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คํานํา
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและ
ความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสม
ความรู และประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได กํ าหนดแผนยุ ทธศาสตร ใ นการขั บ เคลื่อ น
นโยบายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพ ที่
สามารถสรางรายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมี
จิ ต สํานึ ก รั บผิด ชอบต อตนเองและผูอื่น สํานั ก งาน กศน. จึ งได พิ จ ารณาทบทวนหลัก การ จุ ด หมาย
มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดั บการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน พุ ทธศัก ราช 2551 ใหมีค วามสอดคลอ งตอบสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความ
เกี่ย วข องสัมพันธกัน แต ยังคงหลัก การและวิ ธีก ารเดิมในการพัฒ นาหนังสือที่ใ หผูเรีย นศึกษาคน คว า
ความรู ด ว ยตนเอง ปฏิ บัติ กิ จ กรรม ทํ าแบบฝ ก หัด เพื่ อทดสอบความรู ค วามเข าใจ มีก ารอภิ ปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น
การปรั บปรุ งหนั งสือเรี ย นในครั้ งนี้ ได รั บความร ว มมืออย างดี ยิ่ งจากผูทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นแต ล ะ
สาขาวิชา และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อ
ตาง ๆ มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบ
เนื้อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวา
หนังสือเรียนชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะ
ประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนแบบเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทัก ษะการขยายอาชีพ ผูเรี ยนควร
ปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรูระดับ และ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียน
ไมเขาใจควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป
3. ครูควรทบทวนสาระสําคัญของรายวิชาชองทางการขยายอาชีพ (อช31001) ใหผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงระหวางรายวิชาได ทําใหเกิดความเขาใจตอเนื่องกับรายวิชาทักษะการขยายอาชีพ
4. หนังสือเรียนเลมนี้เนนการจัดการเรียนรูในลักษณะกระบวนการสวนใหญ จะยกตัวอยาง
อาชีพเกษตรกรรมแตอาชีพอื่น ๆ ก็สามารถนํากระบวนการไปใชได
5. หนังสือเรียนเลมนี้มี 8 บท คือ
บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ
บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพรอมการสรางอาชีพใหมีความมั่นคง
บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ
บทที่ 4 ความหมาย ความสําคัญของการขยายอาชีพ
บทที่ 5 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ
บทที่ 6 การจัดทําและพัฒนาระบบการขยายอาชีพ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ
บทที่ 8 โครงการขยายอาชีพ

โครงสรางรายวิชาทักษะการขยายอาชีพ (อช31002)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มาตรฐานการเรียนรูระดับและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มาตรฐานการเรียนรูระดับ
1. มีความรู ความเขาใจ ทักษะในการขยายอาชีพ เพื่อสรางความมั่นคงบนพื้นฐานความรูใน
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ ใ ช น วั ต กรรม เทคโนโลยี ที่ เหมาะสม มีค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาตอยอดและประยุกตใชภูมิปญญา
2. มีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําแผนงานและโครงการธุร กิจเพื่อขยายอาชีพเขาสู
ตลาดการแขงขัน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสูความมั่นคง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตและการตลาดที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการ
ขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
2. ตรวจสอบระบบความพรอมในการขยายอาชีพใหมีความมั่นคง
3. ปฏิบัติการวิเคราะหตนเองและพัฒนาทักษะการขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย
4. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการจัดการอาชีพ เพื่อการขยายอาชีพได
5. ดําเนินการจัดทําและหรือปรับปรุงแผนธุรกิจดานการจัดการ การผลิตหรือ การบริการและ
ดานการจัดการ การตลาด ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
6. ตรวจสอบระบบธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพได
7. ปฏิบัติการจัดทําแผนและโครงการขยายอาชีพได
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ
บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพรอมการสรางอาชีพใหมีความมั่นคง
บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ
บทที่ 4 ความหมาย ความสําคัญของการขยายอาชีพ
บทที่ 5 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ
บทที่ 6 การจัดทําและพัฒนาระบบการขยายอาชีพ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ
บทที่ 8 โครงการขยายอาชีพ
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บทที่ 1
ทักษะในการขยายอาชีพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายทักษะที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตและการตลาดที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการ
ขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความจําเปนในการฝกทักษะอาชีพ
เรื่องที่ 2 ทักษะการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ
สื่อประกอบการเรียนรู
1. เอกสารหมายเลข 1
2. เอกสารหมายเลข 2
3. เอกสารหมายเลข 3
4. เอกสารหมายเลข 4
5. เอกสารหมายเลข 5
เทคโนโลยี

ใบความรู เรื่อง ทักษะการทํางานบนฐานขอมูล
ใบความรู เรื่อง การตอยอดภูมิปญญายกระดับความรูใหสูงขึ้น
ใบความรู เรื่อง การสรางความหลากหลาย เพื่อความมั่นคงในอาชีพ
ใบความรู เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ใบความรู เรื่อง การวิเคราะหเพื่อจําแนกบทบาทหนาที่ของนวัตกรรม
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เรื่องที่ 1 ความจําเปนในการฝกทักษะอาชีพ
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
1. มีความเขาใจทักษะการทํางานบนฐานความรู
2. เขาใจการเรียนรูตอยอดภูมิปญญา ยกระดับความรูใหสูงขึ้น
3. เขาใจความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรม เพื่อความมั่นคงของอาชีพ
แผนปฏิบัติการเรียนรู
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
กิจกรรม
การวัดผล ประเมินผล
สื่อการเรียน
ของการเรียนรู
1. มีความเขาใจทักษะ
เรียนดวยตนเอง
การทํางานบนฐานความรู 1. ผูเรียนแตละคนทําความเขาใจ
เรื่องทักษะการทํางานบน
ฐานขอมูลจากเอกสารใบความรู
2. ทบทวนประสบการณการ
ทํางานบนฐานขอมูลของ
ตนเองแลวบูรณาการความรู
เขาดวยกัน หาแนวทาง
วิธีการทํางานบนฐานขอมูลเพื่อ
ขยายขอบขายอาชีพของตนเอง
2. เขาใจการเรียนรูตอ
เรียนดวยตนเอง
ยอดภูมิปญญา
1. ผูเรียนแตละคนทําความเขาใจ
ยกระดับความรูใหสูงขึ้น
เรือ่ งการตอยอดภูมิปญญา
ยกระดับความรูใหสูงขึ้น
เรียนโดยกลุม
2. ใหคณะผูเ รียนทีเ่ ปนกลุมอาชีพ
ลักษณะเดียวกัน รวมกลุมกัน
คนหาภูมิปญญาที่จะตองใชเปน
ความสามารถหลักและกําหนด
แนวทางยกระดับความรูใหสงู ขึ้น
3. เขาใจความ
เรียนรูดวยตนเอง
หลากหลายทางชีวภาพ ทําความเขาใจเรื่องการสรางความ
และกิจกรรมเพื่อความ
หลากหลายในอาชีพ เพื่อความ
มั่นคงของอาชีพ
มั่นคง ลดอัตราเสี่ยงของตลาด

1. การระบุเหตุการณของ
การประกอบอาชีพที่
ตองใชความรูขอมูล
สารสนเทศ

เอกสารหมายเลข 1
ใบความรูเรือ่ งทักษะการ
ทํางานบนฐานขอมูล

1. การระบุภูมิปญญาที่
จะใชเปนความสามารถ
หลักของการขยาย
ขอบขายอาชีพ

เอกสารหมายเลข 2
ใบความรูเรือ่ งการ
ตอยอดภูมิปญญา
ยกระดับความรูใหสูงขึ้น

2. การกําหนดแนวทาง
การยกระดับความรู
ใหสูงขึ้น

1. ไมคิดเชิงเดี่ยว
2. การบูรณาการความ
หลากหลาย สราง
ความมั่นคง

เอกสารหมายเลข 3
ใบความรูเรือ่ งการสราง
ความหลากหลาย เพื่อ
ความมั่นคงในอาชีพ
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เอกสารหมายเลข 1 : ใบความรู เรื่อง ทักษะการทํางานบนฐานขอมูล

การขยายอาชีพหลายคนใชวิธีทําตามกระแสความนิยม เห็นเขาไดดีก็จะทําตามเขาดวย
คิดตัดสินใจดวยความรูสึก บางคนก็ประสบผลสําเร็จแตหลายคนพบความลมเหลว แตหากเราหันมามอง
คนประสบความสําเร็จอาชีพมั่นคง เราจะเห็นวาบุคคลเหลานี้จะทําอะไรตองคิดอยางถี่ถวน หาความรู
ขอมูลมากมายมาใชคิ ดชั่งน้ํ าหนั กโอกาสความสําเร็ จ จั ดระบบทําการทดลองสรุ ปผลจนมั่นใจจึ งจะมี
การลงทุน การกระทําลักษณะนี้เปนลักษณะของคนทํางานบนฐานขอมูล ผูเรียนการศึกษานอกระบบจึงมี
ความจําเปนที่จะตองพัฒนาทักษะการทํางานบนฐานขอมูล เพื่อใหการขยายอาชีพเริ่มตนไดเหมาะสม
เฉพาะกับตนเอง
กรอบแนวคิดการทํางานบนฐานขอมูล



ทุน
ฐานขอมูลอาชีพ

ผลิตภัณฑ



สรางแบบจําลอง

ปฏิบัติการใชและ

อาชีพสําหรับตนเอง

สรุปบทเรียน

ลูกคา
ตนเอง
แผนภูมิกรอบแนวคิดการทํางานบนฐานขอมูล
จากแผนภู มิก รอบแนวคิ ด การทํางานบนฐานข อมูล แสดงใหเห็น ว า การทํางานบน
ฐานขอมูลจะมีกิจกรรมอยางนอย 3 กิจกรรมที่จําเปนสําหรับการพัฒนาตนเองของผูเรียนที่จะตองเรียนรู
สรางเปนพฤติกรรมใหเปนลักษณะนิสัยในอันที่จะเปลี่ยนแปลงหรือขยายขอบขายอาชีพสูความมั่นคง
ฐานขอมูลอาชีพ
การดําเนินการทางธุรกิจ มีองคประกอบรวม 4 องคประกอบดวยกัน คือ
(1) องคประกอบดานทุน
(2) องคประกอบดานผลิตภัณฑ
(3) องคประกอบดานลูกคา
(4) องคประกอบดานตนเอง
องคประกอบดังกลาวเปนฐานขอมูลอาชีพที่ผูเรียนจะตองจัดระบบขอมูลไวใชทํางาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. องคประกอบดานทุน ประกอบดวย
1.1 ทุนอสังหาริมทรัพย ไดแก บาน ที่ดิน โรงงาน ของที่เรามีอยู หรือตองจัดซื้อ จัดทํา
ไวใชทําธุรกิจ
1.2 ทุน เงิน มีหรือยั ง ถายั งไมมีแหลงเงินทุน อยู ที่ไหน จะเข าถึงไดอย างไร จะสูกั บ
ดอกเบี้ยไดหรือไม
2. องคประกอบดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย
2.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ ตลาดตองการอยางไร
2.2 กระบวนการผลิตที่ตองใช
2.3 นวัตกรรม เทคโนโลยี การลดตนทุน เปนอยางไร
2.4 นวัตกรรม เทคโนโลยี การผลิตจะเขาถึงไดระดับใด
2.5 บรรจุภัณฑ
2.6 การเก็บรักษา
3. องคประกอบดานลูกคา ประกอบดวย
3.1 คานิยมเปนอยางไร
3.2 ชองทางเขาถึงลูกคา
3.3 การสรางความภักดีใหเกิดกับลูกคา
3.4 การสงเสริมการขาย
4. องคประกอบดานตนเอง ประกอบดวย
4.1 ความรูทักษะการดําเนินงาน ตองมีอะไรบาง
4.2 การพัฒนาทีมงาน คนงาน จะตองทําอะไร อยางไร
4.3 ความนาเชื่อถือของเรา
4.4 สังคม สิ่งแวดลอม กับสถานประกอบการของเรา
จากรายละเอียดพอสังเขปดังกลาวขางตน ผูเรียนจะตองสืบคน เรียนรู ทําความเขาใจ
อยางลึกซึ้ง สําหรับตัดสินใจออกแบบระบบทํางานหรือจะคอย ๆ ศึกษา สรางความมั่นใจดานการจัดทํา
แบบจําลองอาชีพแลวทดลองทําเพื่อสรุปผล ตัดสินใจกําหนดขนาดธุรกิจ หรือจะยกเลิกเปลี่ยนความคิด
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การสรางแบบจําลองอาชีพ
แบบจําลองอาชีพ เปนเหมือนสมมติฐาน เพื่อการพิสูจนของการทําอาชีพ โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเบื้องตนเพื่อสรุปขอมูล สรางแบบจําลองอาชีพ
โดยเริ่มตน วิเคราะหฐานขอมูลอาชีพที่เราจะทําทั้ง 4 องค ประกอบ แลว นําขอมูลมา
กําหนดรูปแบบเบื้องตน เพื่อการทดลองสรุปขอมูลสารสนเทศ ดังตัวอยาง
ธุรกิจเปาหมาย

กิจกรรม วิธกี ารทํางาน

สมมติฐาน

ปจจัยนําเขา

ปลูกมะเดื่อฝรั่งอบแหง
เขาสูตลาด

- ขยายพันธุ
1. ใหผลผลิตลูกสด 1. มะเดื่อฝรั่งสาย
- งานผลิตปุยหมัก
5 กก./ตน/ป
พันธุญี่ปุน
- งานผลิตจุลินทรีย
2. ไดผลผลิตแหง
2. ขี้ไกทําปุยหมัก
- งานปลูกบํารุงรักษา
1.5 กก./ตน/ป
3. จุลินทรีย พด. 1
- งานอารักขาตนพืช
3. พืน้ ที่ 1 ไรสามารถ
พด. 2 และ พด. 3
- งานเก็บเกีย่ ว
ปลูกได 400 ตน
4. พืน้ ที่ดิน 1 ไร
- งานอบแหง
- งานบรรจุหีบหอ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแบบจําลอง
หลังจากการศึกษาเบื้องตน ผลการทดลองไดขอมูลสารสนเทศตามที่กําหนดแลวนํามาจัดทํา
แบบจําลองธุรกิจ การผลิตลูกมะเดื่อฝรั่งอบแหง (Fix) เขาสูตลาดใหไดสัปดาหละ 200 กก. ดังตัวอยางนี้
1. รูปแบบการดําเนินงาน
เปาหมาย
ผลิตมะเดื่อฝรั่งอบแหง
(Fix) เขาสูตลาด
สัปดาหละ 200 กก.

เกณฑชี้วดั
ความสําเร็จ
1. ผลผลิตสดได 5 กก./
ตน/ป แปรรูปเปน
ผลแหงได 1.5 กก./ตน/ป
2. ตองปลูกตนมะเดื่อฝรั่ง
จํานวน 6,400 ตน
3. ใชพื้นที่ 16 ไร

กิจกรรมวิธกี ารทํางาน

ปจจัยดําเนินงาน

1. ขยายพันธุโดยวิธีปกชํา
1. สารเคมีเรงรากพืช
2. ผลิตปุยหมักจากมูลไก 96 ตัน/ป 2.ถุงและขุยมะพราว ปกชํา
3. งานผลิตจุลินทรีย 9,600 ลิตร/ป 3. มูลไก 96 ตัน
4. งานปลูกบํารุงรักษา 16 ไร
4. จุลินทรีย
5. งานอารักขาพืช
- พด. 1
6. งานเก็บเกี่ยว
- พด. 2
7. งานอบแหง
- พด. 3
8. งานบรรจุหีบหอ
5. ที่ดินพัฒนา
คุณภาพแลว 16 ไร
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2. เอกสารขั้นตอนการทํางาน เปนการนํากิจกรรมวิธีการไปจัดทํารายละเอียดวิธีการ
ขั้นตอนการทํางานเปนเอกสาร เพื่อใหคนทํางานไดใชปฏิบัติตาม ปฏิบัติการใชและสรุปบทเรียน
ขั้นตอนนี้เปนการปฏิบัติการเริ่มตนทดลองเต็มรูปแบบการทําธุรกิจจริงดานการวางแผน
ปฏิบัติการ(Plan) ทํางานตามแผนปฏิบัติการ(Do) ติดตามตรวจสอบหาขอบกพรอง (Check) ปฏิบัติการ
แก ไขขอบกพรอง (Action) เปน วงจร PDCA โดยในทุกขั้ น ตอนต องมีการจดบัน ทึกข อมูลเกี่ ยวกั บ
ปรากฏการณ ผลที่เกิด และผลกระทบอยางเปน ระบบ เพื่อนํ ามาสรุ ปบทเรีย นพัฒนาระบบธุร กิจ ใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องเขาสูความมั่นคง
สรุป
การประกอบธุรกิจทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ เปนอาชีพอิสระที่ผูประกอบการตอง
สรางภูมิคุมกันใหกับธุรกิจของตนเอง จะตองอาศัยขอมูลสารสนเทศทางอาชีพมากมาย ซึ่งสามารถจํากัด
ขอบเขตลงได 4 องคประกอบ คือ (1) ทุน (2) ผลิตภัณฑหรือบริการที่จะทํา (3) ลูกคา และ (4) ตนเอง มา
ใชตั้ งแตเริ่มตน คิด ตัด สิน ใจ กําหนดแบบจําลองอาชีพใหเหมาะสมกั บตนเอง และปฏิบัติก ารใชสรุ ป
บทเรียนเปนองคความรูที่จะตองถูกพัฒนาใหสูงสุดเปนระยะ ๆ ดวยตนเอง การกระทําดังกลาวหรือเรื่อง
ของการใชข อมูลสารสนเทศเข ามาใชทํางานทั้ง สิ้น จํ า เปน ที่ ผูเรี ย นจะต อ งพัฒ นาทัก ษะการทํางาน
บนฐานขอมูลไปอยางตอเนื่อง

กิจกรรมที่ 1
1. ผูเรียนพิจารณาอาชีพของตนเอง หรืออาชีพที่สนใจวามีความจําเปนตองฝกทักษะเพื่อขยายอาชีพ
ดานใดบาง อยางไร
2. ผูเรียนสรางแบบจําลองอาชีพที่ตนเองประกอบอยู หรืออาชีพตามความสนใจ หรือถอดบทเรียน
การจําลองอาชีพจากภูมิปญญามา 1 อาชีพ โดยมีองคประกอบ 2 ขั้นตอน คือการศึกษาเบื้องตน
เพื่อสรุปขอมูล สรางแบบจําลองอาชีพ และการจัดทําแบบจําลอง
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เอกสารหมายเลข 2 : ใบความรู เรื่อง การตอยอดภูมิปญญายกระดับความรูใหสูงขึ้น

การถายทอดภูมิปญญาจากเจาขององคความรูไปสูบุคคลที่รับการถายทอด สวนใหญจะ
ใหค วามสําคั ญกับเทคนิค ขั้น ตอน วิ ธีการของการทํางานหรื อการแกปญ หา แตใ นความเปน จริงแลว
ภูมิปญญายังมีองค ประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย เปนองคร วมที่จ ะนําไปสูค วามสําเร็ จ มั่น คง ยั่ งยื น ได
แตผูรับการถายทอดมักจะมุงไปรับเทคนิควิธีการมากกวา เชน ภูมิปญญาแยกอินทรียก็จะใหความสําคัญ
กับวิธีการทําปุยหมัก ปุยน้ํา เทานั้น ทั้ง ๆ ยังมีสวนประกอบอื่น ๆ ที่สําคัญมากมาย ดังนั้น การตอยอด
ภูมิปญญาจึงเปนเรื่องที่จะตองมีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อยกระดับความรูใหสูงขึ้น
สอดคลองไปกับยุคสมัย
กรอบความคิด
การถายทอดภูมิปญญานาจะมีกรอบแนวคิด ดังนี้
ขั้นตอนการวิเคราะห

ขั้นตอนศึกษา

ภูมิปญญา

เจาะลึก

1.1 วิเคราะหภูมิปญญาระบุภารกิจ
ระบุความรูสารสนเทศ
1.2 วิเคราะหภารกิจระบุกจิ กรรม
และขอมูล ศึกษาทบทวน
1.3 วิเคราะหกิจกรรมระบุขั้นตอนระบบ ทําความเขาใจใหกระจาง
1.4 วิเคราะหขั้นตอนระบบ ระบุเทคนิควิธีการ

ขั้นตอนพัฒนา

ตอยอดภูมิปญญา
ปรับแตงพัฒนาเขาสูยุคสมัย

8
1. กรอบการคิดวิเคราะห ภูมิปญญาและการศึกษาเจาะลึก กรณีการผลิตผลมะเดื่อฝรั่งอบแหง
ภารกิจ

กิจกรรม ขัน้ ตอนระบบของภูมิปญญา

เทคนิควิธีการ

สารสนเทศ
ความรูที่จําเปน

ผลิตผลสด

1. การขยายพันธุ

1.1 การควั่นกิ่ง

1.1.1 เลือกตําแหนงใตตา
1.1.2 ใชมีดควั่นรอบกิ่ง
1.1.3 ขูดเยื่อเจริญออก
1.4 ทาฮอรโมนเรงราก ชนิดของฮอรโมน
ใหปดทับรอยแผล
เรงรากและวิธีใช
ดานบน
ที่มจี ําหนายใน
ทองตลาด

2. การปลูกบํารุงรักษา 1.2 การหอวัสดุตอน
3. การอารักขาพืช
ผลิตผล
1. การเก็บเกี่ยว
อบแหง
2. การแปรรูป
3. การบรรจุภัณฑ
2. กรอบการคิดพัฒนาตอยอดภูมิปญญาเขาสูยุคสมัย
ภูมิปญญา

ทฤษฎีแนวคิดยุคใหม

1. ภารกิจของภูมิปญญา

1. ความเหมาะสมของ
การบริหารจัดการคุณภาพ

2. กิจกรรม ขัน้ ตอนระบบ
ของภูมิปญญา

2. ความเหมาะสมของ
ระบบการผลิต

3. เทคนิควิธีการ

3. ความเหมาะสมของ
เทคนิควิธีการ

1.1 บทบาทหนาที่ของ
ผูประกอบการธุรกิจ
1.2 การบริหารทรัพยากรดําเนินงาน
1.3 การบริหารการผลิต
1.4 การควบคุมคุณภาพ
2.1 คุณภาพผลผลิต
2.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
2.3 ความสามารถของปจจัยนําเขา
3.1 ความสามารถลดตนทุนและเวลา
3.2 มีความถูกตอง เสียหายนอย
3.3 สิ่งแวดลอมปลอดภัย
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จากกรอบแนวคิดดังกลาว ผูเรียนจะพบวา การขยายอาชีพหรือพัฒนาอาชีพเขาสูความ
มั่นคงเปนเรื่องของการคิด วิเคราะห การใชสารสนเทศขอมูล การประยุกตใชความรู เปนเรื่องสําคัญของ
การตอยอดภูมิปญญามายกระดับความรูใหสูงขึ้น
การตอยอดภูมิปญญายกระดับความรูใหสูงขึ้น
เปน กระบวนการขั้ น ตอนการวิ เคราะหภู มิปญ ญาทองถิ่น เพื่อใหมีค วามรูเกิ ด ความ
กระจางในองคความรูของภูมิปญญานําไปสูการวิเคราะห ระบุ ทฤษฎีแนวคิดยุคใหมใชยกระดับความรู
ใหสูงขึ้นดังแผนภูมินี้
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แผนภูมิตอ ยอดภูมปิ ญญายกระดับความรู
ภูมิปญญาผลิตผลมะเดื่อฝรั่งอบแหง

การวิเคราะหระบบ เพื่อระบุทฤษฎีแนวคิด
ยุคใหมใชยกระดับความรูใ หสูงขึ้น
ความเหมาะสมของ

ภารกิจ

การบริหารจัดการ
- บทบาทเจาของธุรกิจ
- การบริหารทรัพยากร
- การบริหารการผลิต
- การควบคุมคุณภาพ

1. การผลิตผลสด
2. การผลิตผลแหง

กิจกรรมระบบ

ความเหมาะสมของระบบ

ขอมูลสารสนเทศ
ยกระดับความรูใหสูงขึน้
1. การบริหารจัดการคุณภาพ
ISO 90001/2000

การดําเนินงาน
- คุณภาพผลผลิต
- ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
- ความสามารถของ
ปจจัยดําเนินการ
เทคนิควิธกี าร

การควั่น

การหอ

กิ่งพันธุ

นําเขา

กิ่ง

วัสดุ

พรอมปลูก

ขั้นตอน
1. เลือกตําแหนงใตตา

ทํางาน

2. ควั่นเปลือกใตตา
3. ขูดเยื่อเจริญ
4. ทาฮอรโมนเรงราก

1. การกําหนดมาตรฐานผลผลิต
3. การควบคุมเชิงกลยุทธ

ปจจัย

วิธีการ

ยกระดับความรูใหสูงขึน้

2. การจัดการระบบ ISO

ความเหมาะสมของ

1. การขยายพันธุ
2. การปลูก
3. การอารักขาพืช

ขอมูลสารสนเทศ

1. นําถุงขนาด 2” บรรจุขุย
มะพราวมีความชื้นมัดปากถุงให
แนน
2. ผาถุงมีความยาวหุมรอยแผล
ใหมิดชิด
3. มัดตุมดวยเชือกฟางติดกับกิ่ง
ใหแนน
4. ทาฮอรโมนเรงราก
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เอกสารหมายเลข 3 : ใบความรู เรื่อง การสรางความหลากหลายเพื่อความมั่นคงในอาชีพ
กรอบความคิด
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
กิจกรรม
ผลผลิตเพิ่ม
การหมุนเวียน

มีรายได

อาชีพ
มั่นคง
ยั่งยืน

เปลี่ยนรูปบน
ความหลากหลาย
รูปแสดงผังความสัมพันธของการสรางความหลากหลายสูความมั่นคงในอาชีพ
การสรางความหลากหลาย
การสรางความหลากหลายในอาชีพเปนภูมิปญญา เพื่อใชสรางภูมิคุมกันใหกับการดํารง
อาชีพตามหลักทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงคที่จะ
ใหอาชีพเกษตรกรสูความเขมแข็งมั่นคงยั่งยืน ดวยการใหปลูกขาว ปลูกผัก ผลไม และเลี้ยงไก ไวกินใน
ครอบครัว เหลือขาย เลี้ย งหมูไว เปน เงินเก็ บ เงิน ออม ปลูก ไมใ ชงาน ใชเปนเชื้อเพลิง ใหร มเงา จั ดการ
บานเรือนใหสะอาด ชีวิตก็จะร่ํารวยความสุข (จากความจําของผูเขียน เมื่อครั้งเขาเฝาถวายงานโครงการ
เกษตรธรรมชาติถาวรนิมิตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2537 โดยมีพระมหาถาวร
จิตตภาวโรวงศมาลัยเปนผูอุปถัมภ)
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บงชี้ถึงการสราง
ความหลากหลายทางชีวภาพ การหมุนเวียนเปลี่ยนรูปบนความหลากหลายไดผลผลิตพอเพียงกับการกินอยู
และเหลือขายเปนรายไดใชดํารงชีวิต
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ตัวอยาง การหมุนเวียนบนความหลากหลายทางชีวภาพของอาชีพเกษตรกร
การหมุนเวียนระหวางชีวภาพ
ผูให
ประโยชนจากการหมุนเวียน
ผูรับ
ชีวภาพ
สิ่งที่ได
- รําขาวใชเปนอาหารจุลินทรีย พัฒนาดิน
ผัก
รําขาว
- ฟางขางเปนอินทรียวัตถุใชทําปุย หมัก
ฟางขาว
ไมผล
ไมใชงาน
ขาว
รําขาว
เปด
ฟางขาว
ไก
- หมุนเวียนเปนอาหารสัตว
หมู
ปลา
เปด
เศษผักผลไม
ไก
สวนกินไมได
ผัก
- หมุนเวียนเปนอาหารสัตว
หมู
ขายไมได
ไมผล
ปลา
ใบรวงหลนลงหนาดิน ขาว
ไมใชงาน
ผัก
- ใบตกลงดินยอยสลายเปนปุยอินทรีย
(ไมปาตระกูลถั่ว)
ไมผล
ขาว
อุจจาระ
เปด
- ใชทําปุยหมักบํารุงดินใหธาตุอาหาร
ผัก
ปสสาวะ
ไก
แกพืช
ไมผล
ขน
หมู
ไมใชงาน
จากตัวอยางการหมุนเวียนดังกลาวทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนลงได หากมีการ
จัดการวางแผนการทํางานตามสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3 + 3 + 3 + 1 ประกอบดวยพื้นที่น้ํา 3 สวน ใชกักเก็บน้ําเลี้ยงปลา พื้นที่ทํานา 3 สวน จะมีผลผลิตพอเพียง
หมุนเวียนระหวางชีวภาพ พื้นที่ปลูก ผักผลไมและไมใ ชงาน 3 สว น และพื้นที่อยูอาศัย เลี้ย งสัต วและ
ทางเดินอีก 1 สวน โครงสรางสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดังกลาวจะสามารถจัดระบบการผลิตที่พึ่งพาปจจัยภายนอกไดนอยที่สุด
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ตัวอยาง การเปลี่ยนรูป แปรรูป ยกระดับมูลคาผลผลิต
ชีวภาพ
ผลผลิต
ขาวเปลือก
ขาว

รํา
แกลบ
หัวผักกาดขาว
ผักกาดเขียว

ผัก
พริกชี้ฟา
หัวหอม
หัวกระเทียม
ผลไม
ไมผล
ไมเชื้อเพลิง
ไมโตเร็ว

ไมใชงาน
เนื้อหมู

หมู

มันหมู

การแปรรูปยกระดับมูลคา
- ขาวกลอง
- ขาวขาว
- ธัญพืชเพื่อสุขภาพ
- เชี้อเพลิงแทง
- หัวไชโปวหวาน
- เกี้ยมฉาย
- กงฉาย
- ผักกาดดอง
- น้ําพริกเผา
- น้ําพริกตาแดง
- กระเทียมดอง
- ผลไมอบแหง
- ผลไมกวน
- น้ําสมสายชูหมัก
- ถาน
- น้ําสมควันไม
- เครื่องเรือน
- กระดาน
- หมูสม
- หมูแหนม
- หมูกุนเชียง
- สบูเหลวอาบน้ํา
- สบูลางชาม
- แคบหมู

จากตัวอยาง จะเห็นวา การแปรรูปทําใหเกิดความหลากหลายทางกิจกรรมมากมายที่จะ
ทําใหเกิด การเพิ่มผลผลิตและผลิตภัณ ฑสามารถใชอยู ใชกินเหลือขาย เพิ่มมูลคาสร างใหเกิ ดรายได สู
ความมั่นคงยั่งยืนได
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ปจจัยแหงความสําเร็จ
ปจ จั ย แหงความสําเร็ จ ของการสร างความหลากหลายทางชีว ภาพและกิ จกรรมที่จ ะ
จัดการใหความหลากหลายตาง ๆ นั้นลงตัว คงไมมีสูตรสําเร็จเปนเรื่องที่ผูเรียนจะตองเรียนรูคนพบได
ดวยตนเองจากวิธีการตาง ๆ เชน
1. การสืบคนขอมูลสารสนเทศตาง ๆ นํามาวิเคราะหหาความลงตั วแลวจัด ระบบการ
ดําเนินงาน
2. การถอดบทเรียนจากผูประสบความสําเร็จนําขอมูลสารสนเทศที่ไดมาจัดระบบให
เหมาะสมกับตนเอง
3. การทดลอง เพื่อตรวจสอบระบบการดําเนิ น งานที่ได มาจากข อมูลสารสนเทศว า
เกิดผลตามความรูเพียงใดจะตองเพิ่มเติมพัฒนาอะไร
จึงอาจจะสรุปไดวา ปจจัยแหงความสําเร็จของการใชความหลากหลายทางชีวภาพและ
กิ จ กรรมมาสร า งความมั่ น คงยั่ ง ยื น ในอาชี พ ได อ ย า งลงตั ว คื อ การทํ า งานบนฐานข อ มู ล และใช
กระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือของผูเรียนนั่นเอง
กิจกรรมที่ 2
ใหผูเรียนบอกการหมุนเวียนบนความหลากหลายทางชีวภาพ หรือกิจกรรมในอาชีพของตนเอง
หรือสัมภาษณผูประกอบอาชีพที่สนใจมา 1 อาชีพ ตามรูปแบบ ดังนี้
การหมุนเวียนระหวางชีวภาพหรือกิจกรรม
ผูให
ชีวภาพ
สิ่งที่ได

