนการจัดการที่เปนระบบในการประเมินโอกาสและทรัพยากร

ทางการตลาด ที่สรางและรักษาความเหมาะสมระหวางวัตถุประสงคขององคกรกับทรัพยากรที่มี รวมทั้ง

โอกาสทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงในระยะยาว เปาหมายของการวางแผนปฏิบัติการทํากําไร และการเติบโต

ในระยะยาว การตัดสินใจทําแผนปฏิบัติการจึงใชทรัพยากรในระยะยาว 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ควรนํากลยุทธมาใชเพื่อมุงตอบคําถาม 2 ขอ คือ  

(1)  จะทําอะไรเปนกิจกรรมหลักในขณะนี้  

(2)  กิจการจะบรรลุเปาหมายไดอยางไร 

 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ จะทําใหพนักงานทุกคนไดรูวาจะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายในระยะ

ยาวไดอยางไร แผนการตลาดเปนเอกสารที่เขียนขึ้น เพื่อใชเปนเสมือนหนังสือนําทาง สําหรับกิจกรรมทาง

การตลาด แกผูจัดการฝายการตลาด 

 แผนการตลาดจะระบุวัตถุประสงค และกิจกรรมที่ตองทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น การตลาด 

ถือเปนกิจกรรมที่ยากที่สุด ที่พนักงานและผูบริหารเขาใจรวมกันและทําเพ่ือนําไปสูเปาหมายรวมกันดังนี้ 

1. การเขียนแผนการตลาดที่ชัดเจนเปนงานที่ตองใชเวลา แตเปนพื้นฐานในการสื่อสารภายใน

องคการ  

2.  แผนการตลาดจะทําใหพนักงานทุกคนทราบวา ตนมีความรับผิดชอบอะไร ตองทําอะไร มีกรอบ

เวลาในการปฏิบัติงานอยางไร  

3.  แผนการตลาดบงบอกวัตถุประสงคและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  

4.  แผนการตลาดเปนกรอบความคิดและใหทิศทาง สวนการนําไปปฏิบัติเปนการทํางานในลักษณะ

ที่จัดการกับปญหา โอกาส และสถานการณ  

5.  แผนการตลาดแสดงขั้นตอนงานที่เรียงเปนลําดับกอนหลังก็จริง แตขั้นตอนเหลานั้นอาจเกิดขึ้น

พรอมกันหรือประสานกันได การเขียนแผนมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับองคกร พันธกิจ วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย และสวนประสมทางการตลาดขององคกรนั้น 
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ขั้นตอนของการทําแผนการตลาด มดีังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพองคประกอบของแผนการตลาด 

 
 

 การกําหนดพันธกิจขององคกร  เปนสิ่งที่ทําใหเราไดทราบวาองคกรนั้นทําธุรกิจอะไร และสิ่งใด           

ทําใหธุรกิจแตกตางจากคูแขง องคกรมีวัตถุประสงค   ปรัชญาและภาพลักษณเปนอยางไร การกําหนด              

พันธกิจควรเนนประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ  ลักษณะของพันธกิจที่ดี  ตองสะทอนวิสัยทัศนขององคกร 

 การระบุวัตถุประสงคทางการตลาด   เปนขอความที่ระบุเปาหมายที่องคกรตองการบรรลุ                         

โดยใชกิจกรรมทางการตลาด วัตถุประสงคที่ดีควรมีลักษณะที่เรียกวา “SMART”  คือ 

1. เจาะจง (Specific) คือ มีความเฉพาะเจาะจง  ชัดเจน ตองการผลออกมาในรูปใด 

2. วัดได (Measurable)  คือ วัตถุประสงคตองวัดได ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

3. บรรลุได (Achievable) คือ มีลักษณะจูงใจ อยูบนพื้นฐานของความจริง มีความสม่ําเสมอ 

4. สัมพันธกัน (Relevant)  คือ  ตองมีความสอดคลองกับนโยบายของบริษัท 

5. ระบุเวลา (Time-bound)   คือ  องคกรตองบอกวากิจกรรมนั้นจะเริ่มและส้ินสุดเวลาใด 

วัตถุประสงคที่ไมมีกรอบเวลาที่เริ่มตน และเวลาสิ้นสุดสวนใหญแลวจะไมมีโอกาสบรรลุได 

 

 การวิเคราะหสถานการณ  เปนกิจกรรมที่ผูทําการตลาด ตองเขาใจสภาพแวดลอมปจจุบันและ 

อนาคตสําหรับผลิตภัณฑ  การวิเคราะหสถานการณ  หรืออาจเรียกวา การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค โดยใชเทคนิค วิเคราะหSWOT (SWOT Analysis) 

การกําหนดพันธกิจขององคกร 

การระบุวัตถุประสงคทางการตลาด 

การวิเคราะหสถานการณ 

การสรางกลยุทธทางการตลาด 

การนําแผนไปปฏิบัติและการควบคุม 
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 การสรางกลยุทธทางการตลาด   เปนการเลือกตลาดเปาหมายและสรางสวนประสมทางการตลาด 

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกตลาดเปาหมายขององคกร  ซ่ึงประกอบดวย  3  ประการ คือ  การบรรลุเปาหมาย  

การสรางสวนประสมทางการตลาด  และการวางตําแหนงของผลิตภัณฑ 

 การนําแผนไปปฏิบัติและการควบคุม  เปนกระบวนการที่ผูทําการตลาด  ตองดําเนินงาน                       

ตามแผนการตลาดที่วางไว  ดวยความมั่นใจวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคได  ซึ่งรายละเอียดในแผน             

จะระบุกิจกรรม เวลา งบประมาณ  ซึ่งตองมีการสื่อสารที่ดี 

 เมื่อนําแผนการตลาดไปปฏิบัติแลว จะตองมีการประเมินเพื่อใหทราบวาไดดําเนินการบรรลุ               

ตามวัตถุประสงคเพียงใด มีอะไรที่ควรแกไข การวางแผนมีความสัมพันธใกลชิดกับการควบคุม เนื่องจาก

แผนไดระบุถึงส่ิงที่องคกรตองการบรรลุ 
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กิจกรรมที่ 1 

1.  ใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5  คน  เลือกประธาน  เลขา และผูนําเสนอของกลุม 

2. ใหนักศึกษาคนหาอาชีพในชุมชนมา 1 อาชีพแลวรวมกันจัดทําแผนการตลาด โดยใชความรู                         

จากที่ไดเรียนมา  พรอมทั้งอธิบายเหตุผลของการทําแผนแตละขั้นตอน 

3. ใหผูแทนกลุมนําเสนอ  ผลการดําเนินงานกลุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 6 

การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ 

สาระการเรียนรู 

  การขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาธุรกิจ เปนกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการสงเสริมการแกปญหา 

การแสวงหาความรู การบริหารจัดการทรัพยากรพัฒนาชุมชน การจัดทําแผนและการขับเคลื่อนแผน             

โดยตนเอง ดวยกระบวนการคิด  วิเคราะห ใหเกิดเปนรูปธรรม จากการพออยูพอกินไปสูความพอเพียง             

จนบรรลุความเขมแข็งยั่งยืน ที่สามารถบอกตนเองไดวา สังคม ครอบครัวมีความอบอุน เศรษฐกิจมีความพอเพียง

และมีการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดี 

ตัวชี้วัด 

  1. วิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาธุรกิจ 

  2.  พัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ 

  3.  ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ 

  4.  อธิบายปญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคล่ือนแผนธุรกิจ 

ขอบขายเนื้อหา 

  เรื่องที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ 

  เรื่องที่ 2 การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ 

เรื่องที่ 3 ขั้นตอนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาอาชีพ 

เรื่องที่ 4 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคล่ือนแผนธุรกิจ 
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เรื่องที่  1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ 

1. องคประกอบการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ 

  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ เปนการสรางความเชื่อมั่นและ              

ความมั่นใจวาแผนพัฒนาอาชีพมีทิศทางการพัฒนาถูกตอง  สัมพันธกับศักยภาพของชุมชน มีความเปนไปไดสูง