ผูรับ

ประโยชนจากการ
หมุนเวียน
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เรื่องที่ 2 ทักษะการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
1. ประเมินประสิทธิภาพการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได
2. มีความรู ความเขาใจและจําแนกบทบาทหนาที่ของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได
3. ปฏิบัติการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีไดอยางคลองแคลว
แผนปฏิบัติการเรียนรู
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
กิจกรรม
การวัดผล ประเมินผล
สื่อการเรียนรู
ของการเรียนรู
1. ประเมินประสิทธิภาพ เรียนดวยตนเอง
ตัดสินใจ ยอมรับ หรือ
1. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับ 1. ความสามารถตอบสนอง เอกสารหมายเลข 4
วัตถุประสงค
ปฏิเสธนวัตกรรมหรือ
เรื่อง การประเมิน
การประเมินประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีได
ประสิทธิภาพ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีจาก 2. ประหยัดคาใชจาย
3. ทําใหงานดําเนินไปอยาง นวัตกรรมเทคโนโลยี
เอกสารใบความรู
รวดเร็ว
2. ปฏิบัติการประเมินนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ภาครัฐและ
เอกชนเสนอใหใช
2. มีความเขาใจ สามารถ เรียนดวยตนเอง
1. บอกบทบาท
เอกสารหมายเลข 5
จําแนกบทบาท หนาที่
1. ผูเรียนนํานวัตกรรมหรือ
2. บอกหนาที่
เรื่อง การวิเคราะหเพื่อ
ของนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่ตัดสินใจใชมา
จําแนก บทบาทหนาที่
เทคโนโลยีได
วิเคราะห ศึกษา บทบาท หนาที่
ของนวัตกรรม
เพื่อทราบรายละเอียดและ
เทคโนโลยี
ประยุกตใชใหถูกตองไดดวย
การศึกษาตัวอยางการวิเคราะห
จากเอกสารใบความรู
3. ปฏิบัติการใชนวัตกรรม เรียนดวยตนเอง
และเทคโนโลยีไดอยาง ใหผูเรียนศึกษาขั้นตอนการทํางาน 1. ใชนวัตกรรม เทคโนโลยี
คลองแคลว
ของนวัตกรรม เทคโนโลยี แลว อยางคลองแคลว
ทําตาม ตรวจสอบหาขอบกพรอง
ของตนเองในการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยี แลวฝกการใชงานจน
คลองแคลว
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เอกสารหมายเลข 4 : ใบความรู เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม เทคโนโลยี
กรอบความคิด
ความถูกตองได
ตาม
วัตถุประสงค

ประสิทธิภาพ

ลดตนทุน

รวดเร็ว

จากแผนภู มิ ส ามารถอธิ บ ายได ว า ประสิ ท ธิ ภ าพมี อ งค ป ระกอบร ว มอย า งน อ ย 3
องค ประกอบ คื อ (1) ความถูกต องเปนไปตามวั ตถุประสงค (2) มีค วามรวดเร็ ว และ (3) สามารถลด
ตนทุนรายจายได นอกจากนั้นในแตละองคประกอบจะตองมีความสัมพันธตอกัน หากนํากรอบแนวคิดนี้
มาอธิบายกับประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอาจจะสรุปไดวา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม เทคโนโลยีการประกอบอาชีพขึ้นอยูกับองคประกอบ ดังนี้
1 ความสามารถทํางานไดถูกตองตามวัตถุประสงคและมีขอเสียนอย
2 ประหยัดคาใชจาย
3 ทํางานไดรวดเร็ว
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ประเมินการทํางานใหถูกตองตามวัตถุประสงคของเทคโนโลยี
การประเมินความสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคของนวัตกรรม เทคโนโลยี ผูเรียน
ตองคิดลักษณะบงชี้ความสําเร็จ และตัวชี้วัดความสําเร็จดวยตนเอง ดังตัวอยางนี้
ตัวอยาง การประเมินการทํางานใหถูกตองตามวัตถุประสงค
องคประกอบการประเมิน
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
เกณฑชี้วัดความสําเร็จของงาน
1. การทําไดตามวัตถุประสงค 1. เนื้องานที่นวัตกรรม เทคโนโลยี 1. ความสามารถขั้นต่ําที่ยอมรับได
ทําได
รอยละ 90 ของเนื้องาน
2. ความเสียหายขั้นสูงสุดที่ยอมรับ
2. ความเสียหายของผลงาน 2. ผลงานที่เสียหายหรือไมผาน
คุณภาพ
ไดรอยละ 5 ของงาน
จากตั ว อย างเกณฑก ารประเมิน เพื่อใหเห็น รู ปธรรมจึ งขอยกตั ว อย างการกํ าหนดเกณฑก าร
ประเมินการทํางานไดถูกตองของนวัตกรรม เทคโนโลยี ดังนี้
ตัวอยาง เกณฑการประเมินการทํางานไดถูกตองของนวัตกรรมจุลินทรีย
องคประกอบการประเมิน
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
เกณฑชี้วัดความสําเร็จของงาน
1. การหมักสังเคราะห
หลังจากปรุงสวนผสมกับจุลินทรีย กระบวนการหมักตองแลวเสร็จ
อินทรียวัตถุใหเปนปุย หมัก เสร็จแลว กระบวนการหมักตอง ภายใน 5 – 7 วัน โดยกระบวนการ
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 – 7 วัน จุลินทรีย 100%
โดยกระบวนการของจุลินทรีย
2. ความเสียหายของปุยหมัก อินทรียวัตถุควรจะไดรับการยอย จะมีอินทรียวัตถุที่ยังไมยอยสลาย
สลายใหมากที่สุด
ไดไมเกินรอยละ 10
ตัวอยาง การประเมินเทียบเคียงการทํางานไดตามจุดประสงคของจุลินทรีย 2 สํานัก
องคประกอบการประเมิน
เทคนิคการใช พด.1 + พด.2
จุลินทรียเอกชน
กระบวนการหมักความรอนสูงมาก
กระบวนการหมักความรอน
กระบวนการหมักตอง
ตองใชแรงงานคนเขาไปกลับกอง
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 35°C - 40°C และเย็นลงทั้งหมด
5 – 7 วัน โดยกระบวนการ ภายใน 5 – 7 วัน เปนกระบวนการ ปุยทุก ๆ 6 ชั่วโมง เพื่อรักษา
อุณหภูมิตอง 35°C - 40°C
ทํางานของจุลินทรีย 100%
ของจุลินทรีย
อินทรียวัตถุควรจะไดรับ
มีอินทรียวัตถุที่ราเดินมากกวา
มีอินทรียวัตถุที่ราเดินไดเพียง
การยอยสลายใหมากที่สุด รอยละ 95
รอยละ 70
จากตาราง บงชี้ใหเห็นวา จุลินทรีย พด.1 + พด.2 สามารถทํางานไดถูกตองตามวัตถุประสงค
มากกวาชนิดอื่น
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ประเมินความประหยัดคาใชจาย
เปน การประเมิน เทีย บเคี ย งระหว างนวั ต กรรมเทคโนโลยี อัน ใหมที่จ ะนํ าเข ามาใช
เทียบเคียงกับนวัตกรรม เทคโนโลยีเกา โดยมีตัวแปรการประเมินประกอบการ
1 ราคานวัตกรรม เทคโนโลยีตองจายเทาไร
2 คาใชจายระหวางการใชเทาไร
3 ลดรายจายจากเดิมเทาไร
ตัวอยาง การประเมินเทียบเคียงคาใชจายนวัตกรรม เทคโนโลยี
เปาหมาย : พรวนดินใหละเอียดบนพื้นที่ 3 ไร ใหแลวเสร็จไมเกิน 6 ชั่วโมง (1 วัน)
ใชแรงงาน คน ขุด พรวน ดวยจอบ
ใชเครื่องจอบหมุนแบบเดินตามเครือ่ งยนต 5 แรงมา
1. ราคานวัตกรรมเทคโนโลยี
1. ราคานวัตกรรมเทคโนโลยี
- รถพรวนแบบเดินตามราคาคันละ 40,000 บาท ทํางานได
- ตองใชคน 15 คน คาแรงงาน
1 คน/200 บาท/วัน ตองจาย
4,000 ชั่วโมง คิดคาใชจายชั่วโมงละ 100 บาท
คาแรงงาน 3,000 บาท
- พื้นที่ขนาด 3 ไร ใชเวลาทํางาน 3 ชั่วโมง
ตองเสียคาใชจาย 300 บาท
2. คาใชจายระหวางใชงาน
2. คาใชจายระหวางการใชงาน
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 3 ชั่วโมง ขนาด 6 ลิตร
- เครื่องดื่มชูกําลัง 15 ขวด 150 บาท
เปนเงิน 180 บาท
- น้ําเย็น 50 บาท
- คาใบมีดพรวนเสียหาย ประมาณ 300 บาท
รวม 200 บาท
- คาแรงคนงาน 1 คน 200 บาท
รวม 680 บาท
รวมรายจายทั้งหมด 3,200 บาท
รวมรายจายทั้งหมดเปนเงิน 980 บาท
4. ลดรายจายจากเดิม
คาใชจายโดยแรงงานคน 3,200 บาท
คาใชจายโดยเครื่องจอบหมุนแบบเดินตาม 980 บาท
จึงสามารถลดรายจายได 2,220 บาท
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ประเมินความรวดเร็ว
เปนการประเมินเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบระหวางการใชเวลาทํางานจากนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่จะนําเขากับนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ใชอยูเดิม ดังตัวอยางการพรวนดินการใชแรงงานคนกับ
เครื่องจักรกลขนาดเล็ก พบวา เครื่องจักรกลขนาดเล็กพรวนดิน ใชเวลาเพียง 3 ชั่วโมง แตแรงงานคน
จะตองใชเวลาถึง 6 ชั่วโมง ตองพบกับความยุงยากในการจัดการคนใหทํางานไปตามเปาหมาย
สรุป
การตัดสินใจนํานวัตกรรม เทคโนโลยีเขามาใชประกอบอาชีพ จําเปนตองประเมินให
มองเห็นเหตุผลการนําเขามา ความคุมคา และศักยภาพในการเปนภูมิคุมกันใหอาชีพมั่นคงยั่งยืน จึงตองมี
การประเมินดวยองคประกอบทั้ง 3 ดานและตัวแปรรวมตาง ๆ จึงมีความจําเปนที่จะตองแสวงหาความรู
ขอมูลใหมากพอที่จะใชประเมินตัดสินใจ ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม เทคโนโลยีจึงเปน
สวนหนึ่งของการทํางานบนฐานความรู
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เอกสารหมายเลข 5 :

ใบความรู เรื่อง การวิเคราะหเพื่อจําแนกบทบาทหนาที่ของนวัตกรรมเทคโนโลยี

การเขาสูอาชีพเมื่อดําเนินธุรกิจไปจนประสบผลสําเร็จ มักจะถูกจับตามอง ทําตามกันมาก
สวนแบงการตลาดจึงมีขนาดเล็กลงโดยลําดับ จนถึงวันหนึ่งจะเกิดวิกฤติ จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา
หรื อขยายขอบข ายอาชีพออกไปหรื อเรี ยนรูทําในสิ่งที่ค นอื่นทําไมได เพื่อใหอยูไดอยางมั่น คงยั่งยื น
การพัฒนาหรือขยายอาชีพจะตองใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเขามาชวย
ปญหาดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นขั้นตอนของพัฒนาการไดดังนี้

4 ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจจะเปน
ขาลง จําเปนตองขยายขอบขาย
จึงมีความตองการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีเขามาใชงาน
3 ธุรกิจในอนาคตจะมีผูคนเขามาเรียนรูทําตาม
ทําใหเกิดวิกฤติสวนแบงตลาด
2 ธุรกิจอยูในชวงพัฒนาขยายตัว
จะมีคนจับตามองพรอมทําตาม
1 ธุรกิจระยะฟกตัวของ
การเขาสูอาชีพ
แผนภูมิแสดงวงจรชีวิตของอาชีพ
ปญหาที่ตองการคําตอบของผูประกอบธุรกิจ
ป ญ หาการเลื อ กนวั ต กรรม เทคโนโลยี ข องผู ป ระกอบอาชี พ การตั ด สิ น ใจเลื อ ก
นวัตกรรม เทคโนโลยีไดตรงกับปญหาความตองการในธุรกิจใหมากที่สุด ตรงนี้เปนจุดกําเนิดภูมิปญญา
แตเรายังอยู ในสภาวะที่ทําเองไมไดอาศัยการนําเข าด วยตัว เราเอง เพื่อใหได นวั ตกรรม เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมลงตัวกับงานอาชีพของเรามากที่สุด
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดการจัดการใหไดนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมลงตัวกับธุรกิจมากที่สุด
มีกรอบแนวคิดการดําเนินการดังนี้
1. กําหนดความตองการ
1. ระบุสิ่งที่จะตองทําตอง
2. แสวงหาความรู
3. ประเมินความสามารถ
4. ตัดสินใจ
ใชนวัตกรรม เทคโนโลยี
ความเขาใจ เพื่อระบุ
ในการทํางานไดแทจริง
นําเขามาใช
เขามาทํางาน
นวัตกรรม เทคโนโลยี ของนวัตกรรมให
งานใหเหมาะสม
กระจางดวยตนเอง
วิธีการกําหนดความตองการ
1. ระบุ สิ่งที่จ ะต อ งทํา และจํ าเป น จะต องใชน วั ต กรรม เทคโนโลยี เข า มาใช เพื่ อลดต น ทุ น
ลดระยะเวลา การทํางานและสรางงานใหมีของเสียหายเกิดขึ้นนอยที่สุด
ตัวอยาง สิ่งที่จะตองทํา และจําเปนตองใชนวัตกรรม เทคโนโลยี
(1) การพรวนดิ น ใหล ะเอี ย ดและผสมปุ ย หมั ก คลุก เคล าลงดิ น ใหก ระจายสม่ํ าเสมอต องใช
แรงงานคนจํานวนมาก คาใชจายสูง งานหนัก คนงานสูไมไหว ทิ้งงานลาออก จําเปนตองใชเทคโนโลยี
การพัฒนาดิน
(2) ชวงฤดูหนาวเบญจมาศไมออกดอก ถาสามารถทําใหออกดอกไดจะทําใหการปอนสินคาเขา
ตลาดไมขาดชวง จําเปนตองใชเทคโนโลยีการบังคับพืชใหออกดอกนอกฤดูกาล
2. บอกบทบาทหนาที่ที่จะตองนํานวัตกรรม เทคโนโลยีเขามาใช
ตัวอยาง
(1) ทําใหแสงของวันในชวงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ มีความยาวขึ้น เพื่อกระตุนตาดอกเบญจมาศ
(2) เกษตรอินทรี ย พืชขาดไนโตรเจน แตข อกํ าหนดหามใช ปุ ยเคมี จํ าเปนต องใช ไนโตรเจนจาก
ธรรมชาติ
แสวงหาความรู ความเขาใจเพื่อระบุ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ด ว ยการนํ าผลการวิ เคราะห (1) ระบุ สิ่งที่ต องทําและ (2) บทบาทหน าที่ที่ จะต องนํ า
นวัตกรรมเทคโนโลยีเขามาใชไปสืบคนขอมูลสารสนเทศและศึกษา สังเกตจากผูรูภูมิปญญาตาง ๆ ตองสรุป
ดวยตนเองวา ควรจะใชเทคโนโลยีอะไรและจําแนกบทบาทหนาที่ใหชัดเจน ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 1 เทคโนโลยีการหมักดอง
เทคโนโลยี
บทบาท
หนาที่
ลูกแปงขาวหมาก
ยอยแปง
สรางน้ําตาล
ลูกแปงเหลา
ยอยน้ําตาล
สรางแอลกอฮอล
แลคโตบาซิลลัสในเครื่องดื่ม
ยอยโปรตีน
ยอยถั่วเหลืองใหเปนกรดยูรคิ
ยาคูลท
ยอยปลาใหเปนน้ําปลา
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ตัวอยางที่ 2 เทคโนโลยีบังคับพืชออกผลนอกฤดูกาล
เทคโนโลยี
บทบาท
แสงหลอดฟลูออเรสเซนต

สรางแสงใหวันยาวขึ้น

น้ําหมักพืชผักผลไม
ฮอรโมนเรงการออกดอก

เรงใบพืชใหสะสมอาหารแกตวั
อยางรวดเร็ว
เรงใบไมผลใหแกเร็วขึ้น

การงดน้ําตนไม

ทําใหตนโทรม ใบรวง

ตัวอยางที่ 3 เทคโนโลยีพัฒนาดินดวยแทรกเตอร
เทคโนโลยี
บทบาท
ผานกระทะ
ผานหัวสิ่ว

ไถบุกเบิก
ไถแหวกดินระดับลึก

โรตารี่

ตีสับดิน

หนาที่
กระตุน ใหพืชตองการวันแสงยาว
ออกดอก
กระตุน ผักกินดอกใหออกดอก
สม่ําเสมอทั้งแปลง
กระตุน ไมผล (มะมวง) ออกดอก
นอกฤดูกาล
กระตุน ใหตน สมทิ้งใบออกจาก
ดอกพรอมกัน
หนาที่
พลิกหนาดินจากลางขึน้ บน
สลายดินดานใหแตกน้ําซึมลึกลง
ในดินได
สับดินใหละเอียด เพื่อการปลูก
ผักและนาขาว

ประเมินความเหมาะสมและตัดสินใจ
เมื่อไดศึกษาบทบาทหนาที่ของนวัตกรรม เทคโนโลยีแลว ตอไปเปนขั้นตอนการประเมินความ
เหมาะสมดวยการเทียบเคียงกับเทคโนโลยีที่เคยใชวาจะทําใหดีขึ้นแตกตางจากเดิมไดมากหรือปานกลาง
ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 1 มะมวงน้ํ าดอกไม ถาเกษตรกรให น้ํ าให อาหารพืชอยางตอเนื่องอยางสมบู รณ มะมวง
น้ําดอกไมจะออกลูกตอเนื่องใหลูกตอเนื่องใหลูกรุนพี่ รุนนองในปริมาณพอเหมาะนําเขาสูตลาดไดเปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่องกั บการที่เราต องลงทุนใหสารเคมี บังคั บใหออกดอกติดผลพรอมกั นนอกฤดูกาลเหมาะสมกับ
ลักษณะตลาดที่เรามีอยูหรือไม
ตัวอยางที่ 2 หมักน้ําปลา เดิมเพียงเติมเกลือกับปลาในอัตราสวนที่เหมาะสม หมักทิ้งขามปก็จะได
น้ําปลา แตถาเราใชเทคโนโลยีจุลินทรียแลคโตบาซิลลัสที่ตองบดปลาใหละเอียดผสมแลคโตบาซิลลัส
เพิ่มเขามาจะใชเวลาหกเดื อนได น้ําปลา แบบใดจะเหมาะสมกวากัน เพราะถาใชเทคโนโลยีแลคโตบาซิลลัส
จะตองเพิ่มคาใชจายบดปลาและคาจุลินทรีย
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สรุป
การตั ด สิน ใจนํ านวั ต กรรม เทคโนโลยี เข ามาใชโ ดยไมผานการวิ เคราะหเพื่อศึก ษา
บทบาทหนาที่และความเหมาะสมมีโ อกาสที่จ ะเสี่ยงต อความเสีย หายสิ้น เปลืองได หากเราหันมาให
ความสําคัญ เกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศของนวัต กรรม เทคโนโลยี เรี ยนรูทําความกระจางก็ จะลดอัตรา
การเสี่ยงไดดี
กิจกรรมที่ 3
1. ผูเรียนปฏิบัติการประเมินนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ภาครัฐและเอกชนเสนอใหใช
2. ผูเรี ยนนํ านวั ตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ตั ดสิน ใจใชมาวิเคราะห ศึกษา บทบาท หน าที่ เพื่อ
ทราบรายละเอียดและประยุกตใชใหถูกตองไดดวยการศึกษาตัวอยาง
3. ผูเ รี ย นศึ ก ษาขั้ น ตอนการทํ างานของนวั ต กรรม เทคโนโลยี แล ว ทํ าตาม ตรวจสอบหา
ขอบกพรองของตนเองในการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี แลวฝกการใชงานจนคลองแคลว
4. ผูเรียนวางแผนการฝกทักษะที่จําเปนตอการขยายอาชีพ โดยรวมแหลงฝกความรูที่ตองการฝก
วิธีการฝก และผลการฝก
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บทที่ 2
ตรวจสอบระบบความพรอมการสรางอาชีพใหมีความมั่นคง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถตรวจสอบระบบความพรอมในการขยายอาชีพใหมีความมั่นคง
ขอบขายเนื้อหา
เรื่อง การตรวจสอบระบบความพรอมการสรางอาชีพใหมั่นคง
สื่อประกอบการเรียนรู
1. เอกสารหมายเลข 6 ใบความรู เรื่อง ความหมายและลักษณะองคประกอบในขอบขายอาชีพ
2. เอกสารหมายเลข 7 ใบความรู เรื่อง การวิเคราะหชุมชน
3. เอกสารหมายเลข 8 ใบความรู เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เอกสารหมายเลข 9 ใบความรู เรื่อง การวิเคราะห ตรวจสอบระบบความพรอมในการสราง
อาชีพ
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เรื่องที่ 1 การตรวจสอบระบบความพรอมการสรางอาชีพใหมั่นคง
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
1. เขาใจขอบขายระบบธุรกิจ
2. เขาใจขอบขายระบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. เขาใจการวิเคราะหตรวจสอบปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบในขอบขายระบบ
ธุรกิจกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประเมินระบุความพรอมการสรางอาชีพใหมั่นคง
แผนปฏิบัติการเรียนรู
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
การวัดผลและ
กิจกรรม
สื่อการเรียน
ของการเรียนรู
ประเมินผล
1. เขาใจขอบขายระบบ เรียนรูด วยตนเอง
เอกสารหมายเลข 6
ธุรกิจ
ใหผูเรียนศึกษาความหมายและ การระบุองคประกอบ
รวมในขอบขายระบบ
ใบความรู เรื่อง
ลักษณะองคประกอบรวมใน
ธุรกิจ
ความหมายและ
ขอบขายระบบอาชีพจาก
ลักษณะของ
ใบความรู
องคประกอบใน
ขอบขายอาชีพ
2. เขาใจขอบขายระบบ เรียนรูดวยตนเอง
เอกสารหมายเลข 7
เศรษฐกิจพอเพียง
ใหผูเรียนศึกษาความหมายและ การระบุองคประกอบ
ใบความรู เรื่อง ปรัชญา
ลักษณะองคประกอบการคิดใน การคิดในระบอบ
เศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ใบความรู
3. เขาใจวิเคราะห
เรียนรูดวยตนเอง
เอกสารหมายเลข 8
ตรวจสอบปฏิสัมพันธ 1. ใหผูเรียนศึกษา วิเคราะหการ ความคิดรวบยอดของ
ปฏิสัมพันธระหวาง
ระหวางองคประกอบ ประกอบอาชีพ โดยยึดหลัก
ใบความรู เรื่อง การ
องคประกอบในอาชีพ วิเคราะห ตรวจสอบ
ในขอบขายระบบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ระบบความพรอมใน
ประเมินระบุความ
2. ผูเรียนทําบันทึกความพรอมใน การระบุปฏิสัมพันธบอก การสรางอาชีพ
พรอมการสรางอาชีพ การสรางอาชีพตามความคิดรวบ ขอบกพรองที่ตองพัฒนา
ใหมั่นคง
ใหเกิดความพรอม
ยอดของปฏิสัมพันธ ระหวาง
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
องคประกอบการทําอาชีพ
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เอกสารหมายเลข 6 : ใบความรู เรื่อง ความหมายและลักษณะองคประกอบในขอบขายอาชีพ
องคประกอบในระบบอาชีพ
ทุน

การ
พัฒนา

ผลผลิต

อาชีพมั่นคง

ลูกคา

แผนภูมิแสดงความสัมพันธองคประกอบภายในระบบอาชีพ
จากแผนภู มิ ค วามสั ม พั น ธ อ งค ป ระกอบภายในระบบอาชี พ มี อ งค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ และ
สงผลกระทบความมั่น คงของอาชีพ 4 องค ประกอบด วยกั น คื อ (1) ทุน (2) ผลผลิต (3) ลูกค า และ
(4) การเรียนรูพัฒนาตนเองของสถานประกอบการ
ทุน
ในการประกอบอาชี พ การจั ด การทุ น เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ เพราะทุ น จะต อ งผั น แปรสํ า คั ญ ต อ
ความมั่นคงของอาชีพ ทุนมีหลายประเภทที่ผูประกอบอาชีพจะนําเขามาบูรณาการใชลงทุนประกอบการ
เชน
1. เงินทุน ไดมาจากการออม จากการสะสมทุน จากการกูยืมสถาบันการเงิน
2. ทุนที่ดิน เปนที่ตั้งสถานประกอบการ เปนฐานการผลิตที่จะตองมีการจัดการใหการใชที่ดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ทุนทางสิ่งแวดลอม เชน การเกษตรอินทรีย ตั้งบนพื้นที่ปาเขาโดยรอบ ทําใหไดความชื้นและ
ปุยธรรมชาติมาตามลม และไหลมากับน้ําฝน ทําใหลดตนทุนเกี่ยวกับปุยหมักและจุลินทรียลงได
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ผลผลิต
เปนตัวเปาหมายการประกอบอาชีพที่จะตองมีมาตรฐาน ขอกําหนดในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในรูป
ลายลักษณอักษร ในรูปของคานิยมที่ยอมรับกันทั่วไปที่ผูผลิตจะตองทําใหไดตามมาตรฐานในการจัดการ
ใหเกิดผลผลิตมีองคประกอบรวมอยูหลายประการ เชน
1. คุณภาพผลผลิต ตองเปนไปตามมาตรฐาน คานิยมของลูกคา
2. กระบวนการผลิต ตองสามารถลดตนทุนได
3. การจัดการผลผลิตสงมอบใหลูกคาในสภาพที่มีคุณภาพใหมากที่สุด
4. ความปลอดภัยของผลผลิต
ลูกคา
เปน องค ประกอบที่สําคั ญ เพราะถาไม มีลูก ค า ก็ จ ะไมเ กิ ด การหมุน เวี ย นทางรายได รู ปแบบ
เศรษฐกิจจะเปนการทําเพื่ออยูเพื่อกิน แบงปนกันในชุมชน ประเทศชาติคงไมมีรายไดมาพัฒนาประเทศ
การประกอบอาชีพจึงใหความสําคัญ กับลูกคาที่จะตองสรางความผูก พันภั กดีต อกัน และขยายวงกวาง
ออกไป ทําใหผลผลิตจําหนายไดปริมาณสูงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคง ยั่งยืนของอาชีพ
สวนบุคคลและสังคมประเทศชาติ
การพัฒนาตนเอง
การประกอบอาชีพธุรกิจ ผูประกอบอาชีพจําเปนตองศึกษาวิเคราะหสภาพการผลิต การตลาด
การลงทุน คานิยม นวัตกรรมเทคโนโลยีตาง ๆ ใหสามารถจัดการพัฒนาธุรกิจใหกาวหนาสัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพใหเติบโตขึ้นไมใหอาชีพตกต่ําและตายลง
ตัวอยางที่ 1 อาชีพเขียนปายประกาศถาพัฒนาตนเองไมใชคอมพิวเตอรและอิงคเจ็ทก็ยังสามารถ
ดําเนินธุรกิจตอไปได แตถาหากไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูอาชีพเขียนปายประกาศก็จะตายลง
ทั้งหมดแลว
ตัวอย างที่ 2 ร านโชหวยที่เรี ยนรู พัฒนาตนเอง วิ จัยระบุสิน คาจํ าเปนของคนในชุมชน ต องใช
ประจําและจํานวนมาก แลวจัดรานใหมบรรจุสินคาที่จําเปน ทําใหรานคาไมรกรุงรัง ถาหากราคาขายที่
เปนจริงไมเอาเปรียบ คนในชุมชนก็เต็มใจซื้อ ไมเสียเวลาไปศูนยการคาที่ตองมีการเดินทาง รานโชหวยที่
ไมเรียนรูพัฒนาตนเอง จึงตายไปจากทองถิ่น
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เอกสารหมายเลข 7 : ใบความรู เรื่อง การวิเคราะหชุมชน
วิเคราะหชุมชน
การขยายงานอาชีพ เปนแนวทางการดําเนินงานอาชีพ ใหมคี วามเขมแข็งและเกิดความมัน่ คงใน
การประกอบอาชีพ ที่มคี วามสอดคลองกับความตองการของตลาด
การขยายงานอาชีพ จะประสบความสําเร็จหรือไมนนั้ ขึน้ อยูกับการศึกษาและการวิเคราะห
ขอมูลสถานการณของชุมชนทั้งภายในและภายนอก ใหตรงกับสภาพความเปนจริงตามสภาพการณที่มี
การเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางความเชื่อมั่นและกําหนดเปาหมายการขยายงานอาชีพที่ชัดเจน
ดังนั้น การดําเนินการขยายงานอาชีพใหประสบความสําเร็จ แมวาผูดําเนินการอาชีพ จะไดมี
การพัฒนางานอาชีพมาแลวอยางตอเนื่อง พรอมทั้งไดวิเคราะหความเปนไปได รวมถึง ไดศึกษาขอมูล
องคประกอบที่เกี่ยวของมาแลวก็ตาม
ในการขยายงานอาชีพใหเกิดความมั่นคง จํ าเปนตองใหความสําคัญตอการวิเคราะหขอมูล
สถานการณ ข องชุ ม ชน ให เ หมาะสมและมี ค วามสอดคล อ งกั บ สภาพบริ บ ทของพื้ น ที่ ได แ ก
ทรั พยากรธรรมชาติ ลัก ษณะภู มิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒ นธรรม ประเพณี และวิ ถีชีวิต และ
ทรัพยากรมนุษย
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นและสามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานขยาย
อาชีพเพื่อความมั่นคงไดอยางเหมาะสม จึงควรไดมีการวิเคราะหชุมชนเกี่ยวกับสภาพบริบทของพื้นที่กับ
งานอาชีพที่ตัดสินใจจะดําเนินการพัฒนา
การดําเนินการวิเคราะหชุมชน โดยทั่วไปนิยมใชเทคนิค SWOT ในการประเมิน เพราะ เปน
เทคนิคสําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบวา มีผลดีหรือผลเสียอยางไรตอสิ่งที่จะกระทํา
มีรายละเอียด ดังนี้
S (Strength) จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถ หรือสถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงบวก
ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดประโยชนตอ
การทํางาน สงผลใหงานที่ทําเกิดความเขมแข็ง
W (Weakness) จุดออน หมายถึง สถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงลบ ซึ่งไมสามารถ
นํามาใชเปนประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือไมกอใหเกิดประโยชนตองาน
อาจสงผลใหงานที่ทําเกิดความลมเหลวได
O (Opportunity) โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่เอื้อประโยชน
ในการทํางานใหบรรลุวั ตถุประสงค หรื อหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชน ต อการ
ดําเนินงาน
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T (Treat) อุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่ขัดขวางหรือไม
สนับสนุนตอการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอการ
ดําเนินงาน
ในการดําเนินการวิเคราะหชุมชนตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ
ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย กับงานอาชีพ
ที่ตั ดสินใจจะดํ าเนิ นการพัฒนา ดวยเทคนิค SWOT เพื่อการเขาสูอาชีพ มีขั้ นตอนการดํ าเนินงานดั งนี้
1. กําหนดประเด็นสภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความสัมพันธตองานอาชีพที่ตัดสินใจที่จะ
ดําเนินการพัฒนา เพื่อการนํามาวิเคราะห เชน
1.1 กลุมอาชีพเกษตรกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห ไดแก
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรมนุษย
1.2 กลุมอาชีพอุตสาหกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห ไดแก
ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
1.3 กลุมอาชีพพาณิชยกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห ไดแก
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้ง
1.4 กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห
ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย
1.5 กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง ประเด็ นสภาพบริบทที่ควร
นํามาวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย
2. กําหนดรายละเอียดยอยที่จะทําการวิเคราะหในแตละประเด็นของสภาพบริบทแตละ
ดานกับงานอาชีพที่กําหนดจะดําเนินการพัฒนา เชน
ประเด็นของสภาพบริบท
1. ทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดของประเด็น
1.1 ความเหมาะสมและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
1.2 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และ/หรือ ชุมชนขางเคียงที่
เอื้อตองานอาชีพ
1.3 ปริมาณและคาใชจายในการซื้อทรัพยากร
1.4 ปริมาณน้ํา / แหลงน้ํา ที่ตองใชในงานอาชีพ
1.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
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ประเด็นของสภาพบริบท
2. ลักษณะภูมิอากาศ

รายละเอียดของประเด็น
2.1 ลักษณะภูมิอากาศ
2.2 สภาพภูมิอากาศกับการสนับสนุนงานอาชีพ
2.3 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับสภาพพืน้ ที่
2.4 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับทรัพยากรธรรมชาติ
2.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ

3. ภูมิประเทศ

3.1 ลักษณะภูมิประเทศ
3.2 สภาพภูมิประเทศกับการเกื้อหนุนงานอาชีพ
3.3 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับงานอาชีพ
3.4 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับทรัพยากรธรรมชาติ
3.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

4.1 งานอาชีพสอดคลองกับศิลปะของชุมชน

และวิถีชีวิต

4.2 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชุมชน
4.3 งานอาชีพมีความสัมพันธกับประเพณีของชุมชน
4.4 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
4.5 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ

5. ทรัพยากรมนุษย

5.1 ความรู ในการประกอบอาชีพของตนเอง
5.2 ผูรูในชุมชน ที่มคี วามรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
5.3 แรงงานในชุมชนที่จําเปนตองใชในงานอาชีพ
5.4 การบริหารงานบุคคล / แรงงาน
5.5 ความสัมพันธของคนในชุมชนกับผูประกอบการ
5.6 รายละเอียดของประเด็นอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ

3. เมื่ อสามารถกํ าหนดรายละเอี ย ดย อ ยได ใ นแต ล ะประเด็ น ของสภาพบริ บทแล ว
ในการวิ เคราะห ใหดํ าเนินการวิเคราะหในแตละดานของการวิเคราะหดว ยเทคนิ ค SWOT ตามตาราง
วิเคราะหดังนี้
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อาชีพที่ตดั สินใจเลือก .................................................
สถานการณภายในชุมชน
จุดแข็ง

จุดออน

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

3. ภูมิประเทศ

3. ภูมิประเทศ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

5.ทรัพยากรมนุษย

5.ทรัพยากรมนุษย
สถานการณภายนอกชุมชน
โอกาส

อุปสรรค

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

3. ภูมิประเทศ

3. ภูมิประเทศ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต \

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

5.ทรัพยากรมนุษย

5.ทรัพยากรมนุษย

4. ดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามความเปนจริง ตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละ
ประเด็ นของสภาพบริบทชุมชนวา มีความสัมพันธกับงานอาชีพที่จะดําเนินการพัฒ นาอย างไร ทั้งนี้
ในการวิเคราะหระบุขอมูล ผูดําเนินการไดแกผูที่ตัดสินใจขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง เปนผูดําเนินการเอง
โดยตองวิเคราะหระบุขอมูลดวยความเปนจริง
ในการวิ เคราะหร ะบุข อมูลสถานการณภ ายในชุมชน เปนการวิ เคราะหร ะบุข อมูล
เกี่ยวกับรายละเอียดยอยในแตละประเด็น แยกขอมูลภายในชุมชนที่เปนเชิงบวกหรือเปนสวนสนับสนุน
เกื้อหนุนใหงานอาชีพประสบความสําเร็จ ในดานจุดแข็ง และระบุขอมูลในชุมชนที่เปนเชิงลบ หรือเปน
ขอมูลที่อาจจะเปนปญหาไดกับงานอาชีพ ในดานจุดออน
ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายนอกชุมชน เปนการวิเคราะหระบุขอมูล
เกี่ ย วกั บรายละเอีย ดย อยในแต ละประเด็ น แยกข อมูล ภายนอกชุมชนที่เปน เชิงบวก หรื อเปน สว น
สนับสนุน เอื้อประโยชนในการทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ในด า นโอกาส และระบุข อ มูล ภายนอกชุ ม ชนที่ เป น เชิ งลบ หรื อ อาจจะเป น สิ่ง ที่ขั ด ขวางหรื อ ไม
สนับสนุ นตอการทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนปญ หาตอการดําเนินงานอาชีพ ในดาน
อุปสรรค
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ตัวอยางการวิเคราะหระบุขอ มูล
อาชีพ การขยายผลิตภัณฑจากน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น
สถานการณภายในชุมชน
จุดแข็ง

จุดออน

1. ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นทีต่ ําบลเกาะกูด มี 1. ทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีทรัพยากรธรรมชาติ
มะพราวเปนจํานวนมาก

เปนวัตถุดิบสวนผสมในการผลิต

2. ลักษณะภูมอิ ากาศ ลักษณะภูมิอากาศ มีความ 2. ลักษณะภูมอิ ากาศ อาจมีปญ
 หาไดในชวงฤดู
เหมาะสมตอการทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวทั้ง

มรสุม เพราะเรือโดยสารอาจจะไมออกเรือ

ชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมเดินทางมา

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม

เที่ยวเปนจํานวนมาก จึงเกื้อหนุนในการ

80 กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการ

ดําเนินงานอาชีพ

ขนสงและการจําหนายผลผลิตได

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูด มีภูมิประเทศเปน

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ไม

เกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม มีนักทองเที่ยวทั้ง

มีขอมูลเปนจุดออน

ชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาเที่ยว

5. ทรัพยากรมนุษย ไมมีขอมูลเปนจุดออน

เปนจํานวนมาก จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงาน
อาชีพ4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ
น้ํามันมะพราว เปนผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใช
รวมในการผลิตเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ ได
5. ทรัพยากรมนุษย ดําเนินการดวยสมาชิก
ภายในครอบครัว และสามารถจางแรงงานใน
พื้นที่ได
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สถานการณภายนอกชุมชน
โอกาส

อุปสรรค

1. ทรัพยากรธรรมชาติ ไมมีขอมูลเปนโอกาส

1. ทรัพยากรธรรมชาติ จะตองสั่งวัตถุดิบ

2. ลักษณะภูมอิ ากาศ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

สวนผสมในการผลิตจากภายนอกทองถิ่น มาใช

และชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาเที่ยวเปน

ในการผลิต

จํานวนมาก เพราะมีลกั ษณะภูมิอากาศ มีความ

2. ลักษณะภูมอิ ากาศ อาจมีปญ
 หาไดในชวงฤดู

เหมาะสมตอการทองเที่ยว จึงเกื้อหนุนในการ

มรสุม เพราะเรือโดยสารอาจจะไมออกเรือ

ดําเนินงานอาชีพ

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม

3. ภูมิประเทศ ภูมิประเทศของตําบลเกาะกูด

80 กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการ

มีมะพราวเปนจํานวนมาก และมีธรรมชาติ

ขนสงและการจําหนายผลผลิตได

สวยงาม มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ไมมี

ตางประเทศเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก

ขอมูลเปนอุปสรรค

จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงานอาชีพ

5. ทรัพยากรมนุษย มีผูผลิตในทองถิ่นอื่น ที่

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

ดําเนินการผลิต อาจสงผลตอการจําหนายได

การดํารงชีวิต สามารถใชน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น
นํามาเปนสวนผสมหลักในการผลิตผลิตภัณฑ
เพื่อใชในชีวิตประจําวันได
5. ทรัพยากรมนุษย ไมมีขอมูลเปนโอกาส
5. เมื่อดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละประเด็น
ของสภาพบริบทชุมชนแลว ผูวิเคราะหขอมูลตองวิเคราะหสรุปขอมูลทั้งหมด เพื่อใหมองเห็นสภาพการณ
ทั้งหมด พรอมที่จะนําไปกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการขยายอาชีพ โดยควรสรุปเปนขอ
เพื่อความชัดเจน
ตัวอยางการวิเคราะหสรุปขอมูล
จากผลการวิเคราะหระบุขอมูล สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้
1. จากขอมูลสภาพการณภายใน สรุปไดวา การขยายผลิตภัณฑจากน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น
สามารถนําน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น ไปใชเปนสวนผสมหลักในการผลิตผลิตภัณฑ สําหรับนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ประกอบกับ ตําบลเกาะกูด เปนแหลงทองเที่ยว ที่มีภูมิประเทศ อุดมไปดวยมะพราว
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และธรรมชาติสวยงาม มีลักษณะภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว ทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต างประเทศ นิ ยมเดินทางมาเที่ย วเปน จํานวนมาก จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงานอาชีพ โดย
สามารถดําเนินการไดดวยสมาชิกภายในครอบครัว และสามารถจางแรงงานในพื้นที่ได
ทั้งนี้ หากมีก ารดํ าเนิ น งานการขยายผลิต ภั ณ ฑจ ากน้ํ ามั น มะพร า วกลั่น เย็ น ต อ ง
คํานึงถึงวัสดุสวนผสมในการผลิต เพราะในพื้นที่ตําบลเกาะกูดไมมีทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใชในการผลิต
รวมทั้ง ระยะทางของตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 กิโลเมตรทางทะเล และสภาพภูมิอากาศในชวง
ฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิตไปจําหนายอาจจะไมออกเรือ
2. จากข อมู ลสภาพการณ ภายนอก สรุ ปได ว า การขยายผลิตภั ณฑจากน้ํ ามันมะพร าว
กลั่ น เย็ น สามารถใช น้ํ า มั น มะพร า วกลั่ น เย็ น นํ า มาเป น วั ส ดุ ห ลั ก ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ใช
ในชีวิตประจําวัน เพื่อการจําหนายได เพราะตําบลเกาะกูด เปนแหลงทองเที่ยว ที่มีภูมิประเทศ อุดมไป
ด ว ยมะพร า ว และธรรมชาติ ส วยงาม มี ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ ที่ เ หมาะสมต อ การท อ งเที่ ย ว ทํ า ให มี
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นิยมเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก จึงเกื้อหนุนในการ
ดําเนินงานอาชีพ
ทั้งนี้ การขยายผลิตภัณฑจากน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น ตองคํานึงถึงวัสดุสวนผสมใน
การผลิ ต เพราะต องสั่ง ซื้ อจากภายนอกพื้น ที่ รวมทั้ ง ระยะทางของตํ าบลเกาะกู ด ห า งจากฝ งร ว ม
80 กิโลเมตรทางทะเล และสภาพภูมิอากาศในชวงฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากซื้อวัสดุสวนผสม
ในการผลิต และฝากผลผลิตไปจําหนายอาจจะไมมีการออกเรือ
3. ภาพรวมการวิเคราะหสภาพการณสรุปไดวา
3.1 มีความเหมาะสมและเปนไปได ในการขยายผลิตภัณฑจากน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น
เพราะสามารถนําน้ํามันมะพราวกลั่นเย็น ไปใชเปนสวนผสมหลักในการผลิตผลิตภัณฑ สําหรับนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได
3.2 ดําเนินการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง ใชการบริหารจัดการอาชีพในลักษณะ
ครอบครั ว และสามารถจ างแรงงานเพื่ อสนั บสนุ น การผลิ ต ได ตามจํ า นวนการผลิต ในแต ละช ว ง
6. เมื่อสามารถวิเคราะหกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการขยายอาชีพไดแลว
เพื่อใหเกิดเปาหมายสูงสุดและเสนทางการดําเนินการขยายอาชีพใหเกิดความมั่นคง ผูประกอบการควร
จัดทําแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน เพื่อใหการบริหารจัด การงานอาชีพเปนไปอย างมีระบบและเปาหมายที่
ชัดเจน
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กิจกรรมที่ 4
ใหผเู รียนวิเคราะหชุมชน ตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ
ลักษณะภูมอิ ากาศ ภูมปิ ระเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย กับงาน
อาชีพที่กําหนดจะขยายงานอาชีพ ดวยเทคนิค SWOT เพื่อการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง
อาชีพที่ตดั สินใจเลือก .................................................
สถานการณภายในชุมชน
จุดแข็ง

จุดออน

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

3. ภูมิประเทศ

3. ภูมิประเทศ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

5.ทรัพยากรมนุษย

5.ทรัพยากรมนุษย
สถานการณภายนอกชุมชน
โอกาส

อุปสรรค

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

3. ภูมิประเทศ

3. ภูมิประเทศ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

5.ทรัพยากรมนุษย

5.ทรัพยากรมนุษย
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เอกสารหมายเลข 8 : ใบความรู เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เชื่อว า คนไทยสามารถพัฒ นาศั ก ยภาพการคิ ด การกระทําใหเ ข มแข็ งขึ้ น เพื่อสร า ง
เศรษฐกิจแกปญหาความยากจนดวยการสรางลักษณะนิสัยประจําใหเปนบุคคลที่จะทําอะไรตองคิดหา
เหตุ ผล คิด ตัด สิน ใจระบบความพอดีสําหรั บตนเองหรือชุมชน กํ าหนดแนวทางสร างภูมิคุมกั นใหกั บ
อาชีพที่จะทํา เรียนรู สรางความรอบรูใหกระจางพึ่งพาตนเองได และมีคุณธรรม จริยธรรม สงผลใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจของบุคคล สามารถสรางความพอเพียงอยูดีมีสุข และกาวถึงความมั่งมีศรีสุข ดํารงชีวิต
อยางพอเพียงเกื้อกูลสังคมได
การเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ การคิด การกระทํา ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะมุงเนนองคประกอบแหงคุณคา 5 ประการ คือ
1. การพัฒนาทักษะการคิดหาเหตุผล
2. การพัฒนาทักษะการคิดตัดสินใจระบุความพอดีสําหรับตนเองและชุมชน
3. การพัฒนาทักษะการคิดกําหนดแนวทางสรางภูมิคุมกันใหกับเรื่องที่จะทํา
4. การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูและสรุปองคความรูในเรื่องที่จะทํา
5. การพัฒนาเจตคติเพื่อการคิดการกระทําใหเกิดคุณคาในคุณธรรมและจริยธรรม
การประยุ ก ต ใ ชป รั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง เปน การนํ าองค ประกอบแห งคุ ณ ค า
5 ประการ ไปบูรณาการกับเหตุการณสาระที่นําเขามาเกี่ยวของ ดวยการนํามาวิเคราะหความสัมพันธระบุ
ลักษณะปฏิสัมพันธที่นาจะเกิดใชเปนขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจกําหนดแผนพัฒนาระดับตาง ๆ
การวัดผลประเมินผล ความสําเร็จของการใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรจะเปน
การประเมิ น ตนเองเพื่ อ การพัฒ นา เพราะผลสํ า เร็ จ ของแต ล ะบุค คลแตกต า งกั น จึ ง เป น การวั ด ผล
ประเมินผล เพื่อบอกตนเองวา ขณะนี้เราอยูตรงไหน แลวเราพอหรือยัง มิใชการตัดสินใจวาเกงกวาใคร
ความหมายและลักษณะองคประกอบแหงคุณคา 5 ประการ
ความมีเหตุผล หมายถึง การที่เราจะทําอะไร เราจะตองศึกษาวาอะไรเปนเหตุและลักษณะ
ผลที่เกิดเปนอยางไรดวยการจําแนกออกใหไดวา ถาเราตองการใหเกิดอะไร มีอะไรเปนเหตุที่ทําใหเกิด
เหตุที่ 1
เหตุที่ 2
ผลที่เกิดจากความคิด
เหตุที่ 3
ตัวอยาง
รสชาติถูกปากคนไทยอยูแลว
กลวยตากมี
มีกระแสและผลการวิจัยวา
คนนิยมกินมาก
กลวยตากเปนอาหารมีคุณคาสูง
เปนอาหารราคาถูกหาซื้องาย
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ความพอดี หมายถึง สิ่งที่เราจะทํามีความพอดีอยูตรงไหนที่เราสามารถเขาถึงไดจริ ง
อยางไมทุกขยากเดือดรอนมากนัก ซึ่งเปนเรื่องของเอกัตบุคคลดังตัวอยาง
ตัวอย า งที่ 1 นางลอยตั ด สิน ใจปลูก กล ว ยน้ํ าว าพัน ธุม ะลิออง เพื่อใชทํากล ว ยตาก
บนพื้นที่ 3 ไร โดยมีขอมูลในการระบุความพอดี ดังนี้
1. ตองใชแรงงานของตัวเองเพียงคนเดียว
2. มีค วามรูวา กลวยเมื่อปลูกแลวจะใชเวลา 12 เดือน จึ งใหผลผลิต ถาปลูกเดื อนละ
100 ตารางวา เมื่อครบ 12 เดือน จะเต็มพื้นที่ 3 ไร มีผลผลิตออกมาในปริมาณพอดีกับการจัดการตากแหงได
เปนระยะ ๆ
3. ผลผลิตกลวยตากอบแหงจะมีปริมาณพอดีกับการจัดจําหนายดวยตนเอง
ตัวอยางที่ 2 นายเข็ม ชายพิการเดินไมได แตนั่งเคลื่อนที่ได ตัดสินใจปลูกหนอไมฝรั่ง
200 ตารางวา (ครึ่งไร) โดยมีขอมูลในการระบุความพอดี ดังนี้
1. ตองการมีรายไดเพียงวันละ 300 บาท ใชเลี้ยงตนเอง และคุณแม
2. มีที่ดินของตนเอง 2 ไร อยูทามกลางพื้นที่ปลูกหนอไมฝรั่ง มีบริษัทจัดจําหนายมารับ
ซื้อถึงชุมชนทุกวัน
3. ถาเริ่มตนใชพื้นที่ 200 ตารางวาในการผลิตจะพอดีกับสภาพรางกายทําไดสบาย ๆ
4. พื้นที่ 200 ตารางวาสามารถใหผลผลิตไดวันละ 8 – 10 กิโลกรัม
5. หนอไมฝรั่งราคากิโลกรัมละ 40 บาท วันหนึ่งจะมีรายได 300 – 400 บาท คอนขางแนนอน
6. การปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลต น หน อ ไม ฝ รั่ ง คนปกติ นั่ ง ทํ า คนพิ ก ารจะต อ งนั่ ง อยู แ ล ว
การเคลื่อนตัวก็ใชวิธีการถัดไป จึงเปนกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดขณะนี้
ภูมิ คุม กั น หมายถึง การกํ า หนดแนวทางการจั ด การป องกั น ความเสี ย หาย ได แ ก
การออมสะสมทุน เพื่อปองกั น สภาพคลองทางการเงิน และเปน ทุน ขยายกิ จ กรรม เมื่อไดจั งหวะเวลา
ที่สมควรมาถึง การสรางศรัทธาใหลูกคายอมรับไมทอดทิ้งเลิกซื้อขายกับเรา การสรางคุณภาพผลผลิต
ใหลูกคาเชื่อถือไดวา ผลผลิตที่ซื้อมีคุณภาพแนนอน การสรางความรักภักดีตอคนรวมงานใหมีความรูสึกวา
ทํางานอยูกับเรามีชีวิตปลอดภัยมีอยูมีกินแนนอน
ความรอบรู หมายถึง เมื่อเราคิดหาเหตุหาผลวาเราจะทําอะไรแลวคิดตัดสินใจวาควรทํา
เทาไร จะพอดีกับสภาพที่เปนจริงและเขาถึงได ดังนั้น เมื่อตัดสินใจไดและทําจริงเราจําเปนตองเรียนรู
รายละเอียดตาง ๆ แสวงหาความรู ตรวจสอบความรูจนกระจางบูรณาการเขากับประสบการณของตนเอง
สรุปเปนองคความรูเพื่อใชดําเนินการจริงได
คุณธรรม หมายถึง ความคิด เจตนาที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเปนไปอยางมีคุณคา
สอดคลองกับศีลธรรม กฎระเบียบ ขอกําหนด และไมสรางความเดือดรอนแกสังคม
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สรุป
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนเรื่องของความรูสึก ความมุงมั่น การรูทันและเขาใจในสิ่งที่จะ
ทําคิดสรางสรรคและรับรูโลกกวาง เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียงในสังคม ชุมชนของงาน และกาว
เขาสูโลกแหงการแขงขันทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมไดอยางมีสติปญญา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดปฏิเสธทุนนิยม แตจะใชพลังแหงสติปญญา พัฒนาตนเอง
สังคม ชุมชน รวมกัน สรางทุนนิยมใหม นําพาประเทศเขาสูความเปนมหาอํานาจแหงสันติสุขที่มั่นคง
ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 5
ใหผูเรียนวิเคราะหการประกอบอาชีพของตนเอง หรือสัมภาษณภูมิปญญาในชุมชน วาไดยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง เปน แนวทางในการประกอบอาชีพหรื อไม โดยวิเคราะหใ หค รบทั้ง 5
องคประกอบ
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เอกสารหมายเลข 9 : ใบความรู เรื่อง การวิเคราะหตรวจสอบระบบความพรอมในการสรางอาชีพ
กรอบแนวคิด
องคประกอบของ
เศรษฐกิจพอเพียง

องคประกอบของ
การทําอาชีพ

1. เหตุผล
2. ความพอประมาณ
3. ภูมิคุมกัน
4. ความรอบรู
5. คุณธรรม

1. ทุน
2. ผลผลิต
3. ลูกคา
4. การเรียนรูพัฒนา
ตนเอง

ปฏิสัมพันธ

ตรวจสอบกับ

ที่ควรจะเปน

สภาพจริง
สรุปความพรอม

ใชตารางสัมพันธสองทาง
วิเคราะหความสัมพันธ
แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดการวิเคราะหตรวจสอบระบบความพรอมในการสรางอาชีพ
จากแผนภูมิดังกลาว จะเห็นวา การวิเคราะหตรวจสอบระบบความพรอมในการสราง
อาชีพมีภารกิจที่จะตองทํา 2 ขั้นตอน คือ
1. การนําองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงและองคประกอบการทําอาชีพมาวิเคราะห
โดยตารางสัมพันธสองทาง เพื่อคิดหาปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางองคประกอบ
2. นําปฏิสัมพันธที่วิเคราะหไดมาตรวจสอบกับสภาพจริงวา มีอะไรบางที่ยังไมพรอม
แลวสรุปลักษณะความพรอมและสิ่งที่จะตองสรางใหเกิดความพรอม
การวิเคราะหระบุปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ
ดวยการนําองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในตารางสัมพันธสองทางตาม
แนวตั้งแลวนําองคประกอบทางอาชีพมาบรรจุในตารางสัมพันธสองทางตามแนวนอน แลวระบุความคิด
รวบยอดของปฏิสัมพันธที่ควรจะเปน ดังนี้
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ตัวอยาง : การวิเคราะหความสัมพันธเพื่อกําหนดความคิดรวบยอดของปฏิสัมพันธที่ควรจะเกิด
องคประกอบ
เศรษฐกิจ ของการ
4. การเรียนรูพัฒนา
1. ทุน
2. ผลผลิต
3. ลูกคา
พอเพียง
ทําอาชีพ
ตนเอง
A
ความมีเหตุผล

A1
เอาจากไหน

A2
คุณภาพเปน
อยางไร

A3
เปนใคร
ขายใหใคร

B
ความพอประมาณ

B1
เทาไร

B2
จะทําเทาไร

B3
ขายแบบไหน

C
ภูมิคุมกัน

C1 การออม
- การสะสมทุน

C2
ลูกคายอมรับ

D
ความรอบรู

D1
- แผนธุรกิจ
- แผนการลงทุน

D2
วิธีการผลิต

C3
ความเชื่อที่จะได
ผลิตภัณฑที่ดี
D3
วิธีการบริโภค

E
คุณธรรม

E1
ระเบียบวินัยการ
ใชเงิน

E2
คุณภาพไดตาม
ขอกําหนด

E3
ผลผลิตปลอดภัย

A4
ความสามารถ
ยกระดับคุณภาพ
อยางตอเนื่อง
B4
ความสามารถที่
จําเปนตองพัฒนา
ใหเกิดมีอะไรบาง
C4
ความภักดีของ
บุคลากรรวมงาน
D4
- การผลิต
- การตลาด
- การกระจายสินคา
E4
อนุรักษ
สภาพแวดลอม

จากตารางสัมพันธสอง ทางเราจะเห็นความคิดรวบยอดของปฏิสัมพันธทั้ง 20 รายการ
ที่ผูเรียนผูประกอบอาชีพจะตองคิดหาคําตอบในทุกรายการ (ตั้งแต A1 ไปจนถึง E4) กับสภาพที่เปนจริง
ของตนเองแลวจําแนกรายการที่มีความพรอม และรายการที่ไมพรอม ก็จะเปนการตรวจสอบความพรอม
ในการสรางอาชีพจาก 20 คําถาม แลวจัดทําบันทึกสภาพความพรอมในการสรางอาชีพ
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ตัวอยาง บันทึกความพรอมในการสรางอาชีพ การผลิตผลมะเดื่อฝรั่ง (Fix) อบแหง
ความคิดรวบยอดของปฏิสัมพันธ
สภาพที่เปนจริง
A1 เหตุผลเกี่ยวกับทุน : ใชทุนจากแหลงใด
A1 ทุนจากการออมของตนเอง
B1 ความพอประมาณเกี่ยวกับทุน : จะตองใชเทาไร B1 เริ่มตนที่ 20,000 บาท
C1 ภูมิคุมกันเกี่ยวกับทุน : การออม การสะสม
C1 D1 ความรอบรูเกี่ยวกับทุน : แผนการลงทุน
D1 E1 คุณธรรมที่เกี่ยวกับทุน : ระเบียบวินัยการใชเงิน E1 มั่นใจในการฝกอบรมจากครอบครัว และไปรับ
การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการทุนแลว
A2 เหตุผลเกี่ยวกับผลผลิต : คุณภาพเปนอยางไร
A2 ผลผลิตลูกโตขนาด 6 ลูก/กก. เนือ้ หวานนุมกลิ่น
แบบกุหลาบ
B2 ความพอประมาณเกี่ยวกับผลผลิต : จะทําเทาไร B2 จะทําผลผลิต 2 ไร
C2 ภูมิคุมกันเกี่ยวกับผลผลิต : ลูกคายอมรับ
C2 D2 ความรอบรูเกี่ยวกับผลผลิต : วิธกี ารผลิต
D2 แสวงหาความรูศึกษาดูงานสรุปองคความรูไดแลว
E2 คุณธรรมเกี่ยวกับผลผลิต : คุณภาพไดตาม
E2 ขอกําหนด
A3 เหตุผลเกี่ยวกับลูกคา : ขายใหใคร
A3 ขายกับกลุมผูรักษาสุขภาพ
B3 เหตุผลเกี่ยวกับลูกคา : ขายไดไหม
B3 ขายตรงกับผูรักสุขภาพ
C2 ภูมิคุมกันเกี่ยวกับลูกคา : ความเชื่อถือผลิตภัณฑ C3 มีเอกสารรับรองคุณภาพเกษตรอินทรียของ
กรมวิชาการเกษตร
D3 ความรอบรูเกี่ยวกับ : มาตรฐานคุณภาพผลผลิต D3 จัดทําเอกสารคุณคาผลผลิต และวิธกี ารบริโภค
กํากับสินคา
E3 คุณธรรมเกี่ยวกับลูกคา : ผลผลิตปลอดภัย
E3 ใชกระบวนการเกษตรอินทรียไมใชสารพิษ
A4 เหตุผลเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง : ความสามารถ A4 ยกระดับคุณภาพอยางตอเนื่อง
B4 ความพอประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง :
B4 ศักยภาพที่ตอ งพัฒนา
C4 ภูมิคุมกันเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง : ความภักดี C4 มีการพัฒนาทักษะการทํางาน มีสวัสดิการรานคา
ของผูรวมงาน
ประกันความอดอยาก
D4 ความรอบรูเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง : การผลิต D4 การขยายพันธุ การบํารุงรักษาตน การแปรรูป
การตลาด ความสัมพันธกับชุมชน
อบแหง (Fix)
E4 คุณธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง : การอนุรักษ E4 กระบวนการเกษตรอินทรียเปนกระบวนการ
สิ่งแวดลอม
อนุรักษสิ่งแวดลอมอยูแ ลว
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จากตารางตัวอยาง ทําใหเราทราบวา การเขาสูอาชีพผลิตมะเดื่อฝรั่งอบแหง ยังมีรายการที่ตอง
ดําเนินการเรียนรูคิดเพิ่มเติม 6 รายการ
สรุป
การวิเคราะหตรวจสอบระบบความพรอมในการสรางอาชีพ เปนกระบวนการวิเคราะห
ดว ยตารางสองตาราง เพื่อสรุ ปความคิ ดรวบยอดของปฏิสัมพันธร ะหวางองค ประกอบทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง กั บองคประกอบในระบบอาชีพ จากสภาพที่เปน จริ งของผูประกอบอาชีพจะสะทอนใหรูจั ก
ตนเองมองเห็นสภาพที่ตองเสริมเติมใหเกิดความพรอม
กิจกรรมที่ 6
ใหผูเรีย นจั ดทําบันทึกความพร อมในการสรางอาชีพที่ตนเองประกอบอยู หรื ออาชีพที่ผูเรีย น
ตองการประกอบการมา 1 อาชีพ ตามความคิ ดรวบยอดของปฏิสัมพัน ธระหว างเศรษฐกิ จพอเพีย งกั บ
องคประกอบการทําอาชีพ (ตั้งแต A1 ไปจนถึง E4)
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บทที่ 3
การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ปฏิบัติการวิเคราะหตนเองและพัฒนาทักษะ การขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การวิเคราะหทําความเขาใจและรูจักตัวตนที่แทจริง
เรื่องที่ 2 การพัฒนาทักษะการขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย
สื่อประกอบการเรียนรู
1. เอกสารหมายเลข 10 ใบความรู เรื่อง ตัวตนที่แทจริงของตนเอง
2. เอกสารหมายเลข 11 ใบความรู เรื่อง การพัฒนาทักษะการขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย
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เรื่องที่ 1 การวิเคราะหทําความเขาใจและรูจักตัวตนที่แทจริง
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
1. รูจักและจําแนกองคประกอบตัวตนที่แทจริงของตนเองได
2. บอกหนาที่องคประกอบของตัวตนได
แผนปฏิบัติการเรียนรู
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
กิจกรรม
การวัดผล ประเมินผล
สื่อการเรียนรู
ของการเรียนรู
ความเขาใจองคประกอบ เอกสารหมายเลข 9
1. รูจักและจําแนก
เรียนรูดวยตนเอง
รวมในตัวตนของเรา
ใบความรูเรื่องตัวตนที่
องคประกอบตัวตน
1. ใหผูเรียนศึกษาเอกสาร
แทจริงของตนเอง
ที่แทจริงของตนเองได
ใบความรู เรื่องตัวตนที่แทจริง
ของตนเองใหเขาใจ
2. บอกหนาที่องคประกอบ 2. ใหผูเรียนวิเคราะห
บอกหนาที่และ
ตัวตนของตนเองได
ความเขาใจตัวตน ตามเอกสาร ปรากฏการณความคิดตอ
องคประกอบตัวตนที่
ใบความรูอยางเครงครัด
3. ประเมินตนเองวา ความรูที่เกิด แทจริงของตนเองได
จากใจของตนเองเปนจริง
หรือไม
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เอกสารหมายเลข 10 : ใบความรู เรื่อง ตัวตนที่แทจริงของตนเอง
กรอบแนวคิด
ตัวตนของเราประกอบดวย กายและใจ
1