ในการพัฒนาอาชีพ  โดยการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ มีองคประกอบ ดังนี้ 

  1. ทุนที่มีอยูของชุมชน 

   1) ทนุทางทรัพยากรธรรมชาติ  เชน ดินเหนียว ทราย แหลงน้าํ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

เปนตน 

   2) ทุนทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ไดแก 

 -  ทุนทางศาสนา เชน สถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา พระพุทธรูปสําคัญ และ

ประวัติความเปนมา พระนักปฏิบัติ พระนักเทศน เปนตน 

 -  ทุนทางศิลปะ เชน สถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา ศิลปะ ผาและเครื่องแตงกาย 

ชิ้นงานศิลปหัตถกรรม การละเลนพื้นบาน เปนตน 

 -  ทุนทางวัฒนธรรมประเพณี เชน การทําบุญตักบาตรตามประเพณีทองถิ่น 

เทศนมหาชาติ แหเทียนเขาพรรษา เปนตน 

   3) ทุนทางปญญาของชุมชน เปนองคความรูที่มีอยูในชุมชน เชน สูตรขนมหมอแกง

ของจังหวัดเพชรบุรี สูตรการทําปลาสมของบานกลวย อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี รวมถึงผูรู หรือ ผูทรง

ภูมิปญญา เชน พอคําเดื่อง จังหวัดบุรีรัมย  ครูสมหมาย จังหวัดลพบุรี เปนผูทรงภูมิปญญาดานเกษตรกรรม

ธรรมชาติ ครูบาสุทธินันท จังหวัดบุรีรัมย  ทานสมนะเสียงศีล จังหวัดสิงหบุรี เปนผูทรงภูมิปญญา ดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม เปนตน 

  2. ความสามารถหลักของชุมชน 

  การพัฒนาอาชีพของชุมชน  สิ่งสําคัญที่ตองวิเคราะห คือ ความสามารถของชุมชนใหถองแท 

จึงจะทําการกําหนดกลยุทธ การสรางคุณคา และการเจริญเติบโต รวมถึงการสรางความสามารถใน 

การแขงขันอยางยั่งยืนตอไปไดถูกตองและเหมาะสม  เชน บานทับพริกเปนชุมชนที่มีความสามารถใน 

การปลูกหนอไมฝรั่ง มะละกอ ถั่วพู และพริก ทําใหเห็นวาบานทับพริกเปนแหลงรวบรวมความสามารถ

หลักทางการเกษตร เกี่ยวกับความรู วิธีการผสมผสานความชํานาญและเทคโนโลยีการผลิตผลผลิตที่

หลากหลายเขาดวยกัน การวิเคราะหความสามารถหลักของชุมชน สามารถพิจารณา ไดดังนี้ 

  1)  ความสามารถหลักเปนการเพิ่มศักยภาพ ทําใหชุมชนนําผลิตภัณฑเจาะตลาดไดอยาง

หลากหลาย 

  2)  ความสามารถหลักจะเปนประโยชนตอลูกคาอยางมากในการซื้อสินคาของชุมชน 

  3)  ความสามารถหลักเปนสิ่งที่คูแขงเลียนแบบไดยาก 
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3. ความตองการพัฒนา 

  เกิดจากการมองเห็นอยางลึกซึ้งของคนในชุมชน  บนฐานขอมูลภายในตนเอง ครอบครัว 

และชุมชน สามารถระบุออกมาไดทันที และตรงกับความเปนจริง  ความสําคัญ การวิเคราะหความตองการ

พัฒนา  ถึงแมจะมีการสํารวจ สอบถาม จากคนภายในชุมชนแตจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

เศรษฐกิจ อาจจะมีผลใหการสํารวจทั่วไปที่พยายามจะดึงขอมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือน ออกมา

ประมวลผล วิเคราะหแลวแปลความหมาย นํามาใชทําแผนเพื่อการพัฒนาจึงมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อน

ตอการพัฒนา 

  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรงสอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด การวิเคราะห

ความตองการพัฒนาสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

  1) เปดเวทีประชาคม ทําความเขาใจ ระบุความตองการความจําเปน เพื่อใชเปนขอมูล               

ในการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ ซึ่งขอมูลประกอบไปดวย 

   (1) ดานเศรษฐกิจ 

     เปาหมายทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

     การสรางความพออยูพอกิน 

     การสรางรายไดสะสมทุน 

     การขยายพัฒนาอาชีพ 

   (2) รายไดคาดหวังและพอเพียงตามสภาพท่ีทําไดจริงดวยตนเอง 

   (3) ทุนที่มีอยู 

     มีที่ดิน จํานวนเทาไร 

     มีแรงงานที่ทําไดจริง จํานวนกี่คน 

     มีเงินทุนเพียงใด     

  2) นําขอมูลแตละดานมาสรุป วิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ 
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เรื่องที่ 2 การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ 

  การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ เปนการนําขอมูลจากการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนา

อาชีพ มาจัดระบบและรายละเอียดใหมีความเหมาะสม ที่จะดําเนินการไดตามศักยภาพของตนเอง                        

ตามแผนภูมิ ตอไปนี้ 

      

 

 

 

    

 

 

 

 

 

         

 

 

             

 

 

  

 

 

 

  1.  ทําความเขาใจแผนพัฒนาโดยใหประชาชนทั้งชุมชน ไดรวมเรียนรูเปนการสราง 

ความเขาใจเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติการแกปญหาตามแผน 

  2.   ออกแบบระบบปฏิบัติการตามแผน เพื่อใหมองเห็นรายละเอียดของเปาหมาย                        

การดําเนินการ กระบวนการ และกําหนดนโยบายเพื่อใชดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

  3.  กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมที่กําหนดไว

ในแผนพัฒนา 

  4.  จัดการความรูขับเคลื่อนระบบปฏิบัติการสูความสําเร็จ โดยการสงเสริมใหผูนําชุมชน

เปนผูจัดการความรูขับเคลื่อนสูความสําเร็จ 

กําหนดตัว

บงช้ี

ความสําเร็จ 

(3) 

การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ 

 

การพัฒนาสู

ความม่ันคง

และยั่งยืน 

(8) 

ทําความ

เขาใจแผน

ใหรูเทาทัน 

(1) 

ออกแบบ

ระบบ 

ปฏิบัติการ 

(2) 

การจัดการ

ความรู

ขับเคลื่อน 

(4) 

ตรวจสอบ

สภาพใน

กิจกรรม 

(5) 

สรุปเสนอ

ผลงานตอ

สาธารณะชน 

(7) 

ตรวจติดตามแกไขขอบกพรอง  

(6) 

จัดระบบสารสนเทศ

สงเสริมการดําเนินงาน

และรายงานผล 

(9) 
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  5. ตรวจสอบสภาพภายในกิจกรรม โดยจัดการเรียนรูไหประชาชนมีทักษะตรวจสอบ               

สภาพภายในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  6. การตรวจติดตาม แกไขขอบกพรอง การดําเนินงานตามแผน โดยการสงเสริมใหผูนํา

ชุมชนไดปฏิบัติการ ตรวจติดตามและแกไขขอบกพรองการทํางานตามแผน 

  7. การเสนอผลงานตอสาธารณชน จัดกิจกรรมสงเสริมผูนําชุมชนและประชาชนไดมี                 

การแลกเปล่ียนเรียนรู และสรุปความรูพรอมการนําเสนอผลการดําเนินงาน 

  8. การพัฒนาสูความมั่นคงยั่งยืน ผูนําชุมชนและประชาชนรวมกันวิเคราะห กําหนด

วางรากฐานของความมั่นคงและยั่งยืน 

  9. จัดระบบสารสนเทศ สงเสริมการดําเนินงานใหผูนําชุมชนและประชาชนรวมกัน 

นําองคความรูจากกิจกรรมตาง ๆ ของกระบวนการมาจัดเปนระบบสารสนเทศพรอมนํามาบูรณาการ

ประยุกตใชกับการทํางานของตนเอง 

 

เรื่องที่  3  ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพ 

ขั้นตอนการขับเคล่ือนแผนพัฒนาอาชีพ ผูนําชุมชน ภาคีพัฒนา คณะทํางานและประชาชน 

ตองรวมกันดําเนินการใน 3 ประเด็น คือ 

  ประเด็นที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ 

  ประเด็นที่ 2 การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

  ประเด็นที่ 3 จัดการความรูการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จ 

  โดยการดําเนินงานในแตละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการ เปนการพิจารณารวมกันของผูเรียน   

ผูนําชุมชน คณะทํางาน ประชาชน และภาคีเครือขาย ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการกับสภาพความเปนจริง

ของชุมชนโดยพิจารณาจาก 

  1.1 การรับไดของประชาชนในชุมชน 

  1.2 การเห็นดวยของประชาชนในชุมชน 

  1.3 ความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน 

  1.4 ความจําเปนที่จะตองนําเขาทรัพยากรจากภายนอกชุมชน 

  2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการ  เปนการนําขอมูลจากการวิ เคราะหความเปนไปได                

ของแผนปฏิบัติการ มาปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อใหแผนปฏิบัติการมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการได              

ตามศักยภาพของชุมชน 

  3. จัดการความรูการขับเคลื่อนแผน  การจัดการความรูขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ                       

สูความสําเร็จ ครูการศึกษานอกโรงเรียน ผูเรียน ผูนําชุมชน ประชาชน และภาคีพัฒนา จะตองรวมกัน

ดําเนินการโดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้ 
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หาความรูไมได 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 
                  (1)           (2) 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  (3) 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
                                                                         (4) 

 
 
 
 
 

1) การวิเคราะหโครงการ กิจกรรม นําโครงการ กิจกรรมที่กําหนดไวมาวิเคราะหวา

โครงการ กิจกรรมใดบางที่มีองคความรู พรอมดําเนินการไดทันที โครงการ กิจกรรมใดบางที่มีองคความรู 

ไมเพียงพอที่จะดําเนินการ จําเปนที่จะตองใชกระบวนการการจัดการความรูมาสนับสนุนการเรียนรู                

กอนการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนได 

  2) กระบวนการจัดการความรู การขับเคลื่อน โครงการ กิจกรรมดวยการนําสิ่งที่จําเปน              

มาดําเนินการดวยกระบวนการจัดการความรูประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

   2.1 กําหนดความรูที่ตองใชทํางาน ดวยการนําสิ่งที่จะตองทํามาวิเคราะหวาจะตองใช

ความรูหรือเรียนรูอะไรบาง จึงจะสามารถดําเนินการได ดังตัวอยาง 

 

 

 

วิเคราะห

โครงการ 

กิจกรรม 

กําหนด

ความรู              

ที่จะตองใช

ทํางาน 

แสวงหา

ความรู            

ในชุมชน

ทองถิ่น 

แลกเปลี่ยน

เรียนรูสรุปเปน

องคความรู 

เพื่อใชทํางาน 

- สรางองค

ความรู 

- นําความรู

เขา 

ประยุกตใช

ความรู

ขับเคลื่อน

โครงการ/ 

ประเมิน

คุณภาพ

การ

ทํางาน 

ตรวจติดตาม

คุณภาพการทํางาน 

สู 

ความ

สําเร็จ 

หาความรูไมได 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ความรูที่ตองใชงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

  2.2 การแสวงหาความรูในชุมชน ทองถ่ิน ดวยการแบงกลุมงานรับผิดชอบนําหัวขอความรู    

ที่ตองใชไปแสวงหาความรูจากแหลงความรู  สถานประกอบการ ผูรู  ฯลฯ โดยวิธีการตาง ๆ เชน                        

การถอดบทเรียน การฝกทักษะประสบการณ จนมีความกระจางในความรู 

  2.3 ในกรณีที่ไมสามารถแสวงหาความรูในชุมชนทองถ่ินได  อาจจะดําเนินการไดโดย 

  1) ประชาพิจารณ ดวยการรวมกันคิดหาเหตุผล รวมกันกําหนดวิธีทํา รวมกันทดลองพัฒนา

วิธีการ สรุปเปนองคความรูของชุมชน นําไปประยุกตใช 

  2) นําเขาองคความรู  ความรูบางเรื่องจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะ และจําเปนตองรูจริง ๆ 

ก็ควรเชิญผูเช่ียวชาญมาใหความรู หรือไปศึกษาหาความรูจากผูเช่ียวชาญเฉพาะจากภายนอกชุมชน 

  2.4 การแลกเปลี่ยนความรู ดําเนินการตอเนื่องจากการแสวงหาความรูของกลุมตาง ๆ ดวยการ

ใหกลุมมาแสดงขอมูลความรูที่ไดรับมาแลว  รวมกันวิเคราะหหาจุดรวม จุดเดน ดัดแปลงวิธีการ จัดเปน

ความรูใหมเพื่อใชทํางาน 

  2.5 ประยุกตใชความรูขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม  เปนขั้นตอนการทํางานตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ดวยการนําความรูที่จัดไวเขาไปใชดําเนินงานในแตละขั้นตอน 

  3) การตรวจติดตามคุณภาพการทํางาน มีขั้นตอนทํางาน ดังนี้ 

  (1) จัดตั้งใหมีคณะผูตรวจตดิตาม จํานวน 3-5 คน ศึกษา ทบทวนโครงการ กิจกรรมทั้งหมด

ใหเขาใจวา  ตองทําอะไร 

  (2) จัดทําแผนการตรวจติดตาม พิจารณาวาควรจะตรวจติดตามโครงการ กิจกรรมใด เมื่อไร 

และมีจุดเนนที่ใหความสําคัญกับเรื่องใดบาง 

(3) ทําความเขาใจรวมกันใหชัดเจนวา การตรวจติดตามไมใชการจับผิด แตเปนการรวมกัน

ระหวางผูตรวจติดตามกับคณะทํางานในการหาขอบกพรองที่จะทําใหงานเสียหายหรือคุณภาพต่ําลง                 

แลวชวยกันแกไขขอบกพรอง 

  (4)  การประเมินคุณภาพการทํางาน ดวยการเปดเวทีประชาคมใหคณะผูตรวจติดตาม                 

และคณะทํางานแตละโครงการ กิจกรรมรวมกันเสนอสภาพและผลการดําเนินงานตอเวทีประชาคม                            

เพื่อใหประชาชนไดรับรูและมีสวนรวมในการสงเสริมในเรื่องอะไรบาง และจะกาวไปขางหนาอยางไร 
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เรื่องที่  4  ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ 

  ในการดําเนินการขับเคล่ือนแผนธุรกิจ เปนขั้นตอนการดําเนินงานตอเนื่อง ซึ่งในระหวาง

การดําเนินงานอาจมีปญหาและอุปสรรคได  ดังนั้น เพื่อเปนการควบคุม ปญหาอุปสรรค และหาแนวทางแกไข 

ไดทันตอเวลา ไมปลอยใหเกิดความเสียหาย จึงควรดําเนินการ ดังนี้ 

  1. ตรวจสอบปญหา อุปสรรคจากสภาพภายในของกิจกรรม 

   1) ทําความเขาใจ ในโครงการ กิจกรรม ของตนเองวาจะตองตรวจสอบปญหา

อุปสรรคภายในของตนเอง เพื่อนําขอบกพรองมาพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด               

โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

    (1) ทําความเขาใจขั้นตอนของการทํางาน 

    (2) ตรวจสอบเปรียบเทียบการทํางานวาเปนไปตามขั้นตอนหรือไม                 

มีปญหาอุปสรรคและขอบกพรองอยางไร 

    (3) ปฏิบัติการแกไขขอบกพรองและพัฒนา 

   2)  ดําเนินการตรวจสอบ ขั้นตอนดําเนินงานวาเปนไปตามเกณฑเปรียบเทียบกับ

สภาพท่ีเปนอยูแลวสรุปขอบกพรอง 

   3) ปรับปรุงแกไขและพัฒนา  โดยนําขอบกพรองมากําหนดแนวทางแกไขและ

พิจารณาวาจะมีการจัดการหรือใชเทคโนโลยีมาพัฒนาใหดียิ่งขึ้นอยางไร 

   4) สรุปผลการตรวจสอบเปนองคความรู บันทึกผลการตรวจสอบ  ผลการแกไข

ขอบกพรอง  ผลการพัฒนาสรุปเปนองคความรู   เพื่อพัฒนาเปนทุนทางปญญา 

  2. การตรวจสอบ ติดตาม แกไขขอบกพรองการดําเนินงานตามแผน 

   1) การดําเนินงาน ตรวจสอบ ติดตามและแกไขขอบกพรองใหสามารถดําเนินงาน

ตามแผน  เพื่อสรางประสิทธิผลการทํางาน ใหเกิดผลตอการลงทุนของตนเองดวยการ 

    (1) วางแผนการตรวจ 

    (2) ปฏิบัติการตรวจและแกไขขอบกพรอง 

    (3) ปฏิบัติตามผลการแกไขขอบกพรอง 

   2) ปฏิบัติการจัดทําแผนการตรวจกิจกรรมวาอยูในขั้นตอนใด 

   3) ปฏิบัติการตรวจและแกไขขอบกพรอง คณะผูนําชุมชนดําเนินการตรวจ ดังนี้ 

    (1) แจงใหผูรับผิดชอบทราบลวงหนาวาจะตรวจการดําเนินงานเรื่องอะไรบาง 

เพื่อใหคณะทํางานไดมีสวนรวมในการตรวจสอบตนเองกับผูนําชุมชน 

    (2) ดําเนินการตรวจติดตาม โดยปฏิบัติการรวมกับคณะทํางานพรอมสรุป

ขอบกพรอง 

    (3) นําผลสรุปขอบกพรองมารวมกันกําหนดแนวทางแกไขและจดบันทึก

ใหคณะทํางานผูรับผิดชอบ ใชดําเนินการแกไข 
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    (4 )  กํ าหน ดระย ะเวล ากลับ มาติด ตามผ ลการ แก ไข ขอบก พรอ ง                         

ใหคณะทํางานผูรับผิดชอบรับทราบ 

   4) ปฏิบัติการติดตามผลและแกไขขอบกพรอง โดยคณะทํางาน ดําเนินการติดตาม

ผลการแกไขขอบกพรอง ดังนี้ 

    (1) ใหคณะทํางานแสดงผลการแกไขขอบกพรอง 

(2) คณะทํางานวินิจฉัยผลการแกไขขอบกพรองวาประสบผลสําเร็จ

เพียงใด และจะพัฒนาตอเนื่องอยางไร 

    (3) สรุปผลการแกไขขอบกพรองเปนองคความรู 

 

กิจกรรมที่ 1 

 ใหผูเรียนสรุปความรู เนื้อหาสาระสําคัญที่เรียนรูจากหนวยการเรียนรู และตอบคําถามตามหัวขอ

ตอไปนี้มาสั้น ๆ พอเขาใจ 

  1. การประกอบธุรกิจตองอาศัยปจจัยอะไรบาง...................................................................... 

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

  2. ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับแผนธุรกิจมีอะไรบาง..................................................................... 

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

  3. ขั้นตอนการทําแผนธุรกิจ มีอะไรบาง................................................................................ 

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

  4. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาอาชีพ มีอะไรบาง......................................... 

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

 

กิจกรรมที่ 2  

 เมื่อผูเรียนรูเรื่องการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจไปแลว ทานคิดวาความรูที่ทานศึกษาเรียนรูมา                

จะนําไปใชประโยชนอะไรบางอธิบายพอเขาใจ 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 3 

 ใหผูเรียนนําประเด็นตอไปนี้พูดคุย อภิปรายในกลุมเพื่อน แลวสรุปความคิดเห็น จากการพูดคุย              

และอภิปรายมาสรุป โดยมีประเด็นตอไปนี้ 

 1. เพราะอะไรจึงตองเรียนรูเรื่องการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

 2. ถาไมมีความรูความเขาใจเรื่องการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาธุรกิจ จะเกิดอะไรขึ้น 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 7 

โครงการพัฒนาอาชีพ 
สาระการเรียนรู 

  โครงการพัฒนาอาชีพเปนการจัดกิจกรรมเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  โดยมีการกําหนด

รายละเอียดอยางมีระบบและมีความสัมพันธวาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร เทาไร ทําไม และหวังผลอะไร 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

ตัวชี้วัด 

  1. อธิบายความสําคัญของการทําโครงการพัฒนาอาชีพ 

  2. เขียนโครงการ 

  3. เขียนแผนปฏิบัติการ 

  4. ตรวจสอบโครงการไดถูกตองและเหมาะสม 

ขอบขายเนื้อหา 

  เรื่องที่ 1 ความสําคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ 

  เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

เรื่องที่ 3 การเขียนแผนปฏิบัติการ 

เรื่องที่ 4 การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ 
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เรื่องที่ 1 ความสําคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ 

 1. ความหมายของโครงการพัฒนาอาชีพ 

  จากแผนปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาอาชีพที่กําหนดไวแลวนั้น การนําแผนสูการปฏิบัติ 

เพื่อใหมีทิศทางและขอบเขตการดําเนินงานที่ชัดเจนจะตองมีการจัดทําโครงการปฏิบัติการควบคุม                           

การดําเนินงานไว   

  โครงการ หมายถึง งานที่กําหนดจะทําในระยะหนึ่ง เพื่อแกปญหาหรือตอบสนอง                   

ความตองการที่เกิดขึ้นโดยระบุวาจะทําอะไร เมื่อไร ใชปจจัยอะไร เทาไร และมีวิธีการดําเนินงานอยางไร 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ปญหาหรือความตองการนั้น ไดรับการตอบสนองจะถือวาโครงการนั้นสิ้นสุด 

  การดําเนินงานในรูปโครงการเปนวิธีการบริหารจัดการที่ดี เพราะทําใหเกิดความชัดเจน               

มีเหตุผล เกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน และสามารถขยายผลการดําเนินงานได เพื่อพัฒนากิจกรรม                 

หรืองานนั้นใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 

  2. ลักษณะของโครงการที่ดี 

  โครงการที่ดีจะตองกําหนดรายละเอียดในโครงการใหชัดเจน และมีความสัมพันธกันวา 

ใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เม่ือไร เทาไร ทําไม และหวังผลอะไร โดยลักษณะของโครงการที่ดีสรุปได ดังนี้ 

  1. ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนและเขาใจงาย โดยเนนการกําหนดสิ่งที่ตองการใหเกดิ 

เมื่อโครงการสิ้นสุดลง เชน สามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนไดถูกตองและสามารถลดคาใชจายไดอยางนอย       

รอยละ 10 ของรายไดทั้งหมด 

  2. สามารถนําไปปฏิบัติงานไดจริง ไมเปนโครงการที่เล่ือนลอย เพอฝน สวยหรู 

  3. สอดคลองกับสภาพความเปนจริงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ตอบสนองตอความตองการและความสําคัญของกลุมเปาหมาย และไมเกินความรูความสามารถของผูปฏิบัติ 

  4. มีรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ ที่ เปนองคประกอบของโครงการ เชน วิธีการปฏิบัติ 

ระยะเวลาท่ีแนนอนตั้งแตเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการเพื่อเปนประโยชนตอการกําหนดคาใชจาย 

และทรัพยากร 

  5. ระบุทรัพยากรและแหลงทรัพยากร ที่จําเปนตองใชอยางชัดเจนตลอดจนงบประมาณ       

และแหลงเงินทุนที่ตองใชในการดําเนินงาน 

  6. ผลที่คาดวาจะไดรับตองสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไว 

  3. การเตรียมการเขียนโครงการ 

  การประกอบอาชีพสามารถแบงออกได 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก อาชีพที่ประกอบการเอง 

กับอาชีพรับจาง ในการเขียนโครงการจําเปนที่ผูเรียนตองรูวาไมวาจะเปนอาชีพประเภทใด ตองมีการเตรียม 