รูปกาย

ใจ

ความรูสึก

2

ความจําได หมายรู

3

การคิดปรุงแตง

4

การรับรู

5

โครงสรางของตัวตนที่แทจริงมีการทํางานที่สอดประสานกันทั้งทางบวกและทางลบที่
ทําใหคนเรามีความแตกตางกัน คนที่ประสบความสําเร็จมักจะเปนบุคคลที่มีความสามารถควบคุมกาย
และใจใหอยูกับสมมติคานิยมของสังคมชุมชนได ผูที่ไมสามารถควบคุมไดมักจะเปนบุคคลที่ตกอยูใน
สภาพคล อ ยตามความอยากของกายและใจ พึ่ ง พาตนเองได จ ากความคิ ด ดั ง กล า วอาจสรุ ป ได ว า
องคประกอบทั้ง 5 ประการนี้ สามารถพัฒนายกระดับคุณคาขึ้นไดดวยตนเองดวยการเรียนรูทําความรูจัก
และรูเทาทันตลอดเวลา
รูปกาย
เปนองคประกอบของอวัยวะตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน ทําหนาที่สอดประสานกัน
พรอมทํางานตามที่ใจสั่งการ โดยคุณภาพของการกระทําเปนตัวบงชี้สมรรถภาพทางใจ
ความรูสึก
เปนองคประกอบแรกของใจที่จะตอบสนองออกมาเปนความรูสึกพอใจ ความรูสึกเฉย ๆ
และความรูสึกไมพอใจตอสภาวะแวดลอมที่เปนอยู
ชอบ – สุข – พึงพอใจ
ความรูสึก
เฉย ๆ
ไมชอบ – ทุกข – โกรธ
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ความจําไดหมายรู
เปน องค ประกอบของใจที่ทําหน าที่จดจํ าหรือลืมความรูสึก ตาง ๆ ที่ก ระทบเขามาทั้ง
ทางบวกและทางลบ
ชอบ – สุข – พึงพอใจ
จําได
จําได หมายรู
ไมชอบ – ทุกข – โกรธ
จําไมได
การคิดปรุงแตง
เปนองคประกอบของใจ ทําหนาที่คิดปรุงแตงสรางสรรคออกมาเปนทางบวกหรือทางลบ
ปรุงแตงเชิงบวก
คิดปรุงแตง

ปรุงแตงเชิงลบ

การรับรู
เปนองคประกอบสุดทายที่ทําหนาที่รับรูจากการเห็น การไดยิ น การไดก ลิ่น การรูร ส
และการสัมผัส
การรับรู

การเห็น
การไดยิน
การไดกลิ่น
การรูรส
การสัมผัส

ปฏิบัติการวิเคราะหทําความเขาใจตัวตน
จากความเขาใจในองคประกอบของตั ว ตนที่แทจริ ง เปนความเข าใจแบบรู จําได แต
ความรู ความเขาใจตองเกิดจากภายในตัวตนที่แทจริงของเราดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. องคประกอบที่เราจะเรียนรูตนแบบดานการนึกคิดตรึกตรองจากตัวเราเอง คือ
1.1 ความรูสึก
1.2 การจําได หมายรู
1.3 การคิดปรุงแตง
1.4 การรับรู
2. การเตรียมการ ควรใชสถานที่สงบ สภาพอากาศสิ่งแวดลอมสบาย ๆ มีสิ่งรบกวนนอย
3. วิธีการ
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3.1 ความรูสึก ใหผูเรียนมองสภาพแวดลอม (กลุมคน ตนไม ทัศนียภาพ) เมื่อสายตา
กระทบสิ่งสนใจ ใจเราจะเกิดความรูสึก ชอบ – ไมชอบ หรือเปน ความสุข – ความทุกข หรือ พึงพอใจ – โกรธ
หรือวา เฉย ๆ ใชหรือไม ทําหลาย ๆ กรณี ใจเรามีคําตอบใหเราวา สิ่งกระทบนี้รูสึกอยางไร เชน รูสึกชอบ
พอใจ จากนั้น ก็เปรียบเทียบไปฟงเสียงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นวา มีความรูสึกเชนเดียวกับการมองหรือไม
3.2 การจําได หมายรู ใหผูเรียนนึกถึง บุคคล เหตุการณที่เราพึงพอใจ หรือไมพอใจ
เราจะนึกเห็นเปนภาพในใจ ปรากฏการณนั้นเปนสิ่งที่เรามีความจําไดหมายรู
3.3 การคิดปรุงแตง ใหผูเรียนมองหรือฟงเสียง บุคคล สถานที่ สิ่งแวดลอมตาง ๆ จะ
เกิดความรูสึก จากนั้นปรุงแตงตอไปวาสิ่งที่คิดนั้น จะเปนทางบวกหรือทางลบ ปรากฏการณนี้จะเปนการ
นํ า สิ่ ง ที่ รั บ รู ม าประมวลกั บ ประสบการณ เ ดิ ม ผลการปรุ ง แต ง มั ก จะอาศั ย ความจํ า ได ห มายรู ข อง
ประสบการณเดิม
3.4 การรั บรู ใหผูเรี ย นสังเกต การมอง การฟงของตนเอง จะเปน กระบวนการ
ตอเนื่อง
ตารับรูภาพ

การจําไดหมายรูจะประมวลใหใจบอกตนเองวาคืออะไร

4. สรุปปรากฏการณของตนเอง ทําเปนเชนนี้หรือไม
4.1 รูจักเขาใจอยางกระจางเกี่ยวกับองคประกอบทางใจของตัวเราเอง
4.2 องคประกอบทางใจสามารถฝกใหตอบสนองออกมาทางบวก หรือทางลบได โดย
ใชกรณีศึกษาที่เปนจริงในสภาวะแวดลอมของเราเปนเครื่องมือในการเรียนรู
4.3 ถาใจเราตอบสนองออกมาเชิงบวกมาก ๆ เราสามารถพัฒนาตนเองอยู กับอาชีพ
สังคม สิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดอยางยั่งยืน
กิจกรรมที่ 7
ใหผูเรียนวิเคราะหความเขาใจ ตัวตนตามเอกสารใบความรูและประเมินตนเองวาความรูที่เกิดจากใจ
ของตนเองเปนจริงหรือไม
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เรื่องที่ 2 การพัฒนาทักษะการขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
1. สามารถพัฒนาใชชองทางการรับรู และกระบวนการตอบสนองการรับรูได
2. สามารถพัฒนาทักษะการขยายอาชีพและอื่น ๆ ที่มีคุณคาใหเปนลักษณะนิสัยได
แผนปฏิบัติการเรียนรู
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
กิจกรรม
การวัดผล ประเมินผล
สื่อการเรียนรู
ของการเรียนรู
เอกสารหมายเลข 10
- ชองทางการรับรูทาง
1. สามารถพัฒนาใชชอง ใหผูเรียนศึกษาทําความเขาใจ
ตาและหู
เกี่ยวกับชองทางการรับรู และ
ใบความรูเรื่องการ
ทางการรับรูและ
กระบวนการตอบสนองการรับรู - กระบวนการตอบสนอง พัฒนาทักษะการขยาย
กระบวนการ
การรับรู
อาชีพใหเปนลักษณะ
ตอบสนองการรับรูได จากเอกสารใบความรู
นิสัย
2. สามารถพัฒนาทักษะ 1. ใหผูเรียนทําความเขาใจระบบ
การพัฒนาสื่อการรับรูที่มี
การขยายอาชีพและ
คุณคาใหเปนลักษณะนิสัย
อื่น ๆ ที่มีคุณคาใหเปน
2. ปฏิบัติการวิเคราะหและพัฒนา - ผลการวิเคราะหและ
ลักษณะนิสัยได
ทักษะการขยายอาชีพใหเปน พัฒนาทักษะการขยาย
อาชีพใหเปนลักษณะ
ลักษณะนิสัย
นิสัย
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เอกสารหมายเลข 11 : ใบความรู เรื่อง การพัฒนาทักษะการขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย
ความคิดรวบยอด การสรางลักษณะนิสัยใหกับตนเอง
เปดชองทางการรับรู

ตัวตน

ใชกระบวนการ
ตอบสนองการรับรู

ตา – รูเห็น
- ความรูทักษะ

พอใจเห็นคุณคา

หู – รูฟง

ในอาชีพ
- สิ่งมีคุณคาตอชีวิต

จมูก – รูกลิ่น
ปาก – รูรส

ขอมูล

สมอง

เกิด

เฉย ๆ

ความรูสึก

ไมชอบ

จําได

จําได

หมายรู

ไมจํา

นึกคิด

คิดสรางสรรคเชิงบวก

ปรุงแตง

คิดเชิงลบ

- ประมวลผล
ตัดสินใจ
- ทําจนมีความ
ชํานาญยึดติด
เปนลักษณะนิสัย

กาย – รูสัมผัส

จากแผนภูมิ บอกภาพคิ ดรวบยอดไดวา การสรางลักษณะนิสัย ใหเกิด ในตนเอง ตองเริ่มตน ที่
ปจจัยนําเขา คือ ความรูทักษะในอาชีพ หรือสิ่งที่มีคุณคาตอชีวิต จากนั้นกระบวนการสรางลักษณะนิสัย
จะเริ่มตนที่ตัวตนของเราตองเปดชองทางการเรียนรู ไดแก การมอง การรับฟง การรูกลิ่น การรูรส และ
การรูสัมผัส ชองทางเหลานี้จะทําใหเราไดขอมูล ขอมูลเหลานี้จะถูกนําเขามาสูกระบวนการตอบสนอง
การรับรูที่เริ่มตนจากสมองรับขอมูลเขามาสูองคประกอบดานความรูสึกจะรับรูและแสดงออกในความ
พอใจ (เฉย ๆ หรือไมพอใจ ก็จะหลุดออกไป) สงตอไปยังองคประกอบดานการจําได หมายรู จะประมวลวา
มีความจําอะไรที่เกี่ยวของจะตอบสนองแสดงออกจําไดเห็นความสําคัญ (จําไมได สาระที่เขามาก็จะหยุดลง
หรื อหลุดออกไป) แลว สงต อไปยังองค ประกอบด านนึ ก คิ ดปรุ งแต ง จะประมวลคิ ดสร างสรรค เปน
สิ่งใหมหรือแนวทางการทํางาน ดังนั้น ถาเราไดยอนกลับมาเริ่มตนใหมอีกครั้ง เราจะพบวากระบวนการ
ตอบสนองการรับรู จะทํางานอยางรวดเร็ว ถาทําซ้ําอีก อัตราความเร็ว ในการตอบสนองจะรวดเร็วขึ้นโดย
ลําดับจนตัวตนติดยึด ถาจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จะตอบสนองอยางเปนอัตโนมัติหรือเปนลักษณะนิสัย
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วิธีการสรางลักษณะนิสัย
เปดชองทางการเรียนรู

ตอบสนองการเรียนรู

อยางมีวิจารณญาณ

บนฐานที่มีอคตินอยที่สุด

1. ตารูเห็น มองวิเคราะห
วิเคราะหใหเห็นโครงสราง
โครงสรางหลักและ
ความสัมพันธเชื่อมโยง
ไปยังองคประกอบตาง ๆ
สรุปเปนความรู
2. หูฟง ฟงอยางจับ
ประเด็น เชื่อมโยง
ความสัมพันธ
ระหวางประเด็น
สรุปเปนความรู

1. ความรูสึก
เมื่อรับรูแลว
เกิดความรูสึก
ชอบ ไมชอบ
บนฐานของใจ
ที่มีอคตินอยที่สุด

2. จําได หมายรู
จําสิ่งที่รูสึกชอบ
ไมชอบเกี่ยวของกับ
อะไร อยางไร
สําคัญแคไหน

3. คิดปรุงแตง
สิ่งที่รูเห็นรับวา
มีความสําคัญ
จึงสรางสรรค
ใหคุณคาสูงขึ้น

- ดํารงงานอาชีพ
ขยายให
ความมั่นคง
- ดํารงสังคม
อยางสันติสุข

จากแผนภูมิ จะพบวา เครื่องมือสําคัญของการสรางลักษณะนิสัย คือ (1) ความมีวิจารณญาณ และ
(2) การควบคุมอคติภายในตนเองใหลดนอยที่สุด จึงเปนตัวผันแปรตอการสรางลักษณะนิสัย
1. การเปดชองทางการเรียนรู โดยผานทางดวงตา หูฟง จมูกรูกลิ่น ลิ้นรูรส กายรูสัมผัส
ตัวเราจะตองรวบรวม สืบคนขอมูลใหละเอียดรอบคอบอยางมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะสิ่งรับรูที่เปนทาง
ธรรม คือ การรับรส การรับกลิ่น และการรับสัมผัส จะตองแยกคุณลักษณะที่โดดเดนและคุณลักษณะรอง
และผลกระทบใหชัดเจน
ตัวอยาง การชิมน้ําทับทิมเปนรูปธรรมและนามธรรม
1. รูปธรรม สีของน้ําทับทิม สีแดงสดใส กระทบกับความรูสึกราเริง
2. นามธรรม
(1) รสฝาด ทําหนาเปรี้ยวตามมาและอมหวานในตัว ใหความรูสึกมั่นคง
(2) กลิ่นนําออกมาตอนแรกเปนกลิ่นของดอกการเวก หอมสดใส เมื่อลมหายใจ
สะทอนกลับมาเปนกลิ่นออนโยนคลายดอกกุหลาบ ทําใหจิตใจ สดชื่นและ
อบอุน
ตัวอยาง การรับรูในการชิมน้ําทับทิม เปนการรายงานขอมูล อยางมีวิจารณญาณใหความละเอียด
เพียงพอตอการตอบสนองที่มีความเที่ยงตรงตอไปได
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2. การตอบสนองการรับรู
เมื่อขอมูลจากการรับรูผานเขามาทางสมอง กระบวนการตอบสนองจะทํางานทันที โดย
1. ความรูสึก เมื่อขอมูลเขามากระทบความรูสึก จะตอบสนองออกมาวาพอใจ หรือไมพอใจ
2. ความจําได หมายรู เมื่อขอมูลเขามาพรอม ๆ กัน องคประกอบความจําจะตอบสนองประมวลวา
ขอมูลใหมเขามามีความเกี่ยวของกับขอมูลเกาอะไรบาง
3. การคิด ปรุงแตง เมื่อขอมูลเขามาผานขั้นตอนความรูสึกและความจํา ผลตอบสนองจะกระทบ
กับการคิดปรุงแตงในอันที่จะปรุงแตงในทางสรางสรรคหรือในทางกลับกัน
กระบวนการตอบสนองการรับรูดังกลาวจะตองเปนกระบวนการที่มีอคตินอยที่สุดหรือไมมีเลย
การทําใหอคติมีนอยหรือไมมีนั้น สามารถทําไดดวยการวางจิตใจใหสงบลง คิดไตรตรองอยูกับ
กระบวนการตอบสนองการรั บ รู เ พี ย งอย า งเดี ย ว จะเกิ ด สมาธิ ใ ห เ ราดํ า เนิ น การคิ ด ทั้ ง 3
องคประกอบไดอยางเที่ยงตรงมากขึ้นโดยลําดับ
จึงอาจสรุปการใชทักษะขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย ไดดังนี้
เปดชองทางการรับรูดาน
การอาน ศึกษา ความรู
ทักษะการขยายอาชีพ

ปฏิบัติการวิเคราะห

เริม่ ตนนึกคิดในใจ

กระบวนการตอบสนองการรับรูจะเริ่ม

ระบบทักษะการขยาย

วิเคราะหระบบอยาง

ไปพรอม ๆ กับการวิเคราะหระบบอาชีพ

อาชีพอยางมี

เปนขั้นเปนตอน

วิจารณญาณ ดวยการ
อยูในที่สงบใน
อิริยาบถที่สบาย ๆ

- องคประกอบดานความรูสึก จะเกิดนึกรู
ในใจวาเห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับการวิเคราะห
- พรอมกันนั้นองคประกอบดานความจํา
หมายรู ก็จะประมวลประสบการณภูมิหลังที่จําได
- ขณะเดียวกันองคประกอบดานการคิด
ปรุงแตง ก็จะนึกคิดเห็นวาควรสรางสรรค
อยางไร

แผนภูมิสรุป ดังกลาว เปนกระบวนการทางสมาธิที่จะสรางใหเรามีทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณและรอบดาน จะทําใหความคิดของเราปราศจากอคติ ผลการคิด วิเคราะห จะมีโอกาสถูกตอง
มากขึ้ น ถาใชก ระบวนการนี้มีค วามถี่มากยิ่ งขึ้ น ตั วตนของเราจะพัฒ นาทัก ษะการทํางานใหเกิ ดเปน
ลักษณะนิสัยได และปรับไปสูสิ่งใหมที่ดีกวาไดงายใหการคิดมีประสิทธิภาพสูงสงเขาสูภูมิปญญาในที่สุด
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กิจกรรมที่ 8
ใหผูเรี ยนวิเคราะหและพัฒนาทัก ษะการขยายอาชีพใหเปน ลัก ษณะนิสัย ในอาชีพของตนเอง
หรืออาชีพที่สนใจมา 1 อาชีพ
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บทที่ 4
ความหมาย ความสําคัญของการขยายอาชีพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการขยายอาชีพใหมีผลิตภัณฑหรืองาน
บริการ สรางรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่ องที่ 1 ความหมายของการจั ด การขยายอาชีพ ตามแนวคิ ด ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
เรื่องที่ 2 ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคงตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สื่อประกอบการเรียนรู
1. เอกสารหมายเลข 12 ใบความรู เรื่ อง ความหมายของการจั ด การขยายอาชีพเพื่อ
ความมั่นคงตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เอกสารหมายเลข 13 แบบประเมินความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการจัดการ
ขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เอกสารหมายเลข 14 ใบความรู เรื่อง ความสําคัญของการจัด การขยายอาชีพตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เอกสารหมายเลข 15 ใบความรู เรื่อง การประเมิน ตนเองเกี่ย วกั บการรับได ของ
ความสําคัญในการจัดการขยายอาชีพ ตามกระบวนการคิดเปน
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เรื่องที่ 1 ความหมายของการจัดการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
1. บอกความหมายของการจัดการขยายอาชีพ
2. บอกความหมายของความมั่นคง
3. บอกความหมายของการจัดการขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคงตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติการเรียนรู
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของ
กิจกรรม
การวัดผล ประเมินผล
สื่อการเรียนรู
การเรียนรู
เอกสารหมายเลข 11
ทดสอบความเขาใจ
1. บอกความหมายของการ อานเอกสารหมายเลข 11 :
จัดการขยายอาชีพ
ใบความรู เรื่อง ความหมาย ความหมายของการจัดการ
ใบความรู เรื่อง ความหมาย
ขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคง การจัดการขยายอาชีพ เพื่อ
ของการจัดการขยายอาชีพ
เพื่อความมั่นคงตามแนวคิด ตามแนวคิดปรัชญาของ
ความมั่นคงตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. บอกความหมายของ
ประเมินความเขาใจตนเอง
ผลการประเมินความเขาใจใน เอกสารหมายเลข 12
ความมั่นคง
ตามเอกสารหมายเลข 12
กรณีตวั อยางในเอกสาร
แบบประเมินความเขาใจ
หมายเลข 12
เกี่ยวกับความหมายของการ
จัดการขยายอาชีพ ตาม
แนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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เอกสารหมายเลข 12 : ใบความรู เรื่อง ความหมายของการจัดการขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคง
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ดังนี้
1. การจัดการ
หมายถึง กรรมวิธีในการสั่งงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน
2. ขยายอาชีพ
หมายถึง การทําใหการทํามาหากิน แผกวางออกไป
3. ความมั่นคง
หมายถึง เกี่ยวกับการเกิดความแนน และทนทานไมกลับเปนอื่น
4. การจัดการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง
หมายถึง กรรมวิธีในการควบคุมการดําเนินงานทํามาหากินใหแผ
กวางออกไปดวยความทนทานไมกลับเปนอื่น
5. เศรษฐกิจ
หมายถึง งานเกี่ยวกับการผลิต การจําหนายจายแจกและการบริโภค
ใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชน
6. พอเพียง
หมายถึง เทาที่ตองการ ควรแกความตองการ เต็มความตองการ
7. ปรัชญา
หมายถึง วิชาดวยหลักแหงความรู ความจริง
8. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึ ง หลั ก แหง ความรู ความจริ ง ของงานเกี่ ย วกั บ การผลิ ต
การจํ าหน ายจายแจกและการบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชน
เปนไปตามตองการ
ดังนั้น การจัดการขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
จึงอาจใหความหมายไดวา “กรรมวิธีในการควบคุมการดําเนินงานทํามาหากินใหขยายกาวออกไปใหเกิด
ความแนนและทนทานไมกลับเปนอื่นตามหลักความรู ความจริงของงานเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย
จายแจกและการบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชนเปนไปตามตองการ”
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เอกสารหมายเลข 13 : แบบประเมินความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขยายอาชีพ
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. อานกรณีตัวอยางแลวตอบคําถามดวยตนเอง
“ ลุงอินปลูกขาวโพดหวาน ขนาดรองกวาง 0.75 เมตร ยาว 40 เมตร สัปดาหละ 5 รอง
อยางตอเนื่องไดผลผลิตสัปดาหละ 250 กิโลกรัม ขายใหกับลูกคาประจํา มีรายได 2,500 บาทคอนขาง
แนนอน แตปนี้ลูกเขาเรียนระดับอุดมศึกษา 2 คน จะตองมีรายจายเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาท
ลุงอินหาตลาดขาวโพดหวาน ไดลูกคาเพิ่มสามารถรับซื้อขาวโพดหวานตามปริมาณที่
เพิ่มขึ้นไดตามตองการ อยูมาไมนานเพื่อนบานหลายครอบครัวเอาอยางปลูกขาวโพดหวานขาย ทําให
ขาวโพดมีปริมาณมาก ราคาตก
ลุงอิน เห็นวา เพื่อนบานตางก็ยากจน หากปลอยใหสภาพเหตุการณเปนเชนนี้ก็จะพากัน
ขาดทุน เสียหาย ลุงอิน ประเมิน ปริมาณข าวโพดหวานที่ผลิตไดและมีคุณภาพปานกลางกับของลุงอิน
ประมาณสัปดาหละ 3,000 กิ โ ลกรัม จึงตัด สินใจไปพบพอคาขายสงรายใหมตองการข าวโพดหวาน
ปริมาณมาก หากลุงอินสามารถรวบรวมผลผลิต ควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐานที่ตองการและจัดการ
สงมอบใหไดจะรับซื้อกิโลกรัมละ 15 บาท ลุงอินจึงเจรจารับซื้อขาวโพดหวานของเพื่อนบานใหราคา
กิโลกรัมละ 10 บาท หักคาขนสงกิโลกรัมละ 1 บาท ลุงอินไดกําไรกิโลกรัมละ 4 บาท เดือนหนึ่งจะมี
รายได 48,000 บาท พอเพียงใชจายดํารงชีวิต สงลูกเรียนได ที่ดินที่เคยปลูกขาวโพดและวางเปลา จํานวน
20 ไร ลุงอินปลูกไมปาตนยางนา ตนสัก เปนไมโตไวได 2,000 ตน อีก 15 ปขางหนาจะสามารถตัดโคน
ขายไดตนละ 5,000 บาท คาดวาจะไดเงินประมาณ 10 ลานบาท ”
จากเรื่องราวของลุงอิน ทานมีความเขาใจอยางไร
1. การดําเนินงานปลูกขาวโพดหวานขนาดรองกวาง 0.75 เมตร ยาว 40 เมตร สัปดาหละ 5 รอง
เปรียบไดกับขอใด
ก. ความมั่นคง
ข. การขยายอาชีพ
ค. การจัดการ
ง. ความพอเพียง
2. มีรายได สัปดาหละ 2,500 แนนอน สอดคลองกับขอใดมากที่สุด
ก. ความมั่นคง
ข. การขยายอาชีพ
ค. การจัดการ
ง. ความพอเพียง
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3. ลุงอินหาตลาดขาวโพดหวานเพิ่มขึ้นเกี่ยวของกับขอใด
ก. ความมั่นคง
ข. การขยายอาชีพ
ค. การจัดการ
ง. ความพอเพียง
4. เพื่อนบานเอาอยางปลูกขาวโพดหวานกันมาก ราคาตก เกี่ยวของกับขอใด
ก. ความไมมั่นคง
ข. การขยายอาชีพ
ค. การจัดการ
ง. ความพอเพียง
5. ลุงอินไปพบพอคาขายสงรายใหญ เกี่ยวของกับขอใด
ก. ความมั่นคง
ข. การขยายอาชีพ
ค. เศรษฐกิจ
ง. ความพอเพียง
6. การรวบรวมผลผลิต การควบคุ มคุ ณภาพผลผลิต การจั ดการรายไดกั บสมาชิก เพื่อนบาน
ขอใดถูกตองมากที่สุด
ก. ความมั่นคง
ข. การขยายอาชีพ
ค. เศรษฐกิจ
ง. ความพอเพียง
7. ลุงอินใหราคาขาวโพดหวานของเพื่อนบาน กิโลกรัมละ 10 บาท ขอใดถูกตองมากที่สุด
ก. ความมั่นคง
ข. การขยายอาชีพ
ค. เศรษฐกิจ
ง. ความพอเพียง
8. รายไดเดือนละ 48,000 บาทของลุงอิน สอดคลองกับขอใดมากที่สุด
ก. ความมั่นคง
ข. การขยายอาชีพ
ค. เศรษฐกิจ
ง. ความพอเพียง
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9. รายไดจากการปลูกไมปา 20 ไร เปนเงิน 10 ลานบาท อีก 15 ปขางหนาของลุงอินตรงกับขอ
ใดมากที่สุด
ก. ความมั่นคง
ข. การขยายอาชีพ
ค. เศรษฐกิจ
ง. ความพอเพียง
กิจกรรมที่ 9
ใหผูเรี ยนร วมกันอภิปรายทําความเขาใจแบบประเมิน กรณีตัว อย างหมายเลข 12 แลวสรุ ปให
เหตุผลเปนขอ ๆ

เรื่องที่ 2 ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคงตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของ
กิจกรรม
การเรียนรู
1. ยอมรับวา การขยายอาชีพ 1. อานเอกสารหมายเลข 13
เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ทําใหตนเอง เพิ่มผลผลิต
ความสําคัญของการจัดการ
เพิ่มรายไดและชองทาง
ขยายอาชีพตามแนวคิด
อาชีพเปดกวางออกไป
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ผูเรียนวิเคราะหกําหนดวลี
ความสําคัญการจัดการ
ขยายอาชีพ
2. เห็นวาการขยายอาชีพทําให อานเอกสารหมายเลข 14 ให
เขาใจ แลววิเคราะหผลการ
มีสิ่งบริโภคสรางความ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับสาระ
พอเพียงใหกับชุมชน
ชวยลดรายจาย สรางงาน การรับได ความสําคัญการ
สรางรายไดใหกับชุมชน จัดการขยายอาชีพตาม
กระบวนการคิดเปนพรอมทั้ง
สรุปผล

การวัดผล ประเมินผล

สื่อการเรียนรู

1. ทดสอบความเขาใจ
ความสําคัญของการจัดการ
ขยายอาชีพตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ผลการวิเคราะหกําหนดวลี
ความสําคัญการจัดการ
ขยายอาชีพ

เอกสารหมายเลข 13
ใบความรู เรื่อง ความสําคัญ
ของการจัดการขยายอาชีพ
ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการวิเคราะห
ผลการประเมินตนเอง

เอกสารหมายเลข 14
ใบความรู เรื่อง การประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับการรับได
ของความสําคัญในการ
จัดการขยายอาชีพตาม
กระบวนการคิดเปน
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แผนปฏิบัติการเรียนรู
เรียนรูดวยตนเอง ดังนี้
1. อานเอกสารหมายเลข 13 : ใบความรู เรื่อง ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพ
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประเมินตนเองตามเอกสารหมายเลข 14 : แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับไดของ
ความสําคัญในการจัดการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เอกสารหมายเลข 14 : ใบความรู เรื่อง ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพในเชิงวิชาการมีผูกลาว
ไวมากพอสมควรแลว ผูเรียนสามารถคนควาได แตการระบุความสําคัญในเรื่องใด ๆ ยอมผันแปรไปตาม
ประสบการณ เ ชิงประจั ก ษ ข องแต ละบุค คลหรื อกลุม คนไมมีอ ะไรแน น อน เรามีหน าที่จ ะต อ งระบุ
ความสําคัญในสิ่งขางหนาและประเมินตัดสินใจดวยตัวเราเอง
เชนเดียวกับการระบุความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคงไมมีใครบอก
สิ่งที่ถูกตองใหใครได เราจึงมีความจําเปนที่จะตองนําตนเอง ระบุความสําคัญไดดวยตนเองมากกวาการใช
ขอมูลจากภายนอก ตามเอกสารใบความรูฉบับนี้ จึงขอนําเสนอหลักการคิด วิเคราะห หาความสําคัญของ
การจัดการขยายอาชีพดวยตนเอง ดังนี้
1. ต องเริ่ มต น จากความหมายของภาษาโดยยึ ด พจนานุ กรม ฉบับราชบั ณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 พบวา
“ ความสําคัญ” มีความหมายตามลักษณะคําวิเศษณ คือ
(1) เปนพิเศษกวาธรรมดา
(2) มีคุณคา
(3) มีชื่อเสียง
“ การจัดการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง” มีความหมาย คือ
(1) การสั่งงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน
(2) ทําใหขยายกวางออกไป
(3) ทําใหมั่นคง
2. ใหนําองคประกอบความหมายของคําทั้งสองประโยคมาวิเคราะหระบุความสัมพันธ
ดังตัวอยางนี้
ตัวอยาง : ตารางวิเคราะห สรางวลี เหตุการณจากความสัมพันธระหวางประโยชน
ความสําคัญ
การจัดการ
ขยายอาชีพ มั่นคง
การสั่งงาน
ควบคุมงาน
และดําเนินงาน
การทําใหขยาย
กวางออกไป
ทําใหมั่นคง