ขอมูลใหพรอมกอนการเขียนโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 
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1) แนวทางการเตรียมขอมูลกอนการเขียนโครงการสําหรับอาชีพที่ประกอบการเอง 

   (1) พิจารณาเรื่องทุน การดําเนินงานอาชีพใหประสบความสําเร็จตองศึกษาขอมูลวา

อาชีพนั้นตองใชทุนมากนอยเพียงไร ในเรื่องอะไรบาง มีทุนพอหรือไม ถาไมพอจะหาไดจากแหลงทุน              

ที่ใดบาง การคิดอัตราดอกเบี้ยของแหลงทุนเปนอยางไร ตองใชหลักประกันอะไร แลวมีหลักประกันหรือไม 

เงื่อนไขการกูเงินเปนอยางไร ประเด็นรายละเอียดเหลานี้ตองพิจารณาใหรอบคอบ เพื่อใหสามารถคํานวณทุน

ในการดําเนินงานไดเหมาะสม และไมกอใหเกิดปญหาระหวางดําเนินงานโครงการ 

   (2) พิจารณาเรื่องแรงงาน การประกอบการเองตองใชแรงงาน ผูประกอบการตอง

คิดวาใชแรงงานมากหรือนอยเพียงไรควรเปนแรงงานเพศหญิงหรือเพศชาย ใชแรงงานเองในครอบครัว           

หรือตองใชแรงงานจากภายนอก ถาตองใชแรงงานจากภายนอกครอบครัวจะหาแรงงานไดในชุมชนหรือ              

ตองหาจากที่อื่น หากเปนแรงงานในชุมชนอาจมาทํางานเชากลับเย็นไมตองเตรียมที่พัก หากมาจากภายนอก

ชุมชน ตองเตรียมที่พักให ผูประกอบการตองพิจารณาใหรอบคอบและยอนกลับไปคิดเรื่องทุนดวย 

   (3) พิจารณาเรื่องการตลาด ซึ่งการตลาดนี้ตองพิจารณาวาอาชีพที่ดําเนินการอยูนั้น

เปนที่ตองการของคนในชุมชนหรือแหลงใกลเคียงเพียงใด มีคูแขงหรือไม เพราะอาชีพที่ประสบความสําเร็จ

มากที่สุด คือ อาชีพที่ปราศจากคูแขง นอกจากนี้ ตองพิจารณาถึงนิสัยการใชจายของคนในชุมชนตลอดจน

กําลังซ้ือดวยวาจะเปนอยางไร    

(4)  พิจารณาเรื่องการจัดการ การจัดการเปนหัวใจสําคัญของการประกอบอาชีพอิสระ 

หลายคนมีทุน มีแรงงาน ตลาดมีความตองการ แตดําเนินงานอาชีพไมประสบความสําเร็จเนื่องจากจัดการ

อาชีพไมเปน จึงจําเปนที่ผูประกอบการตองมีความรูในเรื่องการจัดการอาชีพ ในอาชีพที่ประกอบการให 

มากที่สุด การจัดการที่วานี้ไดแก การบริหารเรื่องการลงทุนทําอยางไรจึงจะใหการลงทุนทุกบาททุกสตางค

ไดผลคุมคา การบริหารการทํางานใหมีการทํางานอยางมีระบบ การบริหารดานการตลาดใหมีคนรูจักสินคา

เกิดความประทับใจในสินคา 

   (5) พิจารณาความถนัดของตนเอง สิ่งสําคัญเหนือส่ิงอ่ืนใดในการดําเนินงานอาชีพ

คือ ความถนัด ความสามารถ อุปนิสัย ความพรอมของผูประกอบการในการประกอบอาชีพวาชอบหรือไม 

ถนัดหรือไม ทําไดหรือไม ถาทําไดก็พิจารณาส่ิงประกอบอ่ืน ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว  

   (6) พิจารณาอาชีพที่ดําเนินการวามีความสอดคลองกับชุมชนหรือไม หากเปน

อาชีพที่ตองใชน้ํา มีแหลงน้ําพอเพียงหรือไม เสนทางคมนาคมและการติดตอกับชุมชนอื่นมีสภาพอยางไร 

คนในชุมชนมีความเชื่อ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีเปนอยางไร บางอาชีพอาจไปขัดกับความเชื่อของ 

คนในชุมชนเปนสวนมากหรือไม เชน ตัดสินใจเล้ียงหมูในขณะที่คนในชุมชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

หรือขุดบอเล้ียงปลาในบริเวณใกลวัด 

  2) แนวทางการเตรียมขอมูลกอนการเขียนโครงการสําหรับอาชีพรับจาง 

   (1) คาจางแรงงานมากหรือนอย การพิจารณาวาคาจางมากหรือนอยนั้นจะพิจารณา

จากตัวเงินที่ไดรับอยางเดียวไมถูกตอง ตองเปรียบเทียบกับเวลาที่ตองทํางานดวยวากี ่ชั ่วโมง เพราะ 

บางสถานประกอบการใหเงินเดือนมากกวาสถานประกอบการอื่น แตใหทํางานตั้งแตเชาเลิกค่ําเวลาพักผอน
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ไมมีรายไดจากงานที่ทําจะคุมกับสุขภาพรางกายของเราหรือไม ดังนั้นการพิจารณาคาจางแรงงานจึงตอง               

พิจารณาใหรอบดาน 

(2) สถานประกอบการหลายแหงตองการผูที่มีความรู ความสามารถเฉพาะในแตละ

สาขา ตองพิจารณาวามีความรูความถนัดตรงกับงานนั้นหรือไม 

(3)  ความกาวหนาในอาชีพ ควรพิจารณาวาถาเขาไปทํางานรับจางในสถาน

ประกอบการแลว จะมีโอกาสกาวหนาไดอยางไร บางสถานประกอบการสนับสนุนใหบุคลากร มีความกาวหนา

โดยการใหมีการฝกอบรมเพิ่มเตมิความรูสงไปศึกษาดูงาน แตบางสถานประกอบการไมมีการพัฒนาบุคลากรหรือ

สถานประกอบการบางแหง จายคาแรงงานตามจํานวนชิ้นงานที่ทําได ไมมีการพัฒนาความรูแตอยางใด 

 

กิจกรรมที่ 1 

วิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําโครงการพฒันาอาชีพ 

  ใหผูเรียนวิเคราะหขอมูลแลวบันทึกขอมูลตามความเปนจริงตามหัวขอตอไปนี้ 

1. อาชีพที่ประกอบการ…………………………………………………………………………. 

2. ประเภทของอาชีพ  ประกอบการเอง 

รับจาง 

 

ขอมูลวเิคราะหอาชีพประกอบการเอง ขอมูลวเิคราะหอาชีพรับจาง 

ประเด็น ขอมูลสภาพจริง ประเด็น ขอมูลสภาพจริง 

1.ทุน 

2.แรงงาน   

3. ตลาด 

4. การจัดการ 

5. ความถนัด 

6. ความสอดคลอง

กับชุมชน 

 1. คาจางแรงงาน 

2. ความรูกับงานอาชีพ

ที่ทํา 

3. ความกาวหนาใน

อาชีพ 
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เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

 ขอมูลที่ตองใชในการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

 1. ขอมูลที่นํามาใชกําหนดโครงการพัฒนาอาชีพ จะคลายกับการจัดทําแผนแตจะมีรายละเอียด            

ของแตละกิจกรรมมากกวาขอมูลท่ีจําเปนเหลานี้ ไดแก 

  1. ความตองการของตลาด กอนที่จะเลือกการประกอบอาชีพใด ๆ จะตองมีการสํารวจ

สภาพและความตองการของชุมชนที่จะใชเปนแหลงประกอบอาชีพ เชน จํานวนประชากรในชุมชน มีเด็ก 

ผูใหญ ผูหญิง คนสูงอายุประกอบอาชีพอะไร มีฐานะอยางไร มีรายไดโดยเฉลี่ย สภาพความเปนอยู                  

ความนิยมสินคาหรือบริการในลักษณะใด ซึ่งสินคาหรือบริการที่ตัดสินใจจะผลิตนั้นมีผูดาํเนินการอยูหรือไม 

หรือมีอยูแลว ไมเพียงพอหรือไมมีคุณภาพ สวนของเรานั้นจะพัฒนาใหแตกตางจากสินคาของผูอื่นอยางไร 

การสํารวจความตองการนี้อาจมีวิธีการสอบถาม การสังเกต สถิติจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน              

เพื่อทราบปริมาณความตองการของตลาดวาผลิตสินคาไปแลวคุมทุนหรือไม 

  2. ความพรอมในการประกอบอาชีพ เมื่อตัดสินใจเลือกอาชีพแลว จะตองพิจารณา                  

ความพรอมดานตาง ๆ ของอาชีพนั้น ๆ วามีมากนอยพียงใด ไดแก 

   2.1 ความรูความสามารถเกี่ยวกับอาชีพ โดยพิจารณาวาจะตองใชความรูความสามารถ

ดานใดบาง ผูประกอบการมีพื้นความรูมากนอยเพียงใด ความรูที่ยังขาดอยูจะสามารถศึกษาความรูเพิ่มเติม

ดวยวิธีใด 

   2.2 สถานที่ ที่จะใชประกอบการก็มีความสําคัญที่จะตองพิจารณา การประกอบ

อาชีพบางอยางขึ้นอยูกับการใชสถานที่ดวย เชน ใชเนื้อที่มากสําหรับการประกอบอาชีพเกษตร สถานที่ตอง

อยูในแหลงชุมชนสําหรับอาชีพคาขาย เปนตน 

   2.3 เงินทุน ตองใชเงินทุนเทาใดสําหรับอาชีพที่ประกอบการ มีเงินทุนหรือยัง               

หากยังไมมีจะจัดหาอยางไร ที่ใด 

   2.4 วัสดุอุปกรณ จะตองใชวัสดุอุปกรณอะไรบางและมีหรือยัง หากยังไมมี  

มีวิธีการที่จัดหาไดอยางไร แหลงซ้ืออยูที่ใด 

   2.5 ผูรวมงาน ตองพิจารณาผูรวมงานวามีความจําเปนตองมีกี่คน ใครบาง แตละคน

มีความรูความสามารถดานใดบาง หรือควรมอบหมายงานดานใดใหรับผิดชอบ 

 2. ขอมูลเพื่อเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

  การใหไดขอมูลเพื่อการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ มีหลายวิธี ซึ่งผูเรียนอาจใชวิธีเดียว           

หรือหลายวิธีประกอบกันก็ได วิธีการเหลานี้ ไดแก 

  1. จากเอกสาร หนังสือ ไดแก หนังสือทั่วไป หนังสือรายป หนังสืออางอิง หนังสือพิมพ 

เอกสารรายงานตาง ๆ  

  2. จากสื่อทางไกลตาง ๆ เชน จากรายการโทรทัศน วิทยุ 
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  3. จากหนวยงานตาง ๆ การดําเนินงานของหนวยงานจะมีขอมูลที่นาสนใจ เชน ราคาขายสง 

ขายปลีกในรอบป ปริมาณการผลิต ลักษณะของสินคาที่ตลาดตองการ หนวยงานเหลานี้ เชน กรมสงเสริม

การเกษตร พาณิชยจังหวัด กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

  4. ผูรูในชุมชน โดยการสอบถามผูรูในชุมชน เชน ผูนําในหมูบาน ครู อาจารย นักวิชาการ 

  5. จากการสํารวจ เราสามารถดําเนินการสํารวจภายในชุมชนดวนตนเอง เพื่อใหไดขอมูล            

ที่ชัดเจนและถูกตอง เชน สํารวจราคาของสินคา เราอาจสอบถามจากผูขายไดโดยตรงหลาย ๆ คน 

  6. จากการสังเกต อาจใชวิธีการสังเกตก็ได เชน สังเกตวิธีการขายของผูประกอบการบางคน

ที่ทําใหสินคาขายดีกวาผูอื่น 

  7. การสัมภาษณ ใชวิธีนี้เพื่อใหไดขอมูลที่มีรายละเอียด เชน วิธีและเทคนิคการทําขนมจีบ 

เราอาจจะตองใชเวลาสัมภาษณนานกวาวิธีอื่น ๆ ซึ่งจะตองจดหัวขอไปลวงหนากอน เพื่อใหไดขอมูล                  

ที่ครบถวนสมบูรณ 

 3. การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

 โครงการเปนการกําหนดรายละเอียดในสิ่งที่จะทําอยางมีความสัมพันธ เพื่อใชในการควบคุม                

การดําเนินงานอาชีพใหดําเนินไปอยางเปนระบบ 

 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ มีรายการที่ตองจัดทําขอมูลและรายละเอียด ดังนี้ 

1) ชื่อโครงการ 

  ชื่อโครงการจะตองมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจงเขาใจงายวาจะกระทําส่ิงใด เชน  

โครงการเลี้ยงไกเนื้อ โครงการปลูกกลวยน้ําวา 

2) หลักการและเหตุผล 

  การเขียนหลักการและเหตุผล เปนการนําเสนอขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความจําเปน

หรือความสําคัญและที่มาของโครงการ โดยผู เขียนจะตองระบุถึงสภาพปญหา เหตุผลความจําเปน                 

พรอมจัดหาขอมูลมาสนับสนุนใหชัดเจน เชน สถิติขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ สภาพปญหาของชุมชน          

ที่ผานการประชุมประชาคม หรือนโยบายภาครัฐจากสวนกลาง สวนทองถิ่นซึ่งจะตองแสดงใหเห็น                   

ถึงความสอดคลอง และชี้ใหเห็นถึงขอดีของการดําเนินงานโครงการและขอเสียหากไมมีการดําเนินงานโครงการ 

3) วัตถุประสงค 

  วัตถุประสงคเปนขอความที่แสดงถึงความตองการหรือผลของการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด              

ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติวัดและประเมินผลได โครงการหนึ่ง อาจจะมีวัตถุประสงคเพียงขอเดียวหรือ              

หลายขอก็ได 

4) เปาหมาย 

  เปาหมาย เปนการกําหนดผลงานตามโครงการไวลวงหนาวา เมื่อดําเนินงานตามโครงการ

ไปแลวจะไดผลอะไร อยางไร การกําหนดเปาหมาย จะมีการกําหนดใน 2 ลักษณะ คือ 

  (1)  เปาหมายเชิงปริมาณ เปนการกําหนดผลงานในดานปริมาณวาจะไดงาน กี่ชิ้น กี่คน              

กี่เลม กี่ชุด กี่ตําบล กี่แหง ฯลฯ 
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  (2)  เปาหมายเชิงคุณภาพ เปนการกําหนดคุณภาพของผลงานที่ระบุไวในเชิงปริมาณ            

วางานที่ไดจากโครงการนั้นดีอยางไร มีคุณคาอยางไร เกิดประโยชนอยางไร ฯลฯ 

5) วิธีดําเนินการ 

  วิธีดําเนินการ เปนการเขียนขั้นตอนรายละเอียดภารกิจที่จะตองปฏิบัติ เพื่อใหงานบรรลุ  

ตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนั้น ในการเขียนวิธีดําเนินงานจึงควรคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ 

  (1) จําแนกเปนกิจกรรมยอยหลาย ๆ กิจกรรมเรียงตามลําดับ ตั้งแตเริ่มตนการดําเนินงาน

จนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการใหชัดเจน 

  (2) กิจกรรมแตละกิจกรรมจะตองกําหนดระยะเวลา โดยกําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

ตัวอยาง 

ปฏิทินปฏบิัติโครงการปลูกกลวยน้ําวา 2 ไร 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาปฏิบัติงานตัง้แต 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 53 หมาย

เหตุ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

 