ลักษณะที่ตางออกไป
เปนพิเศษกวาธรรมดา

มีคุณคา เกื้อกูล

ชื่อเสียง ยอมรับ

61
ตารางดังกลาวขางตน ใชดําเนินการวิเคราะหความสัมพันธแลวระบุเปนวลี เหตุการณ
บนฐานของเหตุและผลตามประสบการณของผูเรียน ดังตัวอยางนี้
ตัวอย าง การวิ เคราะห กํ าหนด วลี ความสําคั ญ ของการจั ด การขยายอาชีพตามเหตุ ผลและ
ประสบการณของผูเรียน
ความสําคัญ
ลักษณะที่ตางออกไป
มีคุณคา เกื้อกูล
ชื่อเสียง ยอมรับ
การจัดการ
เปนพิเศษกวาธรรมดา
ขยายอาชีพ มั่นคง
เปนการเพิ่มกิจกรรมบน ทําใหประสิทธิภาพการ การยอมรับของบุคลากร
การสั่งงาน
ในองคกรสูงขึ้น
ฐานการควบคุมดําเนิน ใชทรัพยากรการ
ควบคุมงาน
ดําเนินงานไดผลผลิต
กิจกรรมหลักที่ทําอยู
และดําเนินงาน
สูงขึ้น
มีพันธมิตรทางธุรกิจ
การยอมรับในธุรกิจ
การทําใหขยาย
- มีผลิตภัณฑออกสู
เพิ่มขึ้น
ขยายกวางออกไป
กวางออกไป
ตลาดเพิ่มขึ้น
- ฐานลูกคาขยาย
เครือขายลูกคามีความ องคความรูก ารผลิต
ทําใหมั่นคง
กลยุทธธุรกิจถูก
เชื่อมั่น มีความภักดีใน การตลาด ยกระดับ
ปรับเปลี่ยนใชสราง
คุณคาเปนทุนในการ
การซื้อขายมากขึ้น
ความมั่นคงในธุรกิจ
แขงขัน
3. นําผลการวิเคราะห กําหนด วลี ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพที่วิเคราะห
ไดมาพิจารณาทบทวนหาขอบกพรองและพัฒนา เราก็จะพบวา ความสําคัญของการ
พัฒนาอาชีพประกอบดวย
(1) เปนการเพิ่มกิจกรรมอาชีพบนฐานการจัดการอาชีพหลักที่ทําอยู
(2) ทําใหประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดําเนินงาน สามารถสรางผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นได
(3) ทําใหผูรวมงานมีความเชื่อมั่นวา ธุรกิจเจริญกาวหนา สามารถอยูรวมทํางานได
อยางมั่นคง
(4) มีผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น สามารถขยายฐานลูกคาออกไปไดกวางขึ้น
(5) มีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
(6) วงการธุรกิจยอมรับกวางออกไป
(7) กลยุทธทางธุรกิจถูกปรับเปลี่ยนใชสรางความมั่นคงในธุรกิจ
(8) เครือขายลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจ มีความเชื่อมั่น มีความภักดีในการซื้อขาย
มากขึ้น
(9) องคความรูดานการผลิตและการตลาดยกระดับคุณคาใชเปนทุนในการแขงขัน
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สรุป
จะเห็นวาการคิดการพิจารณาความสําคัญนั้น จําเปนที่เราจะตองมองเห็นดวยตัวเราเอง
และนําไปเทียบเคียงกับความเห็นทางวิชาการก็จะทําใหเรามีโอกาสตัดสินใจไดถูกตองมากยิ่งขึ้น นําไปสู
ความสําเร็จที่ยั่งยืนได
กิจกรรมที่ 10
ใหผูเรียนวิเคราะห กําหนด วลีความสําคัญการจัดการขยายอาชีพตามเหตุผลจากประสบการณของตนเอง
หรือสัมภาษณพูดคุยกับผูประสบความสําเร็จในอาชีพที่สนใจ โดยบันทึกลงในตารางดังตัวอยางหนา 56
เอกสารหมายเลข 15 : ใบความรู เรื่อ ง การประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ การรับ ได ข องความสํ าคั ญ
ในการจัดการขยายอาชีพตามกระบวนการคิดเปน
การประเมินเพื่อตัดสินใจ รับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพ
ตามกระบวนการคิดเปนที่ผูเรียนวิเคราะหขึ้นเองนั้น สามารถทําไดหลายวิธี เชน
(1) การนําผลวิเคราะหไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีประสบการณแลวสรุปขอบกพรอง
ความคิดเห็นที่รับไดมาพัฒนาสาระความสําคัญ
(2) ประเมินตนเองดวยการวิเคราะหขอมูลดานตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม และวิชาการ
ในเอกสารใบความรูนี้จะใหความคิด ความเขาใจ การประเมิน และพัฒนาสาระความสําคัญ
ของการจัดการขยายอาชีพดวยตนเอง ดังนี้
1. กรอบการประเมินตัดสินใจ ตามกระบวนการคิดเปน ประกอบดวย
1.1 ขอมูลดานตนเอง มีตัวแปรที่ใชคิด ตัดสินใจ 2 เรื่อง คือ
(1) ความมั่นใจที่จะทําได
(2) ความมีคุณคา ประโยชนตอการขยายอาชีพ
1.2 ขอมูลดานสังคม สิ่งแวดลอม มีตัวแปรที่ใชคิด ตัดสินใจ 2 เรื่อง คือ
(1) ผูเกี่ยวของเห็นสอดคลอง
(2) ผูเกี่ยวของสวนใหญยอมรับ
1.3 ขอมูลดานวิชาการ มีตัวแปรที่ใชคิด ตัดสินใจ 2 เรื่อง คือ
(1) ความสอดคลองกับความเห็นทางวิชาการ
(2) มีขอมูลและแหลงเรียนรูเพียงพอ
2. ลักษณะแบบประเมินอยางงาย โดยใชตารางมิติสัมพันธระหวางกรอบการประเมิน
กับสาระความสําคัญที่ผูเรียนวิเคราะหขึ้น ดังตัวอยางนี้
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เอกสารตัวอยาง : การวิเคราะหผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับไดของสาระความสําคัญในการจัดการ
ขยายอาชีพที่ผูเรียนวิเคราะหขึ้นเอง
ดานตนเอง
สาระความสําคัญของการ  ความมั่นใจ
จัดการขยายอาชีพที่ผูเรียน ที่จะทําได
วิเคราะหได
ใช ไมใช
1. เปนการเพิ่มกิจกรรม
อาชีพบนฐานอาชีพหลัก 
ที่ทําอยู
2. ทําใหประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากรดําเนินงาน

สามารถสรางผลผลิต
เพิ่มขึ้น
3. ทําใหผูรวมงานมีความ
เชื่อมั่นวา ธุรกิจกาวหนา 
อยูรวมงานได
4. มีผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
ขยายฐานลูกคาออกไปได 
กวางขึ้น
5. มีพันธมิตรทางธุรกิจ

เพิ่มขึ้น
6. วงการธุรกิจยอมรับ

กาวออกไป
7. เกิดกลยุทธทางธุรกิจ
ใชสรางความมั่นคงใน

ธุรกิจได
8. เครือขายลูกคาและ
พันธมิตรทางธุรกิจ มี

ความเชื่อมั่น ภักดีในการ
ซื้อขาย
9. องคความรูยกระดับ
คุณคาใชเปนทุนในการ

แขงขัน
9
รวม
ตนเอง = 18

ดานสังคม

 มีคุณคา
ประโยชนตอ
การขยายอาชีพ

ดานวิชาการ

 ผูเกี่ยวของ  ผูเกี่ยวของ  สอดคลองกับ  มีขอมูล
เห็นสอดคลองดวย สวนใหญยอมรับ ความเห็นทาง
และแหลง
วิชาการ
เรียนรูเพียงพอ

รวม
คะแนน

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช
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7

9
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3. การแปรผลและใชผล มีตัวอยางดังนี้
3.1 การแปรผล จากตารางตัวอยางขางตนและสามารถแบงผลจากการวิเคราะหได
ดังนี้
(1) มิติ ท างด านสั งคม สิ่ ง แวดล อม สรุ ป ได ว า มี ส าระที่ผู เ กี่ ย วข อ งเห็ น ว า
ไมสอดคลองและไมนาจะยอมรับได 2 สาระ คือ
ก. ทําใหประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดําเนินงานสามารถสรางผลผลิต
เพิ่มขึ้น
ข. วงการธุรกิจยอมรับกวางขวางออกไป
(2) มิติทางวิชาการ พบวา ขอมูลแหลงวิชาการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มกิจกรรม
อาชีพบนฐานอาชีพหลักที่ทําอยู มีไมพอเพียง
(3) หากพิจารณาภาพรวม จะพบวา มีคะแนนรวม 48 คะแนน เปนคะแนนใน
ระดับสูง คิดเปนรอยละ 88.8 จึงอาจสรุปไดวา ความสําคัญของการขยาย
อาชีพที่ผูเรียนวิเคราะห สามารถรับไดวา เปนความสําคัญจริง
3.2 การนําไปใช ผลการวิเคราะห พบวา สามารถรับเปนความสําคัญจริง ทําใหมี
ความมั่นใจมองเห็นคุณคาประโยชนนําไปกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการ
ขยายอาชีพไดอยางเชื่อมั่น
จึงอาจสรุปไดวา การบงชี้ความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ควรจะเปนการระบุ
โดยตรงของผูประกอบการหรือผูเรียน การใชความคิดของผูรู ความคิดทางวิชาการ ควรเปนเพียงขอมูลที่
นํามาใชเปรียบเทียบกับการคิด วิเคราะหของเราเอง
กิจกรรมที่ 11
ใหผูเรียนวิเคราะหผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับไดของสาระความสําคัญการจัดการขยาย
อาชีพของตนเอง หรืออาชีพที่ผูเรียนสนใจตามกระบวนการคิ ดเปน พร อมแปรผลและสรุปผลโดยยึ ด
ตารางและรูปแบบตามตัวอยางหนาที่ 61
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บทที่ 5
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ไดแกการทําแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ย ง
การจัดการการผลิต การจัดการตลาด และบัญชีธุรกิจ เพื่อสามารถนําสูการปฏิบัติทําแผนธุรกิจในบทตอไป
ขอบขายเนื้อหา
การบริหารจัดการ
1) การทําแผนธุรกิจ
2) การจัดการความเสี่ยง
3) การจัดการการผลิต
4) การจัดการการตลาด
5) บัญชีธุรกิจ
สื่อประกอบการเรียนรู
1. เอกสารหมายเลข 16 ใบความรู เรื่อง การบริหารจัดการในการขยายอาชีพ
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เอกสารหมายเลข 16 ใบความรูเรื่องการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ
1) การทําแผนธุรกิจ
1.1 ความหมายของแผนธุรกิจ
แผนธุ ร กิ จ คื อ แผนงานทางธุ ร กิ จ ที่ แ สดงกิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ใ นการลงทุ น
ประกอบการ โดยมีจุดเริ่มตนจากจะผลิตสินคาและบริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอยางไรบาง และ
ผลจากการปฏิบัติออกมาไดมากนอยแคไหน ใชงบประมาณและกําลังคนเทาไร เพื่อใหเกิดเปนสินคาและ
บริการแกลูกคา และจะบริหารธุรกิจอยางไรธุรกิจจึงจะอยูรอด
(แหลงที่มา : มาณพ ชิวธนาสุนทร. แผนธุรกิจ SMEs. สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการ,
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม. 2547)
1.2 การศึกษาวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
การวิเคราะหชุมชน หมายถึง การนําเอาขอมูลทั่วไปของชุมชนที่เราอาศัยอยู ซึ่งอาจจะเปน
หมูบาน ตําบล หรืออําเภอก็ไดขึ้นอยูกับการกําหนดขอบเขตของชุมชนวาจะนําขอมูลของชุมชนในระดับ
ใดมาพิจารณา โดยการจําแนกขอมูลดานตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงประเด็นปญหา และความตองการที่แทจริง
ของชุมชน เพื่อจะนํามากํ าหนดแนวทางการขยายอาชีพใหตอบสนองตรงกั บความต องการของคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะเกี่ ยวกับการประกอบอาชีพ รายได ของประชากรต อคน ตอครอบครั ว เปนอยางไร
ลักษณะของการประกอบอาชีพของประชากรเปนอยางไร รวมถึงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลดาน
การตลาด แนวโนมของความตองการของการตลาด นโยบายของรัฐที่จะเอื้อประโยชนตอการผลิตหรือ
การประกอบอาชีพ เปนตน ขอมูลเหลานี้จะชวยใหเราวางแผนการดําเนินการพัฒนาอาชีพไดรอบคอบขึ้น
การวิ เคราะหข อมูล โดยวิ เคราะหสภาพการภายใน ภายนอกของชุมชน โดยใชเทคนิ ค
SWOT (SWOT Analysis)
การศึกษาความตองการของชุมชนเปนการสํารวจความตองการของชุมชนเพื่อใหทราบถึง
จุดเดน จุดดอย อุปสรรคหรือความเสี่ยงและโอกาสในดานตาง ๆ ของขอมูลและความตองการของชุมชน
ทั้งนี้โดยใชเทคนิค SWOT ในการวิเคราะหชุมชน มีดังนี้
S (Strengths)
จุดแข็งหรือจุดเดนของชุมชน
W (Weaknesses) จุดออนหรือขอดอยของชุมชน
O (Opportunity) โอกาสที่จะสามารถดําเนินการได
T (Threats)
อุปสรรคหรือปจจัยที่เปนความเสี่ยงของชุมชนที่ควรหลีกเลี่ยง
ในการปฏิบัติ
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ในการวิเคราะหชุมชน อาจจะเขียนเปนตารางวิเคราะหไดดังนี้

ปจจัยภายใน
ปจจัยภายนอก

S (จุดแข็ง )

W (จุดออน)

O (โอกาส)

T (อุปสรรคหรือ
ความเสี่ยง)

การวิเคราะหขอมูล ผูวิเคราะหควรพิจารณาจําแนกข อมูลในดานตาง ๆ โดยใหสมาชิกใน
ชุมชนหรือกลุมอาชีพนั้นรวมกันชว ยวิเคราะห หากพบขอมูลสวนใดที่เปนจุดเดนของชุมชนหรือกลุม
อาชีพนั้นใหใสขอมูลในชอง S หากพบขอมูลใดที่เปนจุดออนหรือขอดอยของชุมชนหรือกลุมอาชีพใหใส
ขอมูลในชอง W หากสวนใดที่เปนโอกาสชองทางของชุมชน เชน ความตองการสินคาของประชาชน
นโยบาย หรือจุดเนนของรัฐหรือของชุมชนที่เปนโอกาสดีใหใสในชอง O และในขณะเดียวกันขอมูลใดที่
เปนความเสี่ยง เชน ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย หรือความตองการของชุมชนไมมีหรือมีนอย
ขาดแคลนวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิต เปนตน ใหนําขอมูลใสในชอง T ทําเชนนี้จนครบถวน หากสวนใด
ขอมูลไมชัดเจนเพียงพอก็ตองสํารวจขอมูลเพิ่มเติมได จากนั้นนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อกําหนดทางเลือก
ในการพัฒนาอาชีพหรือทางเลือกในการแกปญหาอีกครั้งหนึ่ง กอนที่จะกําหนดเปนวิสัยทัศนตอไป
1.3 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธในการวางแผนขยายธุรกิจของชุมชน
วิสัยทัศ น เปน การกําหนดภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต มุงหวังใหเกิดผลอยางไร
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการมองเปาหมายของธุรกิจวาตองการใหเกิดอะไรขึ้นขางหนา โดยมีขอบเขตและ
ระยะเวลากําหนดที่แนนอน ในการกําหนดวิสัยทัศนเปนการนําเอาผลการวิเคราะหขอมูลชุมชนและขอมูล
อาชีพของผูประกอบการ มาประกอบการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ดี มีความเปนไปได
เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจในที่สุด
พัน ธกิ จ คือ ภาระงานที่ผูประกอบการจะตองดํ าเนิน การใหเกิ ดผลสําเร็จ ตามวิ สัย ทัศน ที่
กําหนดไวใหได ผูประกอบการจะตองสรางทีมงานและกําหนดภารกิจของสถานประกอบการใหชัดเจน
ครอบคลุมทั้งดานการผลิตและการตลาด
การวิเคราะหพันธกิจ ของสถานประกอบการ สามารถตรวจสอบวาพันธกิจใดควรทํากอน
หรือหลัง หรื อพันธกิจใดควรดํ ารงอยูหรือควรเปลี่ยนแปลง ผูประกอบการและทีมงานจะตองรวมกั น
วิเคราะห เพื่อกําหนดพันธกิจหลักของสถานประกอบการ ผูประกอบการและทีมงานจะต องจัด ลําดั บ
ความสําคัญของพันธกิจและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใหได
เป า หมายหรื อ เป า ประสงค เป า หมายในการขยายอาชี พ คื อ การบอกให ท ราบว า
สถานประกอบการนั้นสามารถทําอะไรไดภายในระยะเวลาเทาใด ซึ่งอาจจะกําหนดไวเปนระยะสั้น หรือ
ระยะยาว 3 ป หรือ 5 ปก็ได การกําหนดเปาหมายของการขยายอาชีพตองมีความชัดเจนสามารถวัดและ
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ประเมิน ผลได การกํ าหนดเปาหมายหากสามารถกํ าหนดเปนจํานวนตัวเลขไดก็จ ะยิ่งดี เพราะทําใหมี
ความชัดเจนจะชวยใหการวางแผนมีคุณภาพยิ่งขึ้น และจะสงผลในทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น
กลยุทธในการวางแผนขยายอาชีพ เปนการวางแผนกลยุทธในการขยายอาชีพหรือธุรกิจนั้น ๆ
ใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การวางแผนจะตองกําหนดวิสัยทัศนเปาหมายระยะยาวใหชัดเจน มีการ
วิเคราะหสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการทํางาน วางระบบไวคอนขางสูงเพื่อใหมีความคลองตัวใน
การปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อใหผูประกอบการและทีมงาน
สามารถพัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพและมีความกาวหนาไดในอนาคต
ขั้นตอนกระบวนการวางแผน
ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนในการขยายธุรกิจของชุมชน มีดังนี้
1. ขั้ น การกํ า หนดวั ต ถุ ประสงค ต องใหชั ด เจน เพื่ อเป น แนวทางการปฏิ บัติ ห รื อการดํ าเนิ น
กิจกรรมตาง ๆ
2. ขั้นการกําหนดวัต ถุประสงคก ารกํ าหนดวัตถุประสงคตองมีความชัด เจนว าจะทําเพื่ออะไร
และวัตถุประสงคนั้นจะตองมีความเปนไปไดหรือไม และสามารถวัดผลได
3. ขั้นการตั้งเปาหมาย เปนการระบุเปาหมายที่จะทําวาตั้งเปาหมายในการดําเนินการไวจํานวนเทาใด
และสามารถวัดไดในชวงเวลาสั้น ๆ
4. ขั้นการกําหนดขั้นตอนการทํางาน เปนการคิ ดไวกอนวาจะทํากิจกรรมอะไรก อนหรือหลัง
ซึ่งการกําหนดแผนกิจกรรมนี้จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องจึงจะไดผล
6. ขั้นการปรับแผนการปฏิบัติงาน ในบางครั้งแผนที่วางไวเมื่อไดดําเนินการไประยะหนึ่ง อาจจะ
ทําใหสถานการณเปลี่ยนไป ผูประกอบการจึงควรมีการปรับแผนบางเพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง
มากขึ้น และการดําเนินงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพขึ้น
1.4 การวางแผนปฏิบัติการ
การวางแผนปฏิบัติ การเปนขั้ นตอนสุดทายของการทําแผนธุร กิจเพื่อการพัฒ นาอาชีพที่มี
รายละเอียดมาจากแผนกลยุทธ มากําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ โดยจะตองกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ โดยผูเรียนและผูนําชุมชนตองชวยกันกําหนด
2) การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
ความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนตอการประสบกับเหตุการณ หรือ สภาวะที่เราตองเผชิญ
กับสถานการณอันไมพึงประสงคโดยมีความนาจะเปน หรือโอกาสในสิ่งนั้น ๆ เปนศูนย
2.1) ความหมาย
การจัด การความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการในการระบุ
วิเคราะห(en:risk analysis) ประเมิน (en:risk assessment) ดูแลตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ
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กับกิ จกรรม หน าที่และกระบวนการทํางาน เพื่อใหองค กรลดความเสียหายจากความเสี่ย งมากที่สุด
อันเนื่องมาจากภัยที่องคกรตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกวา อุบัติภัย (accident)
ความเสี่ยง (Risk) มีความหมายในหลากหลายแงมุม เชน
- ความเสี่ยงคือโอกาสที่เกิดขึ้นแลวธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (chance of loss)
- ความเสี่ยงคือความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายตอธุรกิจ (possibility of loss)
- ความเสี่ยงคือความไมแนนอนของเหตุการณที่จะเกิดขึ้น (uncertainty of event)
- ความเสี่ยงคือการคลาดเคลื่อนของการคาดการณ (dispersion of actual result)
- ความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนของเหตุการณ ซึ่งไมสามารถคาดเดาไดวาจะ
เกิดขึ้นเมื่อใด แตความเสี่ยงนั้น ๆ จะมีแนวโนมที่เกิดขึ้นไมมากก็นอย
ภัย (peril) หมายถึง สาเหตุของความเสียหายซึ่งภัยสามารถเกิดขึ้นไดจากภัยธรรมชาติ
เชน เกิดพายุสึนามิ น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน ภัยนอกจากจะเกิดขึ้นไดจากภัยธรรมชาติแลว ภัยนั้นยัง
เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย จลาจล ฆาตกรรม เปนตน สําหรับสาเหตุสุดทายที่จะเกิด
ภัยไดนั้นคือภัยที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจ เพราะภัยที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิ จ เปนอีกสาเหตุที่สําคั ญ
เพราะเมื่อเกิดขึ้นแลวคนทั้งประเทศ หรือทั้งภูมิภาคจะไดรับผลกระทบอยางกวางขวาง
สภาวะที่จะทําใหเกิดความเสียหาย (hazard) หมายถึง สภาพเงื่อนไขที่เปนสาเหตุ ที่
ทําใหความเสียหายเพิ่มสูงขึ้น โดยสภาวะตาง ๆ นั้น สามารถแบงออกไดเปนสภาวะทางดานกายภาพ
(physical) คือ สภาวะของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เชน ชนิดและทําเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสราง อาจเอื้อตอ
การเกิดเพลิงไหม สภาวะทางดานศีลธรรม (moral) คือ สภาวะของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากความไมซื่อสัตยตอ
หนาที่การงาน เชน การฉอโกงของพนักงาน และสภาวะดานจิตสํานึกในการปองกันความเสี่ยง (morale)
คือ สภาวะที่ไมประมาทและเลินเลอ หรือการไมเอาใจใสในการปองกันความเสี่ยง เชน การที่พนักงาน
ปลอยใหเครื่องจักรทํางานโดยไมควบคุม
2.2) องคประกอบการจัดการความเสี่ยง
2.2.1) การระบุชี้วาองคก รกําลังมีภัย เปนการระบุชี้วาองค กรมีภัยอะไรบางที่มา
เผชิญอยู และอยูในลักษณะใดหรือขอบเขตเปนอยางไร นับเปนขั้นตอนแรกของการจัดการความเสี่ยง
2.2.2) การประเมินผลกระทบของภัย เปนการประเมินผลกระทบของภัยที่จะมีตอ
องคกรซึ่งอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา การประเมินความเสี่ยงที่องคกรตองเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยแตละ
ชนิดไดอยางเหมาะสมมากที่สุด
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2.2.3) การจัดทํามาตรการตอบโตตอบความเสี่ยงจากภัย การจัดทํามาตรการตอบโต
ตอบความเสี่ยงเปนมาตรการที่จัดเรียงลําดับความสําคัญแลวในการประเมินผลกระทบของภัย มาตรการ
ตอบโตที่นิยมใชเพื่อการรับมือกับภัยแตละชนิด อาจจําแนก ได 5 มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการขจัดหรือลดความรุนแรงของความอันตรายของภัยที่ตองประสบ
(2) มาตรการที่ปองกันผูรับภัยมิใหตองประสบภัยโดยตรง เชน ภัยจากการที่
ตองปนไปในที่สูงก็มีมาตรการปองกันโดยตองติดเข็มขัดนิรภัย กันการพลาดพลั้งตกลงมา หรือภัยจาก
ไอระเหยหรือสารพิษก็ปองกันโดยออกมาตรการใหสวมหนากากปองกันไอพิษ เปนตน
(3) มาตรการลดความรุนแรงของสถานการณฉุกเฉิน เชน กรณีเกิดเพลิงไหม
ในอาคาร ไดมีการขจัดและลดความรุนแรง โดยออกแบบตัวอาคารใหมีผนังกันไฟ กันเพลิงไหมลุกลาม
ไปยังบริเวณใกลเคียง และมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร ก็จะชวยลดหรือหยุดความรุนแรงของอุบัติภัยลงได
(4) มาตรการกูภัยก็เปนการลดความสูญเสียโดยตรง
(5) มาตรการกลับคื น สภาพ ก็ เปน อีก มาตรการในการลดความเสีย หาย
ตอเนื่องจากภัยหรืออุบัติภัยแตละครั้งลงได
การรับมือกับภัย 5 มาตรการ
(1) การเตรียมความพรอม (Readiness) องคกรตองเตรียมความพรอมระบบการบริหาร
ความเสี่ยงใหมีความพรอมในการจัดทํามาตรการขจัดหรือควบคุมภัยตาง ๆ เอาไวลวงหนา
(2) การตอบสนองอยางฉับไว (Response) เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นระบบตองมีสมรรถนะ
ที่ดีพอในการตอบโตภัยแตละชนิดอยางไดผลและทันเวลา
(3) การชวยเหลือกูภัย (Rescue) เปนกระบวนการปกปองชีวิตและทรัพยสินของ
องคกรที่ไดผลและทันเวลา
(4) การกลับเขาไปทํางาน (Rehabilitation) เมื่ออุบัติภัยสิ้นสุดลงแลวตองกลับเขาไป
ที่เดิมใหเร็วที่สุดเพื่อ การซอมแซม การเปลี่ยนใหม หรือการสรางขึ้นใหม (rebuild) เพื่อใหอาคารสถานที่
พรอมที่จะดําเนินกิจการตอไปได อาจรวมไปถึงการประกันภัยดวย
(5) การกลับคืนสูสภาวะปกติ (Resumption) องคกรสามารถเปดทําการ หรือ ดําเนิน
ธุรกิจตอไปตามปกติไดเสมือนวาไมมีอุบัติภัยมากอน
การตอบสนองอยางฉับไว (Response) กับการชวยเหลือกูภัย (Rescue) อาจดูเหมือน
เปนเรื่องเดียวกัน แตความจริงแลวแตกตางกัน เชน กรณีเกิดอัคคีภัย อุปกรณดับเพลิงอัตโนมัติรวมถึง
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fire alarm คือขั้นตอนของการตอบสนองอยางฉับไว (Response) แตไฟฉุกเฉินและเครื่องชวยหายใจ
เพื่อใหพนักงานสวม เพื่อหนีออกจากอาคาร เปนขั้นตอนของ การชวยเหลือกูภัย (Rescue)
2.3 การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง
ทางธุรกิจ จะใชธุรกิจที่เราอยูเปนตัวตั้ง แลวมองสิ่งแวดลอมรอบธุรกิจและตัวธุรกิจเองวา มีอะไรบางที่
เปนจุดสําคัญ และถาจุดนั้นสําคัญถึงขนาดที่เรียกวา ถาเกิดผลกระทบเลวรายกับจุดนี้แลว ธุรกิจของเรา
อาจมีปญหาไดจุดนี้ คือ Critical point
ประโยชนของการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง
การวิเคราะหปจจั ยความเสี่ยงนอกจากเกิด ประโยชน กับธุรกิจ แลวยังสงผลถึงองคกรและ
ลูกคาที่มาใชหรือขอรับบริการอีกดวย ซึ่งพอสรุปได ดังนี้
1. สามารถสร างเสริ มความเข าใจการดํ าเนิ น การของธุร กิ จ และจั ด ทําแผนธุร กิ จ ที่
ใกลเคียงความเปนจริง มากขึ้นในเรื่องการประมาณการคาใชจาย และระยะเวลาดําเนินการ
2. เพิ่มพูนความเขาใจความเสี่ยงในธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบที่จะเกิด
กับธุรกิจหากจัดการความเสี่ยงไมเหมาะสมหรือละเลยการบริหารความเสี่ยงนั้น
3. มีอิสระในการพิจารณาความเสี่ย งของธุรกิ จ ซึ่งจะชวยใหก ารตั ดสิน ใจจั ด การ
ความเสี่ยงใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ทําใหยอมรั บความเสี่ย งไดมากขึ้น และสามารถไดประโยชน จ ากการยอมรั บ
ความเสี่ยงนั้นไดมากขึ้นดวย
2.4 การประเมินความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง มีดังตอไปนี้
2.4.1 กําหนดความเสี่ยง โดยตรวจสอบวาในธุรกิจของเรามีเรื่องใดที่เปนความเสี่ยงบาง
ซึ่งมีประเด็นตาง ๆ ที่สามารถวางกรอบในการกําหนดความเสี่ยงเปนดาน ๆ 5 ดาน ดังนี้
1) ดานการตลาด เชน การเปลี่ยนแปลงของสินคา การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนราคาหุน การแขงขันทางตลาด
2) ด านการผลิต เชน วั ตถุดิบ กําลังการผลิต ตน ทุนการผลิต เทคโนโลยี
เครื่องจักร ความปลอดภัย ความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต
3) ดานการเงิน เชน ความเปลี่ยนแปลงดานสินเชื่อ ความเปลี่ยนแปลงสินทรัพย
ที่ใชค้ําประกันสินเชื่อ สภาพคลอง
4) ดานบุคลากร เชน ความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ความรับผิดชอบ
การทุจริต ความสามัคคี อัตราการลาออก
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5) ดานศักยภาพ เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ทําเลที่ตั้ง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ทรัพยากรมนุษย
2.4.2 เมื่อสามารถกําหนดความเสี่ยงไดแลว ตองประเมินอีกครั้งวาความเสี่ยงนั้ น
รุนแรงระดับใด และ จัดลําดับความเสี่ยง ตามลําดับความรุนแรง
1) การประมาณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การประมาณระดับของความ
เสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการแกไข เมื่อประเมินแลวนําขอมูลมาเรียงลําดับความเสี่ยง
ซึ่งการประมาณความเสี่ยงดูไดจาก การเรียงลําดับของความรุนแรงของสิ่งที่จะเกิดขึ้น(ผลกระทบ) และ
การเรียงลําดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ ดังนี้
1.1) ความรุนแรงของอันตราย ลักษณะความรุนแรง
- ระดับความรุนแรงมาก
- ระดับความรุนแรงปานกลาง
- ระดับความรุนแรงนอย
การพิจารณาระดับความรุนแรง ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณที่
เกิดขึ้น หรือคาดคะเนวาจะเกิดเหตุการณนั้น ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแลวจะเกิดความรุนแรง หรือผลกระทบกับ
สิ่งต าง ๆ และความเสีย หายที่จ ะเกิ ด ขึ้ นในด านต าง ๆ เชน ด านทรั พย สิน เงิน ด านเวลา ด านบุค คล
ดานลูกคา และดานภาพลักษณ แลวพิจารณาวาความรุนแรงอยูในระดับใด
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ตัวอยาง การกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความรุนแรง
ความเสียหาย

ระดับความรุนแรง
มาก

ปานกลาง

1. ด า นทรั พ ย สิ น / 1,000,000 บาทขึ้นไป
เงิน

นอย

100,000 บาทขึ้น ไปแต ต่ํากวา 100,000 บาท
ไมเกิน 1,000,000 บาท

2. ดานเวลา

< 15 วัน

3. ดานบุคคล

- บาดเจ็บสาหัส/พิการ
- โทษใหออกขึ้นไป

4. ดานลูกคา

ความพึงพอใจ
ต่ํากวา 60%

5. ดานภาพลักษณ สงผลในระดับองคกร

3- 5 วัน

1-3 วัน

- บาดเจ็บไมสาหัส

- บาดเจ็บเล็กนอย

- โทษตัดเงินเดือน

- โทษตักเตือน

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

60 – 74 %

75 – 79 %

สงผลในระดับฝาย

สงผลในระดับพนักงาน

1.2) โอกาสที่จะเกิดอันตราย
- โอกาสมาก
- โอกาสปานกลาง
- โอกาสนอย
โอกาสที่จ ะเกิ ด หมายถึงความน าจะเปน ที่จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ ที่ นํ ามาพิ จ ารณาเกิ ด ขึ้ น
มากนอยเพียงใด ซึ่งจะมีโอกาสที่จะเกิด ดังนี้
ตัวอยาง การกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ระดับของโอกาส
1. โอกาสมาก
2. โอกาสปานกลาง
3. โอกาสนอย

ความนาจะเปน
1:100
1:1000
< 1 : 100000

โอกาสที่จะเกิด
- เกิดภายใน 1 ป
- เกิดภายใน 1 – 2 ป
- เกิดภายใน 2 – 5 ป
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ตัวอยาง การประเมินเพื่อจัดลําดับของระดับของความรุนแรงของความเสี่ยง
ความเสี่ยง
มากที่สุด