8 

ศึกษาขอมูลตาง ๆ 

เชน ดานตลาด 

แหลงขาย  

ปจจัยการผลิต 

เขียนโครงการ 

จัดหาและรวบรวม

วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ 

เงินทุน สถานที่ 

แรงงาน ทักษ ะ

ตาง ๆ 

 เ ต รี ย ม แ ป ล ง

ปลูกกลวย 

ปลูกกลวย 

ดูแลรักษาโดยให

ปุย ปองกันกําจัด

ศัตรูพืช 

ตัดกลวยและจัด

จําหนาย 

ตกแตงกอกลวย 
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เมื่อจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานแลวจะตองตรวจสอบความพรอมของปจจัยการผลิต ความรู 

ความสามารถของเจาของ แรงงาน เงินทุน แหลงจําหนาย ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานอาชีพ เปนการเตรียม

ความพรอมกอนการดําเนินงานโดยใชการตรวจสอบรายการตาง ๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
 

ที่ รายการ 
ม ี

ไมม ี จัดหาไดอยางไร 
พอเพียง ขาด 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

รถแทรกเตอรสําหรับเตรียมดิน 

จอบ 

วัสดุ อุปกรณ 

ปุย 

สารเคมีปราบศัตรูพืช 

หนอกลวย 

ที่ดิน 

แรงงาน 

เงินลงทุน 

แหลงจําหนาย 

ฯลฯ 

/ 

 

 

/ 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

  

 

6) ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ 

  การกําหนดระยะเวลาดําเนินกิจกรรมตามโครงการใหระบุการเริ่มตนกิจกรรมจนกระทั่ง

สิ้นสุด เชน ตั้งแต 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

7) งบประมาณ 

  การกําหนดงบประมาณเปนการแสดงขอมูลในรูปของตัวเงิน หรือสิ่งของที่ตีคาเปนเงิน  

โดยจะตองแจกแจงใหชัดเจนวาจะใชเงินในรายการใดบาง เชน คาแรงงาน คาขนสง คาวัสดุอุปกรณ             

ในแตละรายการจะกําหนดใชงบประมาณเทาไร ถาจะใหสมบูรณควรประมาณรายไดที่คาดวาจะไดรับไวดวย 

เพื่อจะไดนําไปใชในการจัดการงานอาชีพ ใหมีความคลองตัวและใชในการปรับงบประมาณ คาใชจาย 

เพื่อใหเกิดความสมดุล หรือผลกําไรในการดําเนินงานอาชีพ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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ตัวอยางการจัดทํางบประมาณคาใชจายโครงการปลกูกลวยน้ําวา 2 ไร 
 

งบประมาณที่ตองใช รายไดที่คาดวาจะไดรับ 

ที่ รายการ 
จํานวนเงนิ

(บาท) 
ที่ รายการ 

จํานวนเงนิ

(บาท) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

คาแรงเตรียมแปลงปลูก 3 วนั 

วันละ 100 บาท 

คาหนอกลวย 150 หนอ ๆ ละ  

5 บาท 

คาแรงปลูกกลวย 4 วัน ๆ ละ 

100 บาท 

คาปุย 3 กระสอบ ๆ ละ  

100 บาท 

คาสารเคมีกําจัดศัตรพูืช 

คาแรงตัดกลวย 10 วนั ๆ ละ 

100 บาท 

คาสึกหรอของรถแทรกเตอร 

คาเชาที่ดิน 

คาดอกเบี้ย 

คาน้ํามันรถ 

รวม 

300 

 

750 

 

400 

 

300 

 

500 

1,000 

 

200 

300 

200 

300 

6,300 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ตัดกลวยขาย 10,000 ลูก 

(รอยละ 10 บาท) 

ตัดกลวยขาย 20,000 ลูก 

(รอยละ 20 บาท) 

ขายใบตอง 

 

ขายหนอกลวย 100 หนอ ๆ ละ

5 บาท 

ขายปลีกลวย 

รวม 

 

1,000 

 

4,000 

 

500 

 

500 

 

300 

4,250 

 

8) เครือขาย 

  เครือขาย หมายถึง หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กลุมบุคคล ชุมชนและแหลงวิทยาการ          

ที่มีสวนรวมสงเสริม สนับสนุน ประสานงานและมีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน ในการระบุ

เครือขายจึงตองกําหนดใหชัดเจนวา เครือขายมีหนวยงานหรือบุคคลใดบาง และมีสวนเกี่ยวของกับ 

การดําเนินงานโครงการนี้อยางไร 

9) การประเมินผลและรายงานผลโครงการพัฒนาอาชีพ 

  การประเมินผลและรายงานผลโครงการพัฒนาอาชีพ เปนการระบุวาการดําเนินงาน

โครงการนี้กําหนดจะประเมินผลโครงการนี้อยางไร ดวยวิธีการใด การประเมินโครงงานนี้สามารถแบงเปน 

3 ระยะ คือ  

  1. ประเมินผลกอนดําเนินโครงการ เปนการตรวจสอบความพรอมของปจจัยตาง ๆ ที่ตองใช  

ไดแก เงินลงทุน วัสดุ อุปกรณ แรงงาน  ตลาด  ระบบการจัดการ ความถนัด ความสอดคลองของอาชีพ              

กับชุมชน เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในระยะเริ่มตนโครงงาน 



 99

  2. ประเมินผลระหวางดําเนินโครงการ เปนการประเมินระหวางการดําเนินงานเพื่อทราบ

ความกาวหนาของงาน แนวโนมความสําเร็จของโครงการ และมีปญหาอุปสรรคอะไรบางเพื่อหาวิธีแกไข 

  3. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ เปนการประเมินผลเพื่อหาขอสรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ

แลววา ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม เพราะเหตุใด มีปญหาอุปสรรคอยางไร             

และมีวิธีแกไขอยางไร 

  วิธีการประเมินผลมีหลายวิธี อาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันก็ได เชน แบบประเมิน                 

การอภิปราย โดยดําเนินการเมื่อโครงการสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กําหนด จากนั้น ประมวลขอมูล                       

การดําเนินงานสรุปเปนรายงานทุกครั้ง  เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานครั้งตอไป หรือรายงานใหเจาของ

กิจการอาชีพทราบ 

10) ผูรับผิดชอบโครงงานพัฒนาอาชีพ 

  กําหนดระบุชื่อผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาอาชีพ  ในกรณีที่เปนโครงการที่มีผูรวมงาน

หลายคน ใหระบุไวดวยวามีกี่คน ใครบาง รับผิดชอบการดําเนินงานดานใดของโครงการพัฒนาอาชีพนั้น ๆ 

11) ความสัมพันธกับโครงงานอื่น 

  การระบุความสัมพันธกับโครงการอื่น  เปนการระบุว าโครงการที่ดํ า เนินงานนี้                           

เอื้อประโยชนตอเนื่องหรือประสานงานกับโครงการอื่นอยางไร นอกจากนี้ยังเปนการตรวจสอบดวยวา

โครงการตาง ๆ ที่ระบุดําเนินงานมีความสัมพันธกัน หรือมีความซํ้าซอนกันหรือไม 

12)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนการกําหนดผลผลิตในดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสิ้นสุด

โครงการพัฒนาอาชีพรวมถึงผลลัพธ ในดานตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  
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กิจกรรมที่ 2 

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

  ใหผูเรียนเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ ตามท่ีผูเรียนสนใจ คนละ  1  โครงการ  

ตามหัวขอตอไปนี้ 

   1. ชื่อโครงการ 

   2. หลักการและเหตุผล 

   3. วัตถุประสงค 

   4. เปาหมาย 

   5. วิธีดําเนินการ 

   6. ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ 

   7. งบประมาณ 

   8. เครือขาย 

   9. การประเมินผลและรายงานผลโครงการ 

   10. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   11. ความสัมพันธกับโครงการอื่น 

   12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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เรื่องที่  3  การเขียนแผนปฏิบัติการ 

  การดําเนินงานอาชีพ เมื่อจัดทําโครงการเรียบรอยแลว เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ระบบ ผูดําเนินงานโครงการควรตองจัดทําแผนปฏิบัติการโดยนําขั้นตอนที่ระบุไวในวิธีดําเนินการมาจัดทํา

รายละเอียดตามแบบฟอรม  
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
กลุม 

เปาหมาย 

 

เปาหมาย 

พื้นที่ดําเนินการ ระยะ 

เวลา 
งบประมาณ 

หมูบาน ตําบล อําเภอ 
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เรื่องที่  4 การตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ 

  การดําเนินงาน โครงการพัฒนาอาชีพ ใหประสบความสําเร็จการตรวจสอบติดตามโครงการ 

และการควบคุมโครงการ เปนระบบที่สําคัญตอการจัดการโครงการไดดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ  

  การตรวจสอบโครงการ หมายถึง กระบวนการการวัดและการตรวจสอบที่ทําเปนประจํา             

ในแตละระยะของการดําเนินงานโครงการ  โดยจะทําการวัดและตรวจสอบปจจัยนําเขา  ไดแก  ความพรอม

ของทุน  แรงงาน  ตลาด  การจัดการ  ความถนัด  ความสอดคลองของอาชีพกับชุมชน กระบวนการ

ดําเนินงาน ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการวาเปนไปตามแผนหรือไม  และติดตามผลผลิต ผลิตภัณฑ 

บริการที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไร โดยการติดตามโครงการ มีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลแกฝายบริหารในการ

ชี้ใหเห็นสถานการณของโครงการเกีย่วกบัการใชทรพัยากร การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  หรือผลผลิต ผลิตภัณฑ 

บริการของโครงการเพื่อการแกไขปรับปรุงสถานการณตาง ๆ ของโครงการที่เปนปญหาไดทันทวงที 

  การควบคุมโครงการ หมายถึง กระบวนการที่บังคับใหกิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามแผนงาน

และวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว การควบคุมโครงการจะชวยกระตุนใหผูบริหารโครงการ ตลอดจน

ผูปฏิบัติงานโครงการใหสนใจชวงการดําเนินงาน  เพื่อไมใหการดําเนินงานเบี่ยงเบนไปจากแผน                           

และเพื่อแกไขขอผิดพลาดเมื่อสถานการณไมเปนไปตามที่วางแผนไว เพื่อใหโครงการประสบความสําเร็จ 

ระบบการควบคุมโครงการเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ  ควรควบคุมโครงการใน 5 ดาน ดังนี้ 

  1.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ ไดแก การตรวจสอบวาวัตถุประสงค อุปกรณ 

เครื่องมือ อาคาร ที่ดิน และบุคลากร ผูปฏิบัติงาน มีปริมาณและลักษณะตามที่กําหนดไวสําหรับ                      

การปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดการประหยัดในการบรรลุวัตถุประสงค 

  2.  การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก การตรวจสอบกํากับดูแลเทคนิค เครื่องจักร

เครื่องมือตาง ๆ และวิธีปฏิบัติงานของบุคลากร ผูปฏิบัติใหถูกตองตรงตามหลักการที่กําหนดไวสําหรับ              

การปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ 

  3. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน เปนการจัดการใหโครงการการผลิตไดปริมาณตามที่

กําหนดไวตามคุณภาพ และตามชวงเวลาที่กําหนดไว 

  4.  การควบคุมดานการเงิน ไดแก การควบคุมดานรายจาย การควบคุมดานงบประมาณ และ

ดานการบัญชี เพื่อใหเกิดความมั่นใจวารายรับและรายจายของโครงการเปนไปตามแผนและโครงการ

สามารถทําใหเกิดผลผลิต ผลิตภัณฑ บริการตามวัตถุประสงค 

  5.  การควบคุมบุคลากร เปนการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงานโครงการ              

ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไว และใหเปนไปตามกําหนดการโครงการ การควบคุมการปฏิบัติงาน              

ของบุคลากรอาจใชการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเปนระบบและเปนทางการ 

  การติดตามและการควบคุมโครงการเปนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน และมักใชควบคูกัน            

เพื่อปรับการปฏิบัติงานใหไปสูทิศทางที่ตองการ กลาวคือ เมื่อไดติดตามดูผลการปฏิบัติงานวาเปนอยางไร

แลวตองมีการควบคุมเพื่อปรับการปฏิบัติงานใหไปสูทิศทางที่กําหนดไวในแผน เพื่อชวยใหโครงการบรรลุ
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สิ่งที่เปนวัตถุประสงคของโครงการ ในการดําเนินงานโครงการ การติดตามและการควบคุมจึงชวยให

โครงการมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งระบบตลอดอายุของโครงการ 

  การรายงานผลเปนการสรุปจากผลการประเมินวาเปนไปตามโครงการหรือไม มีปญหา 

อุปสรรคอยางไร เพื่อหาแนวทางแกไข และสงเสริมใหการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นมีประสิทธิภาพ                

มากยิ่งขึ้น 

  การประเมินผลโครงการ นอกจากจะประเมินความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวแลว  

ผูประกอบการควรทําการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมของตนเองดวย เพราะผูประกอบการสวนใหญ            

จะนึกถึงแตผลกําไรโดยไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะมีผลตอความมั่นคงของอาชีพในระยะยาวดวย 
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กิจกรรมที่ 3 

   ใหผู เรียนบันทึกขอมูล สรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพของตนเอง                         

ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 1. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 เริ่มโครงงานวันที่.....................เดือน.............................................พ.ศ. ........................................ 

 สิ้นสุดโครงงานวันที่................เดือน.............................................พ.ศ. ........................................ 

 รวมเวลาดําเนินงาน..................ป...................................เดือน.................................วัน................. 

 2. ตนทุนการผลิต/การบริการ................................................................................................บาท 

 3. จํานวนผลผลิตที่ได/การบริการทั้งหมด..................................................................................... 

 4. การจัดจําหนาย/บริการ............................................................................................................. 

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

 5. ราคาจําหนายตอหนวย 

     ราคาต่ําสุดหนวยละ............................................................................................................บาท 

     ราคาสูงสุดหนวยละ...........................................................................................................บาท 

     ราคาเฉลี่ยหนวยละ............................................................................................................บาท 

 6. แหลงจําหนาย  ก. ..................................................................................................................... 

    ข. ..................................................................................................................... 

    ค. ..................................................................................................................... 

 7. รายได กําไร ขาดทุน..........................................................................................................บาท 

 8. การแบงผลกําไร ขาดทุน (ถามีผูรวมงาน) ............................................................................... 

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

 9. ทรัพยสินคงเหลือ 

  9.1 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท 

  9.2 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท 

  9.3 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท 

  9.4 ..............................จํานวน.......................................มูลคา................................บาท 

 10. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

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

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

 11. การตัดสินใจ 

  11.1 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล......................................................................................... 

          ................................................................................................................................. 
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  11.2 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล......................................................................................... 

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

  11.3 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล......................................................................................... 

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

  11.4 ดําเนินงานตอ ระบุเหตุผล......................................................................................... 

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

ขอคิดเห็นของผูรู......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

       ลงชื่อ................................................. 

                (...............................................) 

       วันที่........เดือน.................พ.ศ. ......... 
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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 

 นางสาวกฤษณา   โสภี ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

   จังหวัดสระแกว 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นางอุบล   ทัศนโกวิท ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

   อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2. นายสุธี  วรประดษิฐ สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัตราด 

3. นางสาวสุวิชา   อินหนองฉาง ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

   อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

4. นายเสกขภัทร  ศรีเมือง ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

   จังหวัดอุตรดิตถ 

5.  นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

6.  นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

7.  นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  

 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผู้พฒันาและปรับปรุงครั�งที�  �  (วนัที�  � - ��  พฤศจกิายน  ����) 

1.  นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  

2.  นางดุษฎ ี  ศรีวัฒนาโรทัย 

3.  นายสุธี  วรประดษิฐ 

4.  นางสาวกฤษณา  โสภ ี

5.  นายสุภาพ  เมืองนอย 

6.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน 

 

ผูพิมพตนฉบบั 

 นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมด ี รองเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางสาวลลิตา แกวมณี กศน.เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 
 
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 
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คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางสาวปริญญารัตน มาทอง กศน.เขตสายไหม 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 
 
 
 

 