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
มาก
ปานกลาง
นอย

1. ดานการตลาด
2. ดานการผลิต
3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากร
5. ดานศักยภาพ
ตัวอยาง การกําหนดเกณฑการประเมินเพื่อจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ลําดับที่ ความเสี่ยงจะตองถูกขจัดใหหมดสิ้นไป หรือลดความเสี่ยงนั้นในทันทีทันใด
1

(ระดับมากที่สุด)

2

ความเสี่ยงที่จําเปนตองตรวจสอบอยางใกลชิด และอาจตองมีแผนปฏิบัติการเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจ(ระดับมาก)

3

ความเสี่ยงที่จําเปนตองตรวจสอบ แตเขมงวดนอยและแผนการลดความเสี่ยงมี
ความเรงดวนนอย(ระดับปานกลาง)

4

ความเสี่ยงในระดับนี้อยูในระดับต่ําสุด และตองการความเอาใจใสนอย แตไมควร
ละเลยทั้งหมด(ระดับนอย)
การจั ดลําดั บความสําคัญ ของความเสี่ยงชวยใหเจ าของธุรกิ จ และสมาชิกทีมงานให

ความสนใจหรือเนนการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจมากที่สุด
2.5 การกําหนดมาตรการแก ไขและปองกั นความเสี่ย ง เมื่อจั ดลําดั บความสําคั ญของ
ความเสี่ยงไดแลว ใหพิจารณาจุดวิกฤตแตละประเด็นที่เปนความเสี่ยง ดังนี้
2.5.1 สาเหตุของการเกิดจุดวิกฤตนั้น ๆ
2.5.2 ผลกระทบของจุดวิกฤตที่จะเกิดกับธุรกิจเปนอยางไร
2.5.3 การเกิดจุดวิกฤตนั้นจะมีอะไรเปนตัวบอกเหตุ
2.5.4 มีแนวโนมวาจะเกิดจุดวิกฤตนั้นกับธุรกิจของเรา องคกรจะปองกันอยางไร
2.5.5 ถาจุดวิกฤตนั้นมาถึงแลว องคกรจะมีมาตรการอะไรมาแกไข
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2.6 การประเมินผลของมาตรการแกไขและปองกัน ควรใหทีมงานที่ทําแผนธุรกิจ วิเคราะห
ประเด็นตอไปนี้
2.6.1 ความเสี่ย งเรื่ องใดที่เราผานเลยไปแลว และเราผานไปได อย างไร และมี
มาตรการอะไรที่เคยใชไดผล
2.6.2 ความเสี่ยงเรื่องใดที่กําลังเผชิญอยู และมาตรการแกไขที่เราใชอยู มีการประเมิน
หรือไมวา มาตรการแกไขนั้น ใชไดผลหรือไม ถาใชไมไดผลเราตองปรับกลยุทธอยางไร
2.6.3 ความเสี่ยงเรื่องใดที่กําลังจะมาถึง มาตรการปองกันที่วางไวไดลงมือทําแลว
หรือยัง ถาทําแลวเปนอยางไร ตองปรับกลยุทธใหมหรือไม
2.6.4 ความเสี่ยงเรื่องใดที่ยังมาไมถึง องคก รไดศึก ษาความเปนไปไดหรื อไมว า
มาตรการปองกันที่เตรียมไว จะไดผลดีหรือไม หรือเคยใชไดผลในองคกรอื่น ๆ หรือไม
2.6.5 กําหนดความถี่ใ นการประเมิน ผลมาตรการแก ไขและปองกัน เปนระยะ ๆ
เพื่อจะไดคอยปรับแผนกลยุทธใหม เมื่อเห็นวาไมไดผล
2.7 การวางแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning)
การวางแผนการบริหารความเสี่ยง มีวัตถุประสงค ที่สําคัญ คือ การตัดสิน ใจเลือก
วิธีการและแผนกิจกรรมจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ ดังนั้นกิจกรรมจะครอบคลุมและมีความสัมพันธกับ
การบริหารความเสี่ย ง เพื่อใหการดําเนิ นการธุรกิ จบรรลุเปาหมายที่กําหนดและเพื่อใหการดําเนินการ
ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงตองมีการวางแผนกิจกรรมบริหารความเสี่ยง พรอมทั้งจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ในการดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ตั้งไว
องคประกอบของแผนบริหารความเสี่ยง
องคประกอบ
1. ชื่อความเสี่ยง
2. ลําดับความเสี่ยงเพื่อการปฏิบัติ
3. ประเภทของความเสี่ยง
4. การควบคุมความเสี่ยงในปจจุบนั
5. แผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมความเสี่ยง

รายละเอียด
เขียนอธิบายสั้น ๆ วาประเด็นที่เปนความเสี่ยง
คืออะไร
ระบุระดับของความเสี่ยง
ระบุวาเปนความเสี่ยงประเภทใด
ระบุแนวทางการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบนั
ระบุแนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย เวลา
ผูรับผิดชอบ
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องคประกอบ
6.ตัวชี้วัดความคืบหนาและความสําเร็จ
7.แนวทางการตรวจสอบและรายงาน

รายละเอียด
ระบุวาถาทําตามตัวชีว้ ัดแลวความสําเร็จจะลดลง
หรือไม
ระบุความคืบหนาในการดําเนินการ (รอยละ)

ตัวอยาง แผนการบริหารความเสี่ยง
ลําดับที่

รายการความเสี่ยง

ผลเสีย/
ผลกระทบ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

2.8 การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญในการศึกษาปญหา
และอุปสรรค ในการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง และชวยใหทีมงานบริหารความเสี่ยงไดขอมูล
เพิ่มเติม เพื่อนําไปปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ทั้งนี้ การบริ ห ารความเสี่ย งเป น งานที่ต องทํ าอย างต อเนื่ อง ความเสี่ย งแต ล ะประเภท
เปลี่ย นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลก การบริ หารความเสี่ย งจึ งตองได รับการประเมินผล และ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน การประเมินผลจึงไมใชขั้นตอนสุดทายของการบริหาร
ความเสี่ยง แตเปนขั้นตอนที่นําไปสูระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความตอเนื่องและทันตอเหตุการณ
3) การจัดการการผลิต
ความหมายของการจัดการการผลิต การบริการ และการควบคุมคุณภาพ
การจัดการการผลิต หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินงานผลิตสินค าตามขั้นตอนตาง ๆ
อยางตอเนื่องและมีการประสานงานกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรหรือกิจการ
การบริการ หมายถึง กระบวนการที่เนนการใหบริการแกลูกคาโดยตรง โดยการทําให
ลูกคาไดรับความพึงพอใจ มีความสุขและไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่
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การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การจั ด กิ จ กรรมต าง ๆ เพื่อใหผลิต ภั ณ ฑต อบสนองความ
ตองการและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาบนแนวคิดพื้นฐานวา เมื่อกระบวนการดี ผลลัพธที่
ออกมาก็จะดีตาม
การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิต
การควบคุ มคุณ ภาพนั้น มีวัตถุประสงค เพื่อใหสิน คาหรือผลิตภั ณฑหรื อการบริ การบรรลุ
จุดมุงหมายดังตอไปนี้
1. สินคาที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตมีคุณภาพตรงตามขอตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญา
2. กระบวนการผลิตดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม
3. การวางแผนการผลิตเปนไปตามที่กําหนดไว
4. การบรรจุหีบหอดี และเหมาะสม หมายถึงสามารถนําสงวัสดุยังจุดหมายปลายทางใน
สภาพดี
ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการกําหนดนโยบาย ในขั้นนี้จะเปนการกําหนดวัตถุประสงคกวาง ๆ เชน ระดับสินคา
ขนาดของตลาด วิธีก ารจําหนาย ตลอดถึงการรับประกัน ขอกํ าหนดเหลานี้จะเปน เครื่องชี้นําวากิจการ
จะตองทําอะไรบาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว
2. ขั้ น การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นที่ นี้ หมายถึ ง การกํ า หนด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑจึงตองมีความสัมพันธกับระบบการผลิต
3. ขั้นตอนการควบคุมคุณ ภาพของการผลิต การควบคุมคุณ ภาพการผลิต แบงออกเปน
ขั้นตอนยอย 3 ขั้ น คื อ การตรวจสอบคุณภาพของชิ้น สวน การควบคุ มกระบวนการการผลิต และการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยในการตรวจสอบทั้ง 3 ขั้นนี้ สวนใหญจะใชเทคนิคการสุมตัวอยาง
เพราะผลิตภัณฑที่ผลิตไดนั้นมีจํานวนมากไมอาจจะทําการตรวจสอบไดอยางทั่วถึงภายในเวลาจํากัด
4. ขั้นการจําหนาย การควบคุมคุณภาพ จะมีลักษณะเปนการใหบริการหลังการขาย ซึ่งใน
ระบบการตลาดสมัยใหมถือวาเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะสินคาบางชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภท
เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีวิธีการใชและการดูแลรักษาที่คอนขางยุงยาก
ผูผลิตหรือผูขายจะตองคอยดู แล เพื่อใหบริ การหลังการขายแกผูซื้ออยูเสมอ เพื่อสรางความพึงพอใจ
ซึ่งจะมีผลตอความเชื่อมั่นและความกาวหนาทางธุรกิจในอนาคต
การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต
การใช น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต เป น การพัฒ นาความสามารถในการผลิ ต
ผลิตภัณฑของมนุษย ชวยในการแกปญหาและสนองความตองการของมนุษย อยางสรางสรรค โดยนํ า
ความรู มาใชกั บกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อสรางและใชสิ่งของเครื่ องใช วิธีก ารใหก ารดํารงชีวิ ต มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น

78
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ที่ยังไมเคยมีใชมากอนหรือ
เปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลว
เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้น เพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ เชน
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแมกระทั่งสิ่งที่ไมไดเปนสิ่งของที่จับตองไดหรืออาจเปนระบบ
หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการทํางานบรรลุผลเปาหมาย
เทคโนโลยีจะมีประโยชนอยางมาก เมื่อผูใชมีการนําไปใชไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม และ
จะเกิดผลกระทบอยางมากมาย เมื่อผูใชนําเทคโนโลยีไปใชแบบผิด ๆ ดวยความไมรู หรือใชเทคโนโลยี
มากเกินกวาความจําเปน
กระบวนการเทคโนโลยีในการผลิต
กระบวนการเทคโนโลยีเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการแกปญหา โดยการใชความคิด
ริเริ่มอยางสรางสรรคและรอบคอบ เพื่อสรางผลิตภัณฑที่กอใหเกิดประโยชนตามความตองการของมนุษย
อยางมีประสิทธิภาพ
หลัก การเบื้องต น ของกระบวนการทางเทคโนโลยี ก ารออกแบบผลิตภั ณ ฑ สามารถแบง
ออกเปนขั้นตอน ไดดังนี้
1. กําหนดปญหาหรือความตองการ

2. สรางทางเลือกหรือวิธีการ

4. ออกแบบและลงมือสราง

3. เลือกวิธีการที่เหมาะสม

5. ทดสอบและประเมินผล

ปรับปรุงแกไข

แผนภูมิ กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ
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การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอมและงานอาชีพ มีหลักการ
ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหเปรียบเทีย บผลิตภั ณฑหรือวิ ธีการที่ไดจากเทคโนโลยีตาง ๆ ทั้งทางดาน
คุณภาพ รูปแบบ วัสดุ ความสะดวกในการใช ความคุมคา โดยกอนที่จะตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีใดมาใชนั้น
ผูประกอบการหรือเจาของกิจการ ควรนําคุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีมาศึกษา
เปรียบเทียบกอนการตัดสินใจเลือก
2. เมื่อมีการเลือกใชเทคโนโลยีสําหรับการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสนองตอความ
ตองการของมนุษยแลว ยอมตองมีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาดวย ดังนั้นผูประกอบการ
หรือเจาของกิจการตองศึกษาทบทวนวาเทคโนโลยีที่กําหนดใชนั้นมี ขอดี ขอเสียและผลตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่จะไดรับนั้นเปนอยางไร
3. ตัดสินใจเลือกและใชเทคโนโลยีที่มีผลดีตอ สังคมและสิ่งแวดลอมในทางสรางสรรคมากที่สดุ
การลดตนทุนการผลิตและการบริการ
การดําเนินงานธุรกิจทุกประเภท ใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง จําเปนที่ผูประกอบการ
หรือเจ าของธุรกิ จตองหาวิธีการลดตน ทุน การผลิตและการบริ การ โดยแนวคิด ในการลดและควบคุ ม
ตนทุนการผลิตนั้น มีหลักการดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหและสํารวจสถานภาพปจจุบันของการผลิต คือแรงงาน วัตถุดิบ ตนทุนการผลิต
เมื่อรูปจจัยการผลิตแลวทําใหสามารถหาขอบกพรองและหาวิธีลดตนทุนได
2. วิ เคราะห หาสาเหตุ ข องต น ทุน สูญ เปล าที่เ กิ ด ขึ้ น จากการผลิต สิน ค า และการบริ ก าร
หมายถึง การเสียคาใชจายแตไมไดกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ
3. ปฏิบัติการลดและควบคุมตนทุนการผลิตในสวนของคาใชจายที่ไรประสิทธิภาพ มีความ
สูญเปลา โดยดําเนินการตอเนื่องใหบรรลุผลสําเร็จ
การดําเนินธุรกิจตองเผชิญกับขอจํากัดหลายอยางที่เปนอุปสรรคและเปนเหตุใหตนทุนการผลิต
สูงขึ้ น จากหลายปจ จัย คือ ต นทุนแรงงานมีแนวโนมสูงขึ้ น ตน ทุน วัตถุดิบแพงขึ้น โดยเฉพาะการนํ า
วัตถุดิบจากภายนอกเขามา ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น เชน คาน้ํามัน คาไฟฟา คูแขงขันมีมากขึ้นและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น จําเปนที่ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองลดตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาที่
ผลิตจะมีผลใหไดกําไรมากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการตองปรับวิธีการทําธุรกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตให
ต่ํ า ลง โดยกํ า หนดเป า หมายการผลิ ต ให เ หมาะสมเพื่ อ ความอยู ร อด มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร า งใน
การประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จ
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ปจจัยในการลด และควบคุมตนทุนการผลิต
ในการผลิตสินคา ตนทุนการผลิตจะสูงหรือต่ํานั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หลายประการดังนี้
1. ผูบริหารตองมีนโยบายและโครงการเพื่อลดตนทุนการผลิตอยางจริงจังและชัดเจนไมวา
จะเปนนโยบายดานคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เชน ISO , การสนับสนุนศักยภาพของบุคลากร ฯลฯ
หรือระบบและวิธีการลดตนทุน ซึ่งตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. สรางจิตสํานึกพนักงาน ใหมีจิตสํานึกที่ดีตอโครงการลดตนทุนการผลิต จึงจะไดรับความ
รวมมือและประสบความสําเร็จได
3. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการธุรกิจอยางจริงจัง
ทุกปจจั ยที่กลาวมามีความสําคั ญเทากันหมด แตก ารดํ าเนิน การใหบรรลุเปาหมายอย างมี
คุณภาพผูบริหารธุรกิจตองกําหนดเปาหมายและการดําเนินงานอยางจริงจัง และตองมีการจัดทําขอมูลและ
วัดประสิทธิภาพของการลดตนทุนอยางตอเนื่อง
4) การจัดการการตลาด
การจัด การการตลาด หมายถึง การดํ าเนิน กิจ กรรมตาง ๆ ดานธุรกิ จ ซึ่งจะตองมีการวางแผน
การผลิต การโฆษณา การประชาสัมพันธ การวิจัยการตลาด การสงเสริมการขาย การทําฐานขอมูลลูกคา
การกระจายสิน ค า การกํ าหนดราคา การจั ด จํ าหน าย ตลอดจนการดํ าเนิ น กิ จ การทุก อย างเพื่อสนอง
ความตองการ และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจ ทั้งในเรื่องราคาและบริการ
การจัดการการตลาดเกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. การโฆษณา หมายถึง การนํ าเสนอหรือสงเสริมความคิ ดในการขายสินคาหรือบริก ารผาน
สื่อตาง ๆ มีผูอุปถัมภเปนผูเสียคาใชจายในการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงคของการโฆษณา เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและงานบริการ เปนการใหขาวสารและชักจูงใหซื้อสินคาและซื้อบริการ
สื่ อ ที่ ใ ช ใ นการโฆษณามี ห ลายประเภท เช น นิ ต ยสาร หนั ง สื อ พิ ม พ วิ ท ยุ โทรทั ศ น ป า ยโฆษณา
การโฆษณาทางไปรษณีย เปนตน สื่อโฆษณาแตละประเภทจะมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน ดังนั้ น
การเลือกสื่อโฆษณาควรคํานึงถึงวัตถุประสงค ดังนี้
1) สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
2) สื่อนั้นมีประสิทธิภาพและไดผลสูงสุด
3) เสียคาใชจายต่ําที่สุด
2. การประชาสัมพันธ หมายถึง การติดตอสื่อสารเพื่อสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองรวมกั น
ตลอดจนสรางความสัมพัน ธอันดี ตอกัน ระหวางลูกค ากั บผูผลิต เพื่อใหเกิ ดความเชื่อถือศรัทธา ความ
คิดเห็น ทัศนคติที่ดีตอองคการ การประชาสัมพันธ ไดแก ขาวแจกสําหรับเผยแพร การแถลงขาว
3. การสงเสริมการขาย หมายถึง กิ จกรรมการสงเสริ มการตลาดนอกเหนื อจากการโฆษณา
การขายโดยบุคคล และการประชาสัมพันธ เปนการชวยกระตุ นความสนใจ การซื้อของผูบริโ ภคหรื อ
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บุค คลอื่นในชองทางการจัด จํ าหนาย การจั ดแสดงในงานแสดงสินค า การแจกของแถม การลดราคา
การชิงโชค การแขงขัน การแจกคูปอง
4. การวิจัย การตลาด หมายถึง การศึก ษาปจจัย ภายนอกและภายในเกี่ย วกับการตลาด ทําให
ผูประกอบการมีข อมูลในการวางแผนการตลาดได อย างมั่น ใจและสามารถบอกรายละเอีย ดในการ
ดําเนินงานไดอยางชัดเจน การวิจัยการตลาดหรือการศึกษาตลาดควรวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคมาปรับใช
ดังนี้
1. ผูบริ โ ภคของกิ จ การคื อใคร ใชหลั ก การแบ งสว นตลาดเข ามาประกอบการพิจ ารณา คื อ
หลักภูมิศาสตร หลักประชากรศาสตร หลักจิตวิทยา หลักพฤติกรรมศาสตร
2. ตลาดตองการซื้ออะไร ผูประกอบการจะตองศึกษาวาผูบริโภคตองการอะไรจากผลิตภัณ ฑ
ที่ซื้อ เชน บางคนใชรถยนตราคาแพง เพราะตองการความภาคภูมิใจ บางคนเลือกรับประทานอาหารใน
รานหรูหรา นอกจากเขาตองการความอรอยจากรสชาติของอาหารแลวเขายังตองการความสะดวกสบาย
การบริ ก ารที่ ดี เป น ต น นั ก การตลาดจะต อ งวิ เ คราะห ดู ว า ผู บ ริ โ ภคต อ งการซื้ อ อะไรเพื่ อ ที่ จ ะจั ด
องคประกอบของผลิตภัณฑใหครบถวนตามที่เขาตองการ
3. ซื้ ออย า งไร ผู ประกอบการต อ งศึ ก ษาถึ งกระบวนการตั ด สิ น ใจในการซื้ อของผูบ ริ โ ภค
กระบวนการการตัด สิน ใจในการซื้อนี้ จ ะเริ่ มจากความรู สึกว าต องการสิน ค านั้ น จนไปถึงความรู สึก
หลังการซื้อ กระบวนการดังกลาวนี้จะกินเวลามากหรือนอย ยากหรืองายเพียงใดขึ้นอยูกับชนิดของสินคา
ตัวบุคคลที่ทําการซื้อ ผูตัดสินใจซื้อ การสงเสริมการตลาด ฯลฯ แตละขั้ นของกระบวนการซื้อใชเวลา
ไมเทากันและบางครั้งการซื้ออาจจะไมไดดําเนินไปจนจบกระบวนการก็ได เพราะผูบริโภคเปลี่ยนใจหรือ
เกิดอุปสรรคมาขัดขวางทําใหเลิกซื้อหรืออาจตองทอดระยะเวลาในการซื้อออกไป
4. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ เปนการพิจารณาถึงวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการซื้อ
5. เมื่อไรผูบริ โ ภคจะซื้อ นั ก การตลาดจํ าต องทราบถึงโอกาสในการซื้อของผูบริ โ ภค ซึ่งจะ
แตกต างกัน ตามลัก ษณะสินค านั้ น ๆ เพื่อวางกลยุ ทธทางตลาดได เหมาะสมกับพฤติ กรรมการซื้อของ
ผูบริโภค
6. ผูบริโภคจะซื้อที่ไหน เปนการถามเรื่องชองทางการจําหนาย แหลงขายที่เหมาะสมกับสินคา
โดยพิจารณาดูวาสินคาชนิดนี้ผูบริโภคมักจะซื้อจากที่ไหน ซื้อจากหางสรรพสินคาใหญ หรือจากรานขาย
ของชําใกลบาน เปนตน
7. ใครมีสว นรวมในการตัดสินใจซื้อ เปนการถามเพื่อใหทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มี
อิทธิพลหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
โดยสรุ ป ผู ป ระกอบการและนั ก การตลาดจะต อ งศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ผู บ ริ โ ภค
เพื่อทราบลัก ษณะความตองการของผูบริโภค เพื่อจั ดสว นประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณ ฑ
ดานการสงเสริมการตลาด ดานแผนการจัดจําหนายและแผนราคาใหเหมาะสม
8. การวางแผนการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย สรางความนาเชื่อถือใหกับ
กิจการและผูที่จะรวมลงทุน สามารถอธิบายวิธีการที่จะดึงดูดและรักษาลูกคาทั้งรายเการายใหมไวได
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9. การทําฐานข อมูลลูก คา หมายถึง ขอมูลจะชวยในการกําหนดสว นต างของการตลาด การ
กําหนดกลยุทธ การตลาดทางตรงไมวาจะเปน กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา กลยุทธสื่อ ตลอดจนใช
ในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญสําหรับการทําตลาดทางตรง เพราะกิจการจะไมสามารถสื่อสาร
หรือเขาใจถึงกลุมลูกคาที่คาดหวังได หากปราศจากขอมูลลูกคา
วัตถุประสงคการทําฐานขอมูลลูกคา มีดังนี้
1) เพื่อใหทราบถึงความสําคัญของการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา
2) เพื่อใหทราบถึงวิธีการเบื้องตนในการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา
3) เพื่อใหเขาใจถึงประเภทของฐานขอมูล
4) เพื่อใหทราบถึงองคประกอบของฐานขอมูลลูกคา
10. การกระจายสินคา ในวงการธุรกิจปจจุบันนักการตลาดใหความสําคัญเกี่ยวกับการกระจายสินคา
ไมนอยกวาตัวแปรอื่น ๆ ในดานการตลาด หากผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด แตระบบการกระจาย
สินคาไมดี เชน สงสิน คาผิดพลาด ลาชา ผิดสถานที่ เปนต น เปนความสูญเสียอันยิ่งใหญ เพราะทําให
ยอดขายลดลงและสูญเสียลูกคา
จุดประสงคของการกระจายสินคา คือการจัดสงสินคาใหลูกคาไดถูกตอง ไปยังสถานที่ที่ถูกตอง
ในเวลาที่เหมาะสม โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด ตลอดจนการใหบริการลูกคาที่ดีที่สุด
บทบาทและความสําคัญของการกระจายสินคา เปนการเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกับผูบริโภค หรือ
กลาวไดวาการที่นําสินคาออกจําหนายใหผูบริโภคทันตามเวลาที่ตองการกระจายสินคา จึงมีความสําคัญที่
ผูประกอบการจะตองระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้
1) สินคาที่ถูกตอง
2) เวลาที่ถูกตอง
3) จํานวนที่ถูกตอง
4) สถานที่ที่ถูกตอง
5) รูปแบบที่ตองการ
การจัดการกระจายสินคา คือการนําสินคาไปถึงมือผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งกระจายสินคาเกี่ยวของ
กับการงานในหนาที่อื่น ๆ ไดแก การเริ่มต นจากการพยากรณ การขายซึ่งเกี่ ยวกับการวางแผนการจั ด
จํ าหน าย และวางแผนการผลิต สว นการกระจายสิน ค า หมายถึง การบริ หารระบบการขนสงระบบ
ชองทางการจัดซื้อ ระบบชองทางการจัดจําหนาย ระบบสินคาคงคลัง เพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพใน
การจั ด ซื้อวั สดุ วั ต ถุดิ บเพื่อการผลิต และเพื่อใหได มาซึ่งประสิทธิภ าพทางการตลาดที่จ ะขายสิน ค า
สําเร็จรูปและบริการสูมือผูบริโภค
1) การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ
การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ จะทําใหพนักงานทุกคนไดรูวา จะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายใน
ระยะเวลาได อย างไร แผนการตลาดเปน เอกสารที่เขี ยนขึ้ น เพื่อใชเปน เสมือนหนั งสือนํ าทางสําหรั บ
กิจกรรมทางการตลาดแกผูจัดการฝายการตลาด
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แผนการตลาดจะระบุวัตถุประสงค และกิจกรรมที่ตองทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น การตลาด
ถือเปนกิ จกรรมที่ยากที่สุด ที่พนัก งานและผูบริหารเขาใจรว มกัน และทําเพื่อนําไปสูเปาหมายรว มกั น
การเขี ยนแผนการตลาดที่ชัด เจนเปน งานที่ต องใชเวลา แต เปน พื้นฐานในการสื่อสารภายในองคก าร
แผนการตลาดจะทําใหพนักงานทุกคนทราบวาตนมีความรับผิดชอบอะไร ตองทําอะไร มีกรอบเวลาใน
การปฏิบัติงานอยางไร แผนการตลาดบงบอกวัตถุประสงคและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค แผนการตลาดเปนกรอบความคิดและใหทิศทางเชิงกลยุทธ สวนการนําไปปฏิบัติเปนการ
ทํางานในลักษณะที่จัดการกับปญหา โอกาส และสถานการณ แผนการตลาดแสดงขั้นตอนงานที่เรียงเปน
ลําดับกอนหลังก็จริง แตขั้นตอนเหลานั้นอาจเกิดขึ้นพรอมกันหรือประสานกันก็ได การเขียนแผนมีหลาย
รูปแบบ ขึ้นอยูกับองคกร พันธกิจ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย และสวนประสมทางการตลาดขององคกร
นั้น
2) การนําแผนไปปฏิบัติและการควบคุม เปนกระบวนการที่ผูทําการตลาด ตองดําเนินงานตาม
แผนการตลาดที่วางไว ดวยความมั่นใจวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ซึ่งรายละเอียดในแผนจะระบุ
กิจกรรม เวลา งบประมาณ ซึ่งตองมีการสื่อสารที่ดี
เมื่อนําแผนการตลาดไปปฏิบัติแลว จะตองมีการประเมิน เพื่อใหทราบวาไดดําเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงคเพียงใด มีอะไรที่ควรแกไข การวางแผนมีความสัมพันธใกลชิดกับการควบคุม เนื่องจากแผน
ไดระบุถึงสิ่งที่องคกรตองการบรรลุ
3) บัญชีธุรกิจ
3.1 ความหมายของบัญชีธุรกิจ
บัญชีธุรกิจ หมายถึง ระบบประมวลขอมูลทางการเงิน การจดบันทึกรายการคาตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับการรับ – จายเงิน สิ่งของ และสิทธิที่มีมูลคาเปนเงินไวในสมุดบัญชีอยางสม่ําเสมอ เปนระเบียบ
ถูกตองตามหลักการและสามารถแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได
3.2 ความสําคัญของการทําบัญชี
1. เปนเครื่องมือวัดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงินของธุร กิจ และความมั่นคงของธุรกิ จ จะบัน ทึกบัญชีรายการตาง ๆ ที่เกิด ขึ้นในการ
ดําเนิน ธุร กิจ เชน การลงทุน การรับ การจ าย โดยไมนํ าสวนที่เปนของสว นตัว เข ามาบันทึก ดว ย สิ่งที่
บัน ทึก ไวจ ะสามารถนํ ามาจัด ทําเปนรายงานทางการเงิน ได เชน งบดุ ล งบกํ าไร ขาดทุน ซึ่งเปนภาพ
สะทอนในการดําเนินธุรกิจ
2. เปนเครื่องมือชวยในการวางแผนและตัดสินใจธุรกิจ สามารถนํามาวิเคราะหความ
เปนไปไดของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น หากมีการบันทึกที่ถูกตอง จะทําใหสามารถพัฒนา
กิจการใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
3. เปนเครื่องมือในการวางแผนกํ าไร และควบคุมค าใชจายของบริ ษั ท ชวยในการ
ตัดสินใจกําหนดราคาสินคา ชวยในการควบคุมตนทุนการผลิต และสามารถวิเคราะหปรับปรุงรายจายที่
ไมจําเปนออก รวมถึงชวยในการวางแผนการดําเนินงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู

84
3.3 ประเภทและขั้นตอนของการทําบัญชีธุรกิจ
บัญชีรับ – จาย การทําบัญ ชีรายรับ – รายจ าย หมายถึง การจดบันทึกเหตุ การณ ตาง ๆ
เกี่ยวกับการเงินหรืออยางนอยที่สุดบางสวนเกี่ยวของกับการเงิน โดยผานการวิเคราะห จัดประเภทและ
บัน ทึก ไว ใ นแบบฟอร มที่กํ าหนดเพื่อแสดงฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของกิ จ การในชว ง
ระยะเวลาหนึ่ง
การจดบันทึกการปฏิบัติงานและการทําบัญชีรายรับ – รายจาย เปนการชวยความทรงจํา
และถามีการจดบันทึกกิ จการตาง ๆ อยางมีร ะบบ การลงบัญ ชีที่ดี มีความเขาใจในการจดบัน ทึก และ
การสรุปขอมูลใหเหมาะสมแลวสามารถนําขอมูลที่ไดรับมาใชประโยชนในการตัดสินใจทําการปลูกพืช
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด แนวโนมของราคา ตลอดจนเหตุการณตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินกิจกรรมไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น ทําใหผูผลิตทราบไดวากิจการของตนเปนอยางไร และวิธีการ
อยางหนึ่งที่จะแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิ นงานวามีร ายรั บ – รายจายอยางไร ชวยในการ
ประเมินผลการดําเนินงานวามีกําไร หรือขาดทุนอยางไรอีกดวย รูปแบบการบันทึกการทําบัญชีรายรับ –
รายจาย ดังตัวอยาง
ตัวอยาง แบบฟอรมการทําบัญชีรายรับ – รายจาย
แบบบัญชีรายรับ - รายจาย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
วัน เดือน ป
รายรับ
วันเดือนป
รายจาย
บาท สต.
บาท สต.

บัญชีทรัพยสิน – หนี้สิน
เปนการบันทึกรายการทรัพยสิน หนี้สินตาง ๆ เชน ที่ดิน เครื่องมือ เครื่องจักรกลตาง ๆ อุปกรณ
การเกษตร ปจจั ย การผลิต จํานวนผลผลิต ผลผลิต ที่ค งเหลือ ตลอดจนหนี้ สินต าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ น ในการ
ดําเนินการผลิต ในการบันทึกทรัพยสิน – หนี้สินตาง ๆ เพื่อจะนําไปใชสรุปฐานะทางการเงินของตนเอง
และเปนขอมูลที่จะใชในการคํานวณหารายไดตอไป โดยสรุปเปนฤดูกาลเพาะปลูก หรือสิ้นปใหกําหนด
เปนมูลคาจํานวนเงิน ดังตัวอยาง บัญชีทรัพยสิน – หนี้สิน
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บัญชีทรัพย – หนี้สิน
รานขายขนมเบเกอรี่
ทรัพยสิน
วัน เดือน ป
1 ม.ค. 53
15 มี.ค. 53
25 มี.ค. 53
30 มี.ค. 53

รายการ
รถยนต
ที่ดิน
รานคา
อุปกรณทําเบเกอรี่
ฯลฯ

หนี้สิน
จํานวน
หนวย
1
100 ตร.ว
1
1 ชุด

จํานวน
วัน เดือน ป
รายการ
เงิน
300,000 5 ม.ค. 53 กูเงินซื้อที่ดิน
ฯลฯ
400,000
500,000
5,000

จํานวน
หนวย
100 ตร.ว

จํานวน
เงิน
400,000
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กิจกรรมที่ 12
ใหผูเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง การบริหารจัดการในการขยายอาชีพใหเขาใจ แลวสรุปแตละเรื่อง
ใหสอดคลองกับอาชีพของตนเองหรืออาชีพที่สนใจมาพอสังเขป
1. การทําแผนธุรกิจ
……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. การจัดการความเสี่ยง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. การจัดการการผลิต
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. การจัดการการตลาด
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. บัญชีธุรกิจ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 6
การจัดทําและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงแผนธุรกิจดานการจัดการการผลิตหรือการบริการ และ
ดานการจัดการการตลาด ตามแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 องคประกอบของระบบขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 2 การจัดทําแผนธุรกิจ
สื่อประกอบการเรียนรู
1. เอกสารหมายเลข 17 ใบความรู เรื่อง องคประกอบของระบบขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เอกสารหมายเลข 18 ใบความรู เรื่อง การประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับประสบการณ
ตนเอง จัดทํากรอบความคิดเห็นธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง
3. เอกสารหมายเลข 19 คูมือจัดทําแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะ
กับตนเอง
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เรื่องที่ 1 องคประกอบของระบบขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
1. ชี้แจงภาพรวมขององคประกอบในระบบการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. บอกความสัมพันธระหวาง ความมีเหตุผล ความพอดี และภูมิคุมกันที่นําไปสูการจัดทําแผน
ธุรกิจของการขยายอาชีพ
3. บอกเหตุผลเชิงสัมพันธในการใชความรอบรูเพื่อจัดการการตลาดและการผลิต
4. บงชี้ลักษณะการใชคุณธรรมขับเคลื่อนธุรกิจ
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของ
การเรียนรู
1. ชี้แจงภาพรวมของ
องคประกอบในระบบการ
ขยายอาชีพตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. บอกความสัมพันธระหวาง
ความมีเหตุผลความพอดี และ
ภูมิคุมกันที่นําไปสูก ารจัดทํา
แผนธุรกิจของการขยายอาชีพ
3. บอกเหตุผลเชิงสัมพันธใน
การใชความรอบรู เพื่อจัดการ
การตลาดและการผลิต
4. บงชี้ลักษณะการใช
คุณธรรมขับเคลื่อนธุรกิจ

กิจกรรม

การวัดผล ประเมินผล

1. อานเอกสารหมายเลข 16
เรื่อง องคประกอบของระบบ
ขยายอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง แลวคิดความคิดรวบ
ยอดเปนของตนเอง เกี่ยวกับ
1.1 ความพรอมของระบบ
การขยายอาชีพตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ความสัมพันธระหวาง
ความมีเหตุผล ความพอดี และ
ภูมิคุมกันกับการจัดตําแหนง
ธุรกิจการขยายอาชีพ
1.3 เหตุผลเชิงสัมพันธใน
การใชความรอบรู เพื่อจัดการ
การตลาดและการผลิต
1.4 สาระคุณธรรมทีใ่ ช
ขับเคลื่อนธุรกิจ
2. ผูเรียนนําความรูที่สรุปจาก
เอกสารหมายเลข 16 ไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูร ู
ผูเชี่ยวชาญและผูประกอบการ

1. ทดสอบความเขาใจ
2. สังเกต การแสดงความ
คิดเห็น
3. ประเมินความเปนไปไดใน
การนําไปใชจริง
4. องคความรูที่เกิดขึ้นใหม

สื่อการเรียนรู
เอกสารหมายเลข 16
ใบความรู เรื่อง
องคประกอบของระบบ
ขยายอาชีพตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของ
การเรียนรู

กิจกรรม
กับประสบการณของตนเอง
เปนความรูใ หม
3. ผูเรียนนําความรูใหมที่เกิด
จากการบูรณาการมา
ตรวจสอบ ทดลองปฏิบัติการ
หาความรู ความจริงกับตนเอง
4. ผูเรียนดําเนินการประเมิน
ความเปนไปไดในการ
นําไปใชจริง แลวสรุปเปน
องคความรูข องตนเอง

การวัดผล ประเมินผล

สื่อการเรียนรู
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เอกสารหมายเลข 17 : ใบความรูเรื่อง องคประกอบของระบบขยายอาชี พ ตามแนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ภาพรวมขององคประกอบระบบการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบตาง ๆ ทั่วไปมักจะประกอบดวยการจัดปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงานผลผลิต
และการประเมินพัฒนา ดังนั้นการจัดทําระบบขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ ของผูเรีย น ครอบครั วชุมชนใหมีค วามพอเพียงได ดว ยการนําเปาหมายความคิด ของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอางอิง ประยุกตเปนระบบดําเนินการ ซึ่งมีลักษณะภาพรวมดังนี้
1

2

3

4

5

ใชเหตุผล

ใชหลักความ

ใชหลักภูมิคุมกัน

สรางความ

ใชหลักคุณธรรม

วิเคราะหปญหา

พอดีจัดทําแผน

วิเคราะหความเสี่ยง

รอบรู

ขับเคลื่อน ควบคุม

ความตองการ

ธุรกิจที่เหมาะสม

ที่ประเภทตางๆ

ใหกับ

ประเมิน และพัฒนา

ตนเอง
- ผลิตภัณฑ
แผนจัดการ

- ลูกคา
- ผลิตภัณฑ
- ชองทางตลาด
- ทุน

แผนธุรกิจ
ขยายอาชีพ

วิเคราะหและ

การตลาด

การ

จัดการความเสี่ยง

แผนจัดการ

การตลาด

ขับเคลื่อน

ดานแผนกลยุทธ

การผลิต

ธุรกิจ

- องคความรู

แผนภูมิ : แสดงระบบการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากแผนภูมิขางตนทําใหทราบวา ระบบการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้ นตอนการใชเหตุผ ล วิเคราะห ปญหาความตองการ ของการขยายอาชีพ เพื่อได
ขอมูลสารสนเทศที่เปนเหตุเปนผล ดวยการศึกษาสํารวจ ตรวจสอบเหตุการณ สรุปจําแนกขอมูลเชิงเหตุผล
ดานตาง ๆ เชน (1) ลูกคา (2) คุณภาพผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการ (3) ชองทางการตลาดเพื่อการจัดจําหนาย
(4) ทุนที่มีอยู ทั้งเงินทุน อุปกรณ ที่ดิน แรงงาน และองคความรูที่จะตองใช
2. ขั้ นตอนการใชห ลั กความพอประมาณความพอดี กํ าหนดแผนธุร กิ จ ที่เหมาะสม
ทําไดจริง ตองการนําขอมูลเชิงเหตุและผลมาเปนฐานในการคิด

เขาสูตลาด
- ฐาน
ลูกคา
ขยายตัว
- พันธมิตร
ทางธุรกิจ
เพิ่ม
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3. ขั้นตอนการใชหลักภูมิคุมกัน สรางความมั่นคงลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการขยาย
อาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ เพื่อจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินงาน เชน (1) สภาวะแวดลอม
ภายใน จุดออน จุดแข็ง ของการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ คาใชจายตาง ๆ ของกําไร คูแขง
สว นแบงตลาด และสมรรถนะของธุร กิ จ (2) สภาวะแวดลอมภายนอกด านโอกาสและอุปสรรคที่
เกี่ยวของ นโยบาย ของฝายปกครอง คูแขงขัน กฎหมายระเบียบตาง ๆ
4. ขั้นตอนการใชหลักความรอบรู เพื่อวางระบบการจัดการการตลาดและการจัดการ
การผลิต ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดกิจกรรมและขั้นตอนดําเนินกิจกรรมเปนรายละเอียดของการทํางานที่
จะตองใหผูรวมงานไดรูเทากันทุกฝาย จึงมีรายละเอียดของความรูมากมายที่จะตองเรียนรู ทําความเขาใจ
จัดเปนเอกสารคูมือดําเนินงาน
5. ขั้นตอนการใชหลักคุณธรรม เพื่อการขับเคลื่อน ควบคุม ประเมินและพัฒนาผลได
ทางธุรกิจที่มีลักษณะสังคมชื่นชมยินดีและเปนไปในทางที่ตองการ
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2. ความสัมพันธ ระหวางความมีเหตุผล ความพอดี และภูมิคุมกัน เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนธุรกิจของ
การขยายอาชีพ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความประสงคที่จะใหประชาชนดําเนินการประกอบอาชีพ
ไปอย า งมี เหตุ ผ ล มีค วามพอดี มีภู มิคุ มกั น ใหป ลอดจากอัน ตราย ดั ง นั้ น แผนพั ฒ นาธุ ร กิ จ จึ งต องมี
ความสัมพันธกับหลักการดังกลาวดังแผนภูมิ
2
1
เหตุผลที่ทําใหเกิด

แผนธุรกิจขยาย

ความพอดีของ

ผลสําเร็จของอาชีพ

อาชีพ

อาชีพ

- ทุน
- ผลิตภัณฑ
- ลูกคา
- ความสามารถของตนเอง

วิสัยทัศน
พันธกิจ
กลยุทธ
3

ความถูกตอง
ความพอดีกับที่ตองการ

ภูมิคุมกันใหปลอด
จากอันตราย
ความรูในจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
ของธุรกิจ
- ระวั ง ความคาดหวั ง ที่ คิด ว า ตนเองไปถึง และ
ความกลาเผชิญหนากับสิ่งที่ไมตองการใหเกิด
- ไมเอาตัวเองเปนศูนยกลาง ยึดหลักการทํางาน
รวมกันที่ใหทุกคนรูเทากัน
จากแผนภูมิดังกลาวทําใหมองเห็นวา การขยายหรือพัฒนาอาชีพจะตองเริ่มมาจากการใช
ขอมูล สารสนเทศของเหตุผล หรือสิ่งที่ทําใหเกิดผลทางธุรกิจไดแก ทุน ลูกคา ผลิตภัณฑ และความสามารถ
ของกลุมหรือบุคคลที่ประกอบการอาชีพ มากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธดําเนินงานของแผนธุรกิจ
ที่มีความถูกตอง มีความเทากับความตองการ หรือความพอดีที่ควรจะเปน โดยผูประกอบการอาชีพจะตอง
เขาถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาสที่ควรจะไดรับและอุปสรรคตาง ๆ ที่ขวางหนา ไมคาดหวัง ทะเยอทะยานเกินตน
มีความกลาที่จะเผชิญหนาแกปญหากับสิ่งที่ไมตองการใหเกิด และยึดหลักการทํางานรวมกันที่ใหทุกคน
รูเทาทันกันซึ่งเปนภูมิคุมกัน ใชเปนหลักในการกําหนดแผนพัฒนาธุรกิจ
-
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3. ความรอบรูกับการทําแผนขั้นตอนการจัดการการตลาดและการผลิต
ขั้นตอนตอไปจากการทําแผนธุรกิจเปนขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการธุรกิจ เปนการ
กํ าหนดกิ จ กรรมและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานของการจั ด การการตลาดและการผลิต เป น ขั้ น ตอนที่
ผูประกอบอาชีพจะตองมีประสบการณความรูที่หลากหลายและซับซอนไปตามลักษณะธุรกิจใหเพียงพอ
ผูประกอบอาชีพจําเปนที่จะตองพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลรอบรู

การผลิต / การตลาด

1. ความรูในบทบาทหนาที่ของผูประกอบอาชีพ
2. ความรูก ารบริหารจัดการทรัพยากรดําเนินงาน
อาชีพ
3. ความรูการจัดการการผลิตและการตลาด
4. ความรู การควบคุ ม การวั ด ผล ประเมิ น ผล
คุณภาพในอาชีพ

จากแผนภูมิดังกลาวขางตน จะพบวา หากวิเคราะหกลุมความรูทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตน จะมี
ความรูมากมายที่ผูประกอบอาชีพจะตองเรียนรูสรางภาวะความเปนผูรอบรูอยางตอเนื่อง
4. ลักษณะการใชคุณธรรม ขับเคลื่อนธุรกิจ
คุณ ธรรมตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง หมายถึง สภาพคุ ณงามความดีข อง
การทํามาหากิน การผลิต การจําหน ายจายแจก การบริโ ภค การใชสอยที่มีความขยัน ความประหยั ด
ความซื่อสัตย และความอดทนเปนหลักในการทํางาน

ความขยัน

ผูประกอบการ

ความประหยัด

การใชทรัพยากรการดําเนินงาน

ความซื่อสัตย

การจัดการการผลิตและการตลาด

ความอดทน อดกลั้น

การควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน
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จากแผนภูมิ จะมองเห็นลักษณะการใชคุณธรรมขับเคลื่อนธุรกิจ เชน
1. การเปนผูประกอบการ ลําดับแรกตองเปนผูขยันขันแข็งในการเรียนรู ทํางานอยางเขมแข็ง
เปนปกติ
2. การใชทรัพยากร ปจจัยการดําเนินงาน จะตองใชหลักประหยัด ยับยั้ง ระมัดระวังที่จะควบคุมให
เสียนอยที่สุดและนํากลับมาเปลี่ยนรูปใหเกิดมูลคาใหมากที่สุด
3. การจัดการการผลิตและการตลาด ตองเปนไปดวยความซื่อสัตยประพฤติตรง และจริงใจที่จะ
ผลิตสินค ามีคุณ ภาพตามขอตกลง สงมอบสิน คาตามขอกําหนด ยึด มั่น ความปลอดภัย และสรางขวั ญ
กําลังใจใหกับผูรวมงาน
4. การควบคุ ม คุ ณ ภาพการดํ า เนิ น งานต อ งใช ค วามอดทน อดกลั้ น ในการขั บ เคลื่ อ น
การดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนด ถึงแมจะมีแรงกดดันจากภายใน และภายนอกที่กระทบเขามา
กิจกรรมที่ 13
ใหผูเรียนปฏิบัติดังนี้
2. นําความรูที่ไดจากการศึกษาในเอกสารหมายเลข 16 ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรู ผูเชี่ยวชาญ
แลวบูรณาการกับประสบการณของตนเองเปนความรูใหม
3. นําความรูใหมที่เกิดจากการบูรณาการมาตรวจสอบ ทดลอง ปฏิบัติการหาความรู ความจริง
กับตนเอง
4. ดําเนินการประเมินความเปนไปไดในการนําไปใชจริง แลวสรุปเปนองคความรูของตนเอง
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เรื่องที่ 2 การจัดทําแผนธุรกิจ
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการ
เรียนรู
1. จําแนกโครงสรางของแผน
ธุรกิจตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได
2. ประยุกตหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและประสบการณตนเอง
จัดทํากรอบความคิดของ
แผนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพได

กิจกรรม

1. อานเอกสารหมายเลข 17
สรุปกรอบความคิด ดังนี้
1.1 ลักษณะโครงสราง
แผนธุรกิจระดับพออยูพอกิน
ระดับอยูดีมีสุข และระดับ
มั่งมีศรีสุข
1.2 การประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับประสบการณของตนเอง
2. ผูเรียนบูรณาการความคิด
จากประสบการณการ
ประกอบอาชีพ สังเคราะห
เปนกรอบความคิดในการ
จัดทําแผนธุรกิจตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. กําหนดขั้นตอนของการจัดทํา ใหผูเรียนศึกษาเอกสาร
หมายเลข 18 แลวใชกรอบ
แผนธุรกิจตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ความคิดที่สรุปไดพัฒนา
ตนเอง โดยประเมินเทียบเคียง
ความคิดและตัวอยางตาม
เอกสารหมายเลข 18 ที่มี
ความเปนไปไดที่จะใชในชีวิต
จริงไดหรือไม มีขอบกพรอง
อะไรแลวควรปรับปรุง
พัฒนาการจัดทําแผนธุรกิจ
ของตนเองแบบใด

การวัดผล ประเมินผล

สื่อการเรียนรู

1. ทดสอบความเขาใจ
2. ผลการประยุกตใช
ประสบการณของ
ตนเองตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เอกสารหมายเลข 17
ใบความรู เรื่อง การ
ประยุกตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กับประสบการณตนเอง
จัดทํากรอบความคิด
แผนธุรกิจที่เหมาะสม

ผลการประเมิน
เทียบเคียง

เอกสารหมายเลข 18
คูมือจัดทําแผนธุรกิจตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให
เหมาะสมกับตนเอง
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เอกสารหมายเลข 18 : ใบความรู เรื่อง การประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ประสบการณตนเอง จัดทํากรอบความคิดแผนธุรกิจทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
1. โครงสรางแผนธุรกิจตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การทํา ธุร กิ จ หมายถึ ง การงานประจํ าเกี่ ย วกั บ การทํ ามาหากิ น ค า ขายแลกเปลี่ย น
จากความหมายดังกลาว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ระบุพัฒนาการของการทํามาหากินไวเปนระดับ
ตั้งแต (1) ทําใหพออยูพอกิน (2) ทําใหอยูดีมีสุข และเขาสู (3) ความมั่งมีศรีสุข การทํามาหากิน คาขาย
แลกเปลี่ยนหรือที่เรียกวา ธุรกิจนั้น จําเปนที่จะตองมีแผนในทุกระดับ เชน
1.1 แผนธุรกิจเศรษฐกิ จพอเพีย งระดับพออยูพอกิ น เปนการทําธุร กิจเพื่อนํ าพาชีวิ ต
ครอบครัวใหรอดพนจากความขาดแคลนและอดอยากสูชีวิตใหอยูรวมกันไดของคนในชุมชน
แผนการผลิต
สํารวจวาตอง

จําแนกวา

กินใชอะไร

อะไรทําได

ลําดับ

ทํางานให

แผนการ

ขั้นตอนและ

เปนไปตาม

แจกจาย

วิธีการทํางาน

ขั้นตอน

ความรอบรู

คุณธรรม

เอื้ออาทร

เหตุผล

ความ
พอดี

ภูมิคุมกัน
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1.2 แผนธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงระดับอยูดีมีสุข เปนการทําธุรกิจหารายไดที่ใชความเอื้ออาทร
ของสังคมเปนฐานในการขับเคลื่อนมีลักษณะในการสรางทางธุรกิจดังนี้
แผนพัฒนาชีวิตการ

สํารวจสภาพ

กําหนดความ

- การกินอยู

พอดี

- สุขภาพ
- การศึกษา
- เอื้ออาทร

- การกินอยู
- สุขภาพ

เหตุผล

และการศึกษา

แผนเอื้ออาทร
สังคม

- การศึกษา
- การเอื้ออาทร

ความมี

ทํากิน การอยูสุขภาพ

ขั้นตอนและ
วิธีการทํางาน

แผนหารายได

ทางสังคม
- รายจาย รายได

ยกระดับความมั่นคง

ความ

ภูมิคุมกัน

พอดี

จัดลําดับ

ขับเคลื่อน
แผนให
เปนไปตาม
ขั้นตอนและ
วิธีทํางาน

ความรอบรู

คุณธรรม
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1.3 แผนธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุข เปนธุรกิจที่ตองมีความเฉพาะตัวตรงกับความ
ตองการของลูกคา ตองเชื่อมโยงกับสถาบันทางการเงิน ตองสรางพันธมิตรทางธุรกิจ ตองเทียบเคียงแขงดี
กับธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต ขยายตลาดและสวนแบงตลาดใหมีรายไดพอเพียง
กับการดํารงอยูและขยายธุรกิจออกไปไดอยางมั่นคงตอเนื่องไป ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของแผนธุรกิจ
ดังนี้
1
2
3
4
5
ขอมูล
ทิศทางธุรกิจ
แผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อน
- ผลผลิต

- วิสัยทัศน

เปาหมายกลยุทธ

- การลงทุน

- บทบาทเจาของ

- ลูกคา

- พันธกิจ

- ผลผลิต

- ทุน

- กลยุทธ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ

ธุรกิจ
- การบริหาร
ทรัพยากร
- การดําเนินงาน
- การควบคุมคุณภาพ
5

- ความสามารถ

ของตนเอง
และทีมงาน
1
เหตุผล
- เหตุผลที่

ทําใหเกิด
ผลสําเร็จ
ของอาชีพ

- ลูกคา

ปจจัยนําเขา

- การพัฒนา

กิจกรรมโครงงาน
2
ความพอดี

3

4

ภูมิคุมกัน

- ความถูกตอง

สิ่งที่ทําให

- ความเหมาะสม

ปลอดภัยตอ

ที่ตองการดาน
เวลา ทุน และ
คุณภาพ

ตนเอง

ความลมเหลว
- สภาวะ

แวดลอม
ภายในธุรกิจ
- สภาวะ
แวดลอม
ภายนอก
- ความอยาก
ของตนเอง
- ความยึดมัน
่
ในตนเอง

ความรอบรู
- ในบทบาทหนาที่

-

-

-

-

คุณธรรม
- ความขยันของ

ของผูประกอบ
ผูประกอบอาชีพ
อาชีพ
- ความประหยัดใน
การบริหารจัดการ การใชทรัพยากร
ทรัพยากร
ใหคุมคา
ดําเนินงาน
- ความซื่อสัตยใน
การผลิต การตลาด
การจัดการผลิต
และการจัดการ
ใหเปนไปตาม
ขอกําหนด
การตลาด
- ความอดทนทีจ่ ะ
การควบคุม
การวัดผล
ควบคุม ติดตามผล
ประเมินผลและ
และพัฒนา
พัฒนาคุณภาพใน
คุณภาพอาชีพ
อาชีพ
อยางตอเนื่อง
การพัฒนา
ศักยภาพองคกร
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จากโครงสรางแผนธุรกิ จตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงทั้ง 3 ระดับ ตั้ งแต ทําเพื่อให
พอเพียงกับการดํารงชีวิตใหอยูรอดไมอดอยาก ไปสูการยกระดับความคิดการกระทําใชชีวิตอยูดีมีสุข ซึ่ง
จะตองมีรายได เพื่อมาพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้น และการสงบุตรหลานเขารับการศึกษา และระดับสุดทาย
ที่คนสวนใหญ ควรจะกาวไปใหถึงความมั่งมีศรีสุขที่สัมพันธกั บสภาพเปน จริ งของตนเอง ซึ่งจะตอง
เรียนรูระบบธุรกิจที่มีความซับซอนขึ้นไป
กิจกรรมที่ 14
ใหผูเรียนทําโครงงานถอดแบบเรียนในการประกอบอาชีพของตนเองหรือผูประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมั่งมีศรีสุข ในประเด็นตอไปนี้
1. ขอมูลสารสนเทศ
2. ทิศทางธุรกิจ
3. แผนกลยุทธ
4. แผนปฏิบัติการ
5. การขับเคลื่อนแผน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวอธิบายในแตละประเด็น ตามแผนภูมิธุรกิจและ
ผูเรียนจะตองเรียนรู บทที่ 5 ใหจบเสียกอนจึงคอยดําเนินการ
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2. การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง และประสบการณตนเองจัดทํากรอบความคิดแผนธุรกิจ
การจัดทําแผนธุรกิจในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการเรียนรูเพื่อการขยายอาชีพ
ใหเปนไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมั่งมีศรีสุขที่มีแผนงานโครงการขยายอาชีพ สรางรายได
พอเพียงไปสูความมั่นคงได มีกรอบแนวคิดตามหลักความมีเหตุผล ความพอดี มีภูมิคุมกัน ความรอบรู
และคุณธรรมดังนี้
2.1 กรอบแนวคิดในการใชหลักความมีเหตุผล
เปนการประยุกตความมีเหตุผลที่จะทําใหการขยายอาชีพประสบผลสําเร็จ ตองการองคประกอบ
ในการขยายอาชีพมาวิเคราะหดวยตัวแปรดานตนเอง สังคม วิชาการ มาหาเหตุผลใหกับตนเอง ดังนี้
ความมีเหตุผล
เหตุผลที่จะทํา
ใหเกิดผลสําเร็จ
1
ขอมูล
สารสนเทศ

ตนเอง

ผลิตผลที่จะทําเปนธุรกิจครอบครัวรับไดหรือไม

สังคม

ตลาดมีความตองการเพียงใด เจตคติของชุมชนเปนอยางไร คูแขงเปนใคร อยางไร

วิชาการ

สามารถผลิตไดในทองถิ่นหรือไม กระทบตอสิ่งแวดลอมเพียงใด มีองคความรู
แหลงวิทยาการพอเพียง

2
ตนเอง

เราปรับตัวเขากับลูกคาไดหรือไม

สังคม

ลูกคาเปนกลุมบุคคลระดับใดอยางไร

วิชาการ

รสนิยม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและสังคมของลูกคา

ตนเอง

เงินทุน แรงงาน ทุนทางปญญาเพื่อการแขงขัน

สังคม

แหลงเงินทุน ความเชื่อถือตอเรา

วิชาการ

ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุน

ขอมูล

ตนเอง

ความสามารถหลักของเราสัมพันธกับการผลิตการตลาดทีจ่ ะทําหรือไม

สารสนเทศ

สังคม

ความสามารถหลักของชุมชนจะนํามาประยุกตใชไดหรือไม

วิชาการ

ที่เกี่ยวของกับความพอเพียงไดแก การสรางความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอมูล
สารสนเทศ
3
ขอมูล
สารสนเทศ
4

ความสามารถ

การหมุนเวียนเปลี่ยนรูป การเพิ่มผลผลิต และการจัดการรายได
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2.2 กรอบแนวคิดในการใชหลักความพอดี
เปนการนําผลการคิดวิเคราะหเหตุผลที่จะนําไปสูความสําเร็จมาคิดสังเคราะห กําหนด
แผนทิศทางธุรกิจใหมีความถูกตองพอดีกับสภาพที่เปนจริงของตนเอง สังคม และวิชาการ โดยมีกรอบ
แนวคิดของการกําหนดทิศทางธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอดี

- ความถูกตอง
- ความสมควรที่จะเปน

วิสัยทัศน

ทําอะไร
ถึงไหน
เมื่อไร
ทําอะไร

พันธกิจ

ทําไมตองทํา
ทําอยางไร

กลยุทธ

ความตองการโดยรวมสุดทายปลายทาง
ของการขยายอาชีพที่ตองการใหเกิดและ
ไปถึงไดจริง
พันธะอันเปนภาระสําคัญที่ตองทําให
เกิดผลตามวิสัยทัศน

เปาหมายการกระทํา

เปาหมายเชิงกลยุทธสูความสําเร็จที่

วิธีการสําคัญ

ถูกตองสมควรที่จะเปนตามวิสัยทัศน
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กรอบแนวคิดในการใชหลักภูมิคุมกัน
เปนการประยุกตหลักภูมิคุมกันของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะหกลยุทธ
ของแตละพันธกิจออกมาเปนแผนกลยุทธที่ถูกตอง ธุรกิจมีความปลอดภัย โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้
ภูมิคุมกัน

สิ่งที่ทําใหปลอดภัย
ตอความลมเหลว

สภาวะแวดลอมภายใน

รูเทาทัน สภาวะแวดลอม
ภายในที่เปนจุดออน จุดแข็ง
ของธุรกิจ
รูเทาทัน สภาวะแวดลอม

สภาวะแวดลอมภายนอก

ภายนอกทีใ่ ชเปนโอกาส
ใชประโยชน และอุปสรรค
ตองระมัดระวัง

เปาหมายกลยุทธ
ตัวบงชี้
ความสําเร็จ

ความอยากของตนเอง

ระมัดระวังความอยากได

ปจจัยนําเขา

เปนของตนเองใหอยูใน

กิจกรรมโครงการ

ความพอดี
ระมัดระวังความยึดมั่น
ความยึดมัน่ ในตนเอง

ถือมั่นของตนเอง ตองยึด
หลักการทํางานรวมกันที่
ผูรวมงานรูเทาทันกัน
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กรอบแนวคิดในการใชความรอบรู
เปนการประยุกตหลักแหงความรอบรูที่จะนําไปสูความสําเร็จของการจัดการของอาชีพ
ด ว ยว าเกณฑองค ประกอบในระบบการบริ หารจั ด การคุ ณ ภาพกั บแผนงานด านต าง ๆ ที่จ ะนํ าไปสู
การปฏิบัติการวาจะตองเกี่ยวของกับความรูอะไรที่เราจะตองแสวงหาความรูใหเกิดความรอบรูพอเพียงที่
จะใชขับเคลื่อนธุรกิจไปสูความสําเร็จโดยมีกรอบดังนี้
ความรอบรู

การบริหาร
จัดการคุณภาพ
-

บทบาทของผูประกอบอาชีพ
การบริหารจัดการทรัพยากร
การบริหารจัดการผลิต
การบริหารจัดการตลาด
การควบคุมการวัดผล ประเมินผล
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

การลงทุน
การผลิต
การตลาด
การพัฒนาทีมงาน
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กรอบแนวคิดในการใชคุณธรรม
เปนการประยุ กตหลักแหงคุ ณธรรมที่จ ะสร างความเขมแข็งใหกับการดําเนินธุรกิจ ที่
ประกอบดวยความขยันขันแข็ง ความประหยัดใชทรัพยากร ความซื่อสัตยตอการดําเนินงาน และความ
อดทนตอการควบคุมประคับประคองธุรกิจ โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้

ความขยันขันแข็งของผูด ําเนินธุรกิจ

มุงมั่นแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศ
ตรวจการดําเนินงานหาขอบกพรอง
ติดตามผลการดําเนินงานดานตาง ๆ
ประเมินธุรกิจในแงมุมตาง ๆ เปนระยะ ๆ
สรางความเขาใจใหกับผูรวมงาน

ความประหยัดใชทรัพยากรคุมคา

วางแผนการใชทรัพยากรอยางรัดกุม
ควบคุมการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผล
ลดของเสีย
เปลี่ยนรูปของเสียและเศษวัสดุสรางมูลคาเพิ่ม

ความซื่อสัตยตอการดําเนินงาน

สรางคุณภาพผลผลิตตามขอตกลง
สงมอบผลผลิตตามขอตกลง
กําหนดราคาที่ลูกคารับได
ธุรกิจไมสรางปญหาใหกับชุมชนและสิ่งแวดลอม

อดทนควบคุมธุรกิจสูเปาหมาย

งดเวนสิ่งที่จะทําใหผลผลิตไมเปนไปตามขอตกลง
อดกลั้นตอผลกําไรที่ไมสมควร
สูทนแกไขขอบกพรอง
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3. สรุป
การดําเนินการธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตระดับทําใหพออยูพอ
กินพน ความอดอยาก แบงปนผูที่ยังอดอยากไดกาวไปสูการสรางความอยูดีมีสุขที่จะต องเพิ่มผลผลิต
สรางรายไดใหพอเพียงกับการดํารงและพัฒนาคุณภาพชีวิต และเก็บออมสรางทุนเพื่อกาวยางไปสูความ
มั่งมีศรีสุขที่สามารถขยายธุรกิจออกไปสูตลาดการแขงขัน สรางงานสรางรายไดใหกับคนในชุมชนของ
ตนเอง เปนสวนหนึ่งของการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน
การดําเนิ นธุร กิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง หากพิจารณาความสัมพัน ธ
ระหวางหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับขั้นตอนทางธุรกิจจะสรุปไดวา
1. การเริ่มตนธุรกิจจะตองเริ่มตนที่ความมีเหตุมีผล ซึ่งเปนเรื่องของขอมูลสารสนเทศ
ตาง ๆ ที่ผูทําธุรกิจจะตองศึกษาความตองการ แสวงหาความเขาใจจนบอกไดวาจะทําอะไร เพราะอยางไร
2. เมื่อรูวาทําอะไร อยางไร ก็จะตองกําหนดความพอดีของภารกิจที่จะทําแตใหสัมพันธ
กับสภาพชีวิต ทุนตาง ๆ ที่มีอยูไมทําอะไรเกินเลยจนสรางความเดือนรอนสูความลมเหลวใหกับตนเอง
3. เมื่ อรู ว าทํ าอะไรแค ไหน จะต องทํ าอย างมี ภู มิ คุ มกั นให ปลอดภั ย ไม ลมเหลว ด ว ย
การวางเปาหมายการดําเนินงานและความคาดหวังตาง ๆ ในรูปแบบธุรกิจใหสอดคลองกับจุดแข็ง จุดออน
โอกาส อุปสรรคตาง ๆ และทบทวนตรวจสอบความอยาก ความติดยึดในตัวเราใหถองแท
4. เมื่ อ กํ า หนดเป าหมายความคาดหวั ง ต า ง ๆ ของธุ ร กิ จ ที่ ค าดว ามี ค วามปลอดภั ย
ไมลมเหลวชัดเจนแลว ก็ถึงขั้นตอนการปฏิบัติการในธุรกิจ จะตองทําแผนปฏิบัติการเขาสูการปฏิบัติจริง
ขั้นตอนนี้จะตองใชองคความรูตาง ๆ ในรูปของสหวิทยาการ ผูประกอบอาชีพจะตองมีความรอบรูดวย
การแสวงหาความรู ทดลองตรวจสอบความรูอยางกระจางทุกดานที่จะนําเขามาใชดําเนินการ
5. การดําเนินปฏิบัติการสูความสําเร็จใหผูประกอบการจะตองยืนอยูบนฐานคุณธรรมที่
เริ่มจากความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตยและความอดทน
กิจกรรมที่ 15
เมื่อศึกษาเอกสารหมายเลข 17 เขาใจดีแลว ใหผูเรียนวิเคราะหจากประสบการณของตนเองหรือ
ของผูประสบความสําเร็จในอาชีพ จัดทํากรอบความคิดในการจัดทําแผนธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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เอกสารหมายเลข 19 : คูมือ จัดทําแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงให เหมาะสมกั บ
ตนเอง
ในเอกสารคูมือจัดทําแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับตนเอง
ประกอบดวยสาระสูการปฏิบัติดังนี้
ตอนที่ 1 บทนํา
ความคิดรวบยอด
นิยามศัพท
องคประกอบของแผนธุรกิจ
ตอนที่ 2 วิธีคิด หาเหตุผล ของการขยายอาชีพ
ความคิดรวบยอด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ตอนที่ 3 วิธีการกําหนดทิศทาง กลยุทธการขยายอาชีพใหมีความพอดี และภูมิคุมกัน
ความคิดรวบยอด
ขั้นตอนดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงาน
ตอนที่ 4 การจัดทําแผนปฏิบัติการ และสรางความรอบรู
ความคิดรวบยอด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน
ตอนที่ 5 การขับเคลื่อนแผนสูความสําเร็จ
ความคิดรวบยอด
ขั้นตอนดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงาน
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ตอนที่ 1 บทนํา
ความคิดรวบยอด
แผนธุรกิจเปนกรอบความคิดการทํามาหากินของประชาชนบูรณาการกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหความสําคัญกับสิ่งที่ เปนอยู มีอยู ของผูประกอบอาชีพใหสามารถขับเคลื่อนเขาสู
ความสําเร็จไดดวยตนเอง ดังนั้นแผนธุรกิจของชาวบานจึงเปนองครวมของการดําเนินงาน ไมใชแผน
ธุรกิจทั่วไปที่เปนเอกสารกําหนดการลงทุน ระยะเวลา ผลกําไร แตแผนธุรกิจของชาวบานที่จะทําตอไปนี้
เปนแผนวิถีชีวิตการทํามาหากินที่มีการคิดและดําเนินการอยางเปนระบบบนเสนทางของความพอดี
นิยามศัพท
เพื่อใหเขาใจตรงกัน จึงขอนิยามศัพทที่สําคัญดังนี้
1. ขอมูลสารสนเทศเพื่อการขยายอาชีพ หมายถึง ขอมูล สารสนเทศที่เกี่ยวของเปนเหตุเปนผล
ที่จะทําใหการพัฒนาหรือขยายอาชีพเกิดผลสําเร็จไดแก
1.1 ผลผลิต เราจะทําอะไรแลวขายไดแน ๆ
1.2 ลูกคา คือใครที่จะมาซื้อหรือใชบริการของเรา มีมากนอยเทาใด วัฒนธรรมชีวิตพวกเขา
เกี่ยวของกับผลิตผลที่เราจะทําขายใหอยางไร ซื้อใชบอย ๆ หรือนาน ๆ จะใชทีสงผลกับ การขายผลผลิต
ของเราใหหมด มีรายไดพอเพียงกับการดํารงชีวิตและขยายธุรกิจไดหรือไม
1.3 ทุน ถาเราจะทําผลผลิตหรือบริการ เรามีทุนดานตาง ๆ เพียงใดเชน
(1) เงินทุนมีพอที่จะเดินธุรกิจไปไดหรือไม ถาไมพอจะมีแหลงสํารองเงินทุนจากที่ใด
มาใหใช
(2) ที่ดิน มีขนาดเทาใด ถาจะทําผลิตผลที่คิดเอาไว จะไดผลผลิตพอเพียงหรือไม
(3) อุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูจะสามารถใชดําเนินการไดเพียงใด จะตองมีอะไรเพิ่มเติม
หรือจะดัดแปลงของที่มีอยูใชไดหรือไม
1.4 ความสามารถของตนเองและทีมงานสัมพันธหรือไปกันไดกับผลิตผลหรือบริการที่จะทํา
ถาไมพอจะไปเรียนรูที่ไหน และพื้นฐานของเราเรียนรูไดหรือไม จะตองเตรียมและพัฒนาทักษะความรู
พื้นฐานดานใด อะไรบาง
2. ทิศทางธุรกิ จ หมายถึง การพัฒนาหรือการขยายอาชีพเราจะไปทางไหน แบบไหน ตองมี
ภาระสําคัญอะไรบาง และในแตภาระเราจะมีกลวิธีหรือวิธีการอยางไร ที่มีความพอดีกับสภาพที่เปนอยู
ของเรา
3. วิสัย ทั ศ น หมายถึง ความต องการใหเกิ ด ขึ้ น โดยรวมสุด ทายปลายทางของแผนธุร กิ จ ที่
ตองการใหเกิดและไปถึงไดจริง
4. พันธกิจ หมายถึง พันธะอันเปนภาระสําคัญที่จะตองทําเพื่อใหเกิดผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว
5. กลยุทธสูความสําเร็จ หมายถึง กลวิธี วิธีการที่จะนํามาใชใหการดําเนินงานเกิดความพอดีสู
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน
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6. แผลกลยุทธ หมายถึง กรอบของการจัดการใหการดําเนินงานพัฒนาหรือขยายอาชีพ เปนไป
ตามวิสัยทัศนที่จะชวยชี้นําถึงกระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติตอไป
7. แผนปฏิบัติ หมายถึง การนํากรอบการจัดการในแผนกลยุทธมาจัดทํากระบวนการปฏิบัติงาน
ตั้งแต การลงทุน การผลิตหรือบริการ ลูกคาและการตลาด ตลอดทั้งการพัฒนาตนเอง เปนเอกสารขั้นตอน
การดําเนินงาน การตรวจสอบหาขอบกพรองและการปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง
8. การขับเคลื่อนแผน หมายถึง การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาผูประกอบการอาชีพ ควร
จะมีบทบาทอะไร อยางไรบาง จะดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอยางไรใหเปนไปตามขั้นตอนของ
แผนปฏิบัติ และการควบคุมคุณภาพ
9. เหตุผล หมายถึง เหตุที่ทําใหเกิดผลสําเร็จของการพัฒนาขยายอาชีพ
10. ความพอดี หมายถึง ความถูกตอง ความพอดีกับที่ตองการดานทุน เวลาและคุณภาพ
11. ภูมิคุมกัน หมายถึง สิ่งที่ทําใหปลอดภัยตอความลมเหลว
12. ความรอบรู หมายถึง ภูมิปญ ญาที่จะเข าถึงองคค วามรู ทั้งระบบของการพัฒ นาและขยาย
ขอบขายอาชีพ
13. คุณธรรม หมายถึง หลักดําเนินวิถีธุรกิจเขาสูความเขมแข็งถูกตองตามทํานองคลองธรรมของสังคม
องคประกอบของแผนธุรกิจ
องคประกอบของแผนธุรกิจประชาชนควรประกอบดวย องคประกอบของวิถีธุรกิจตั้งแตการคิด
หาเหตุผลของการขยายอาชีพ กําหนดทิศทางกลยุทธของการขยายอาชีพใหมีความพอดีและมีภูมิคุมกัน
กําหนดแผนปฏิบัติสรางความรอบรูตามแผนและขับเคลื่อนแผนไปอยางมีคุณธรรม ดังนี้
1
2
3
4
คิดหาเหตุผลของ
การขยายอาชีพ

การคิดจัดระบบขอมูล
สารสนเทศดานผลผลิต
ลูกคา ทุน และ
ความสามารถของตนเอง

กําหนดทิศทางกล
ยุทธของการขยาย
อาชีพใหมีความ
พอดีและมีภูมิคุมกัน
1. การกําหนดวิสัยทัศน
2. การกําหนดพันธกิจ
3. การกําหนดกลยุทธ
4. การจัดทําแผนกลยุทธ

กําหนดแผนปฏิบัติ

ขับเคลื่อนแผนสู

สรางความรอบรู

ความสัมพันธอยาง

ตามแผน

มีคุณธรรม

1. การจัดทําแผนดานทุน
2. การจัดทําแผนการผลิต
3. การจัดทําแผนดานลูกคา
4. การจัดทําแผนพัฒนา

1. การศึกษาทําความเขาใจ

ตนเอง

แผนปฏิบัตกิ าร

2. การปฏิบัติการตามแผน
3. การตรวจสอบหาขอบกพรอง
4. การปฏิบัติการแกไข
ขอบกพรอง

องคประกอบทั้ง 4 ขอดังกลาวใหเปนองคประกอบในการจัดทําแผนธุรกิจตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะตองเรียนรูฝกทําตอไป
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ตอนที่ 2 วิธีคิดหาเหตุผลของการขยายอาชีพ
ความคิดรวบยอด
วิธีการคิดหาเหตุผลการขยายอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหได
ขอมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับผลิตผลหรือบริการที่จะทํา ลูกคาและตลาดที่จะขายผลิตภัณฑ ทุนดานตาง ๆ
ที่จะนํามาใชและมีอยูจริงตลอดทั้งความสามารถของผูประกอบอาชีพเอง ที่จะเปนเหตุเปนผลเพียงพอ
ใชตัดสินใจขยายอาชีพใหเกิดผลสําเร็จได
ขั้นตอนการดําเนินงาน
3

4

สรุปผล

ประเมินตัดสินใจ

รวบรวม

2

เลือกเหตุผล

จัดทําเอกสาร เหตุผล

ขอมูล

วิเคราะห

สําคัญ

การขยายอาชีพ

1
การ

5

ขั้นตอนการดําเนินการดังกลาวอาจไมจําเปนที่จะตองทําครบทุกขั้นตอน เพราะขอมูล
บางตัวที่ไดมามีความสําคัญ สามารถลัดขั้นตอน ขามขั้นไปอภิปรายนําไปสูความเปนเหตุเปนผลได
รายละเอียดการดําเนินงาน
1. การรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนการแสวงหา รวบรวมความรู โดยใชเครื่องรับรูในกายของเรา
1.1 การรับรูดวยตา เชน การสังเกต จับตามอง การอาน ที่สามารถรูและใหเหตุผลที่ถูกตอง
แลวจดบันทึก
1.2 การรับรูดวยหู เชน การฟงอยางวิเคราะห แยกประเด็นสําคัญออกมาใหได
1.3 การรั บรู ด ว ยจมูก คื อการรับรู ก ลิ่น หรื อดมกลิ่น แลว ใคร ค รวญแยกประเภทอธิบาย
ลักษณะเทียบเคียงกับกลิ่นที่คุนเคยหรือบอกความแปลก แยกได
1.4 การรั บ รู ด ว ยลิ้ น คื อ การชิ ม รสคิ ด ใคร ค รวญ เที ย บเคี ย งกั บ รสที่ คุ น เคยหรื อ บอก
ความแปลกแยกได
1.5 การรับรูดวยกาย คือการที่ตนเองเขาไปสูสภาวะแวดลอมที่สามารถรับรูบอกความเย็น
ความรอน ความแข็ง ความออนนุม หรือสัมผัสที่พึงพอใจหรือแปลกแยกออกไป
จากรายละเอียดขางตนดังกลาว เปนการเก็บภาพรวมขอมูลที่ใชชีวิตของตนเองเปนฐาน
การเรียนรูทําไดตลอดเวลา เพียงแตผูเรียนใหความสําคัญตอสิ่งที่รับรูใหสามารถรูและใหเหตุผลที่ถูกตอง
ดวยการแยกใครครวญแยกประเด็นเทียบเคียงกับประสบการณและบอกความแปลกแยกออกไปได และ
จดบันทึกใหตนเองสามารถเขาใจและระลึกถึงได
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2. การวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนที่นําผลการรวบรวมขอมูลมาศึกษาพิจารณาดวยตนเอง โดย
มีขั้นตอนดังนี้
2.1 จัดขอมูลเขาพวกดวยการนําขอมูลที่จดบันทึกไวมาพิจารณาแยกเปนหัวขอแลวจัดเขา
กลุมพวกเดียวกัน
2.2 จัดลําดับความสําคัญของขอมูลดวยการนําขอมูลแตละกลุมมาพิจารณาวามีหัวขอใดที่มี
ความสําคัญมากที่สุดเรียงลําดับไปจนถึงความสําคัญนอย
2.3 จัดกลุมขอมูลที่มีความสัมพันธ บงชี้ถึงเหตุผลของการขยายอาชีพในแตละเหตุผล
3. สรุปผล เปนขั้นตอนการนํากลุมขอมูลที่มีความสัมพันธบงชี้ถึงเหตุผลในแตละกลุมเหตุผล
มาพิจารณาเชื่อมโยงกับประสบการณของตนเอง และปรากฏการณตาง ๆ เขียนเปนเหตุผลของการขยาย
อาชีพเปนขอ ๆ
4. ประเมินตัดสินใจเลือกประเด็น เปนขั้นตอนตัดสินใจวาการขยายอาชีพครั้งนี้ควรมีเหตุผลที่
สําคัญจริง ๆ ดวยการนําเหตุผลตาง ๆ ที่สรุปไดมาศึกษาพิจารณาวาควรจะมีเหตุผลที่สําคัญจริงกี่เหตุผล
ในการขยายอาชีพ
5. จัดทําเอกสารเหตุผลการขยายอาชีพ เปนขั้นตอนนําผลการสรุปและประเมินเลือกเหตุผล
การขยายอาชีพมาจัดเขียนเปนเอกสารนําทางในการดําเนินกิจกรรมขยายอาชีพตอไป
ตัวอยางเอกสาร เหตุผลของการขยายอาชีพ
เหตุผลการขยายอาชีพเกษตรอินทรีย
ของ
นายขันติ หนูแดง
ไรทนเหนื่อย เลขที่ 19 หมู 8 ตําบลหนองแขม
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ผลการศึ ก ษาเหตุ ผลในการขยายอาชีพเกษตรอิน ทรี ย พบว ามีเหตุ ผลที่นํ า ไปสูค วามสําเร็ จ
4 องคประกอบดวยกันคือ
1. องคประกอบดานผลิตผล
2. องคประกอบดานลูกคา
3. องคประกอบดานตนทุน
4. องคประกอบดานความสามารถของผูดําเนินงาน
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องคประกอบดานผลิตผล
ผลิตผลเกษตรอินทรี ยทั่ว ๆ ไปพบปญ หาการปนเปอนของโลหะหนั ก และเชื้อโรค
ทางเดิ น อาหาร ดั งนั้ น เหตุ ผ ลที่ จ ะนํ า ไปสู ค วามสํ าเร็ จ คื อ การจั ด การระบบการผลิต ใหป ราศจาก
การปนเปอนสารโลหะหนักและเชื้อโรคทางเดินอาหารจึงมีปจจัยเหตุที่จะตองดําเนินการประกอบดวย
1. ยกเลิ ก การใชปุ ย คอกทํ าปุ ย หมั ก เพราะปจ จุ บั น เกษตรกรผู เ ลี้ย งสั ต ว ใ ชอ าหาร
สําเร็จรูปที่ผานกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งมีโลหะหนักปนเปอน เลี้ยงสัตว การทําเกษตรอินทรีย
ไมสามารถหามูลสัตวจากการเลี้ยงโดยธรรมชาติในจํานวนที่เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพดินได
2. พัฒนาปุยอินทรียทําใหปลอดภัยจากจุลินทรียบูดเนา และมีคุณคาทางอาหารสูง
จึงสรุ ปเหตุ ผลการพัฒนาเพื่อการขยายอาชีพในองคประกอบดานผลผลิต คือ ผลผลิต
เกษตรอินทรียไมปนเปอนสารโลหะหนักและจุลินทรียบูดเนา
องคประกอบดานลูกคา
ลูกคาผูบริโ ภคอาหารเกษตรอิน ทรีย มีเจตคติที่ดีตอผลิตผลเกษตรอินทรีย แตไมรูจั ก
และเขาถึงกระบวนการผลิตของเกษตรกรได บริโภคไปบนความกังวลใจวาใชของจริงหรือไม จึงอาศัย
ความเชื่อถือผูจั ดจํ าหน ายเปน สําคั ญ ดั งนั้ นการขยายอาชีพของไร ทนเหนื่ อย จํ าเป นต องสร างความรู
ความเขาใจ และการเห็นคุณคาอาหารเกษตรอินทรียที่อางอิงระบบนิเวศนธรรมชาติเปนฐานการผลิต
องคประกอบดานทุน
การขยายอาชีพเกษตรอินทรีย จําเปนตองขยายพื้นที่การผลิต การเพิ่มปริมาณน้ํา และ
การพัฒนาคุณภาพดิน จําเปนตองใชทุนดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นรวมจํานวน 870,000 บาท ดังนี้
1. เงินสํารองจายคาแรงงานเพิ่ม 10 คน จนกวาจะไดผลตอบแทนคนละ 6,000 บาทตอเดือน
รวม 3 เดือน เปนเงิน 180,000 บาท
2. ซื้อรถไถพรวนดินขนาด 30 แรงมา เปนเงิน 360,000 บาท
3. คาสํารวจเจาะน้ําบาดาลขนาด 6" จํานวน 1 บอ เปนเงิน 120,000 บาท
4. คาระบบกระจายและใหน้ํา 30 ไร เปนเงิน 210,000 บาท
รวมเปนเงินทุนที่จะตองใชเพิ่มอีก จํานวน 870,000 บาท
องคประกอบดานความสามารถ
การนําเสนอความรู ความเขาใจใหกลุมผูบริโภค ชองทางที่ตนทุนต่ําที่สุดคือ การเปด
เว็บไซตไรทนเหนื่อย เพื่อนําเสนอสาระเนื้อหาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู จะตองพัฒนาเว็บไซตเปนระยะ ๆ
ในสาระทันตอการเขามาเรียนรูของลูกคาและผูสนใจ จึงตองทําเอง
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สรุปเหตุผลเพื่อความสําเร็จของการขยายอาชีพ
จากองคประกอบทั้ง 4 ดานดังกลาวไร ทนเหนื่อย มีเหตุ ผลที่จ ะทําใหการขยายอาชีพ
ประสบความสําเร็จ 5 ดานดังนี้
1. ตองพัฒนาคุณภาพของดินไมใหมีโลหะหนักอันตรายปนเปอน
2. ตองควบคุมระบบการหมักสังเคราะหในกิจกรรมตาง ๆ ใหจุลินทรียบูดเนาลดต่ําลง
3. ตองใหความรู ความเข าใจและการเห็น คุ ณค าอาหารเกษตรอิน ทรีย แก ลูก ค าและ
ผูสนใจ
4. ตองระดมทุน 870,000 บาท ใชขยายการดําเนินงาน
5. ตองพัฒนาบุคลากรภายในใหมีความสามารถพัฒนาเว็บไซตไดดวยตนเอง
เหตุผลทั้ง 5 ประการจะเปนเหตุ ผลนําไปสูความสําเร็จของการขยายอาชีพที่จะทําให
คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น ตรงกับความตองการของลูกคา และสามารถขยายสวนแบงของตลาดออกไปได
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ตอนที่ 3 วิธีการกําหนดทิศทาง กลยุทธ การขยายอาชีพใหมีความพอดีและมีภูมิคุมกัน
ความคิดรวบยอด
การทําธุรกิจไมวาจะทําระดับใด จําเปนตองมีทิศทางใหมองเห็นผลสําเร็จ ภาระงานที่
จะตองทําและกลยุทธสูความสําเร็จใชเปนความคิดสูการปฏิบัติจริง จะทําใหเราวางธุรกิจอยูในความพอดี
อยางมีภูมิคุมกัน ไมใชทําไป คิดไป ลงทุนไป อยางไรทิศทาง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1

2

3

ทิศทางธุรกิจ

กลยุทธ

แผน

กลยุทธ

แผนกลยุทธ

วิสัยทัศน

ภารกิจ
จากแผนภูมิ ทําใหมองเห็นวาการกําหนดทิศทาง กลยุทธ การขยายอาชีพ ประกอบดวย
1. การคิ ดเขีย นทิศทางธุรกิจ ประกอบด วยวิ สัยทัศนที่ต องการใหเกิดอยางมีความพอดี และ
ภารกิจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ
2. การคิดเขียนกลยุทธหรือวิธีการสรางความสําเร็จตามพันธกิจ ซึ่งจะมีเปาหมายอยางชัดเจน
3. การคิ ด เขี ย นแผนกลยุ ท ธด ว ยการนํ าเป าหมายกลยุ ทธ ม าวิ เ คราะห ใ ห ม องเห็น ตั ว บ ง ชี้
ความสําเร็ จ ปจ จัย นํ าเข าที่สําคั ญ และกิ จ กรรมที่จํ าเปนต องทําเปน แผนทิศทางไปสูค วามสําเร็จ ของ
การดําเนินธุรกิจ
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รายละเอียดการดําเนินงาน
1. การกําหนดทิศทางธุรกิจ เปนการคิดใหมองเห็นอนาคตของการขยายอาชีพใหมีความพอดี
จะต องกํ าหนดให ได ว าในชว งระยะข างหน าควรจะไปถึง ไหน อย างไร ซึ่งประกอบด ว ย ข อความ
วิสัยทัศนวาจะไปถึงไหน และขอความพันธกิจวาจะไปอยางไร โดยมีวิธีการคิดและเขียนดังนี้
1.1 การเขียนขอความวิสัยทัศน การขยายอาชีพ มีลักษณะโครงสรางการเขียนที่ประกอบดวย
ก. ชว งระยะเวลาที่เราไปสุด ทางของการขยายอาชีพในชว งนี้ จะเปน ระยะเวลากี่ ป
พ.ศ. อะไร
ข. ความคิด เปาหมาย ลักษณะความสําเร็จที่เราจะไปถึงอยางมีความพอดี และทาทาย
ความสามารถของเรา คืออะไร
ตัวอยางขอความวิสยั ทัศน
“ พ.ศ. 2551 ไรทนเหนื่อยผลิตผักสดผลไมเกษตรอินทรียเขาสูตลาดคุณภาพประเทศสิงคโปร”
จากขอความวิสัยทัศน ตัวอยางขางตน สามารถจําแนกใหมองเห็นโครงสรางการเขียนไดดังนี้
ก. ชวงระยะเวลาที่จะไปสุดทาง คือ ป พ.ศ. 2551
ข. ข อความ ความคิ ด ลั ก ษณะความสํ าเร็ จ ที่ จ ะไปถึ ง อย างมี ค วามพอดี และท าทาย คื อ
ไร ทนเหนื่ อยสามารถผลิ ต ผัก สด ผลไม เกษตรอิ น ทรี ย เข าสูต ลาดคุ ณ ภาพประเทศ
สิงคโปรได
จึงอาจสรุ ปได ว าการกําหนดวิ สัย ทัศน ไมใ ชเปน การกํ าหนดเพื่อความน าสนใจ แต เปน การ
กําหนดใหมองเห็นทิศทางของธุรกิจที่เราจะตองฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ ไปใหถึงได
1.2 การเขียนภารกิจ การเขียนขอความภารกิจเปนการดําเนินการตอเนื่องจากการกําหนด
วิสัย ทัศน ว าเราจะต องมีภ ารกิ จ ที่สําคั ญ อะไรบาง ที่เราทําใหการขยายอาชีพบรรลุผลสําเร็ จได ต าม
วิสัยทัศน โดยมีแนวทางการคิดและเขียนดังนี้
1.2.1 การวิเคราะหวา หากจะใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน จะตองมีภารกิจอะไรบาง
ในทางธุรกิจมีภาระที่สําคัญ 4 ประการ คือ
ก. ภารกิจดานทุนดําเนินการ
ข. ภารกิจดานลูกคา
ค. ภารกิจดานผลผลิต
ง. ภารกิจดานการเรียนรูพัฒนาตนเองและองคกร
ดังนั้น การดําเนินการขยายอาชีพ อาจใชภารกิจทั้ง 4 กรณีมาคิดเขียนภารกิจนําไปสูความสําเร็จได
1.2.2 โครงสรางการเขียนภารกิจมีองคประกอบรวม 3 ดาน คือ
ก. ทําอะไร (บอกภาระสําคัญที่กระทบตอความสําเร็จ)
ข. ทําไมตองทํา (บอกเหตุผลหรือจุดประสงค)
ค. ทําอยางไร (บอกวิธีดําเนินการที่สําคัญ และสงผลตอความสําเร็จจริง)
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ตัวอยางขอความภารกิจของไรทนเหนือ่ ย
1. ขยายพื้นทีก่ ารผลิต 20 ไร เพื่อใชผลิตผักสดอินทรีย ดวยการพัฒนาคุณภาพดินดวยปุยพืชสด
เพิ่มแรงงาน 10 คน จัดหาน้ําใหไดวนั ละ 300 ลูกบาศกเมตร
2. สรางความเชื่อถือใหกับลูกคา เพื่อขยายการตลาดดวยการจัดทําเว็บไซตของตนเอง จัดทําสารคดี
เผยแพร สัปดาหละ 1 เรื่อง และเว็บบอรดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับลูกคาและผูสนใจ
3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป เพื่อใหสามารถ
สงออกตางประเทศได ดวยการพัฒนาคุณภาพดินไมใหปนเปอนโลหะหนัก และจัดการแปลง
เกษตรใหเปนระบบนิเวศนธรรมชาติ
4. พัฒนาคนงานใหทํางานตามขัน้ ตอน เพื่อติดตามหาขอบกพรองและปฏิบัติการแกไข
ขอบกพรองไดดวยการสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพ และ
รวมเขียนเอกสารขั้นตอนการทํางาน
จากตัวอยางขอความภารกิจของไรทนเหนื่อย นํามาจําแนกขอความตามลักษณะโครงสรางการ
เขียนไดดังนี้
ทําอะไร
1. ขยายพื้นทีก่ ารผลิต 20 ไร

ทําไมตองทํา
เพื่อใชผลิตผักสดอินทรีย

ทําอยางไร
โดยการพัฒนาคุณภาพดินดวย
ปุยพืชสด เพิ่มแรงงาน 10 คน
จัดหาน้ําวันละ 300 ลูกบาศกเมตร
2. สรางความเชื่อถือใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคามั่นใจวาไดบริโภค ดวยการจัดทําเว็บไซตของตนเอง
อาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย จัดทําสารคดีเผยแพรสัปดาหละ
1 เรื่อง และเว็บบอรดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับลูกคา
3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตให เพื่อใหสามารถสงออกไปสู
ดวยการพัฒนาดินไมใหปนเปอน
เปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ประเทศสิงคโปรได
โลหะหนักตามมาตรฐานพัฒนา
สหภาพยุโรป
ระบบนิเวศแปลงเกษตรใหเปน
ระบบนิเวศธรรมชาติ
ดวยการสรางความตระหนักให
4. พัฒนาคนงานใหทํางานตาม เพื่อใหสามารถติดตามหา
ขั้นตอนได
ขอบกพรองและปฏิบัติการแกไข เห็นความสําคัญของมาตรฐาน
คุณภาพผลผลิตและรวมเขียน
ขอบกพรองได
เอกสารขั้นตอนการทํางาน
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จึงสรุปไดวา การขยายอาชีพใหเกิดความพอดีนั้น เปนไปตามศักยภาพของผูประกอบอาชีพ
แต ก ารกํ าหนดทิศทางขยายอาชีพนั้ น ตองมองเห็น ทิศทางที่จ ะไปถึงและรู ว ามีภ ารกิ จ อะไรบาง ต อง
ทําอยางไรใหมองเห็นรูปธรรมของการขยายอาชีพที่กาวออกไปขางหนา
2. การระบุ ก ลยุ ท ธ การที่ จ ะขยายอาชี พ ให บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น ต อ งมี แ นวทางปฏิ บั ติ สู
ความสําเร็จ เพื่อชัยชนะเราเรียกวา กลยุทธ ดังนั้นการกําหนดกลยุทธเพื่อใหการขยายอาชีพสูความสําเร็จ
จึงกําหนดกลยุทธจากภารกิจที่จะทําทั้ง 4 ดานตามแนวคิดดังนี้
2.1 นําขอความภารกิจในสวนทําอยางไรมาพิจารณาวามีกิจกรรมที่จะตองทําอะไรบาง
ตัวอยาง การพิจารณาในสวน ทําอยางไรของภารกิจที่ 1 มีกิจกรรมที่ตองทําดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพดินดวยปุยพืชสด
2. เพิม่ แรงงาน 10 คน
3. จัดใหมนี ้ําใชเพิ่มวันละ 300 ลูกบาศกเมตร
2.2 คิดพิจารณาวา กิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่ยุงยากและเปนแกนหลักสําคัญของความสําเร็จ
ในภารกิจนี้ จะตองใชเทคนิควิธีอะไรเขามาเปนกลยุทธในการทํางานดังตัวอยาง
กิจกรรม
1. พัฒนาคุณภาพดิน
ดวยปุยพืชสด
2. เพิ่มแรงงาน 10 คน
3. จัดน้ําเพิ่มวันละ 300
ลูกบาศกเมตร

สรุปผลการพิจารณา
เปนกิจกรรมที่ตองทํากรอบการ
ผลิตเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
เพียงประกาศรับสมัครแลวชี้แจงให
ทํางานตามขั้นตอน
วาจางผูรับเหมา สํารวจ เจาะหาน้ํา
ทําเสร็จแลวก็ใชไดเลย

ลําดับ
ความสําคัญ
1

เทคนิควิธีการที่จะใช
เปนกลยุทธ
ใชจอบหมุนฟนดินและ
วัชพืชเขาดวยกัน

3

-

2

-

2.3 สรุป ระบุกลยุทธ และเปาหมายกลยุทธดวยการนําผลการวิเคราะหกําหนดเทคนิควิธีการมา
เปนกลยุทธ และนําขอความสวนที่บอกวาทําอะไรมาเปนเปาหมายกลยุทธ ดังตัวอยางนี้
2.3.1 กลยุทธดําเนินการคือ การใชจอบหมุนพัฒนาคุณภาพดิน
2.3.2 เปาหมายกลยุทธคือ การพัฒนาคุณภาพดิน 20 ไร
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ตัวอยางผลการพิจารณากําหนดกลยุทธขยายอาชีพเกษตรอินทรียของไรทนเหนื่อยดังนี้
ผลการพิจารณาขอความทํา
ขอความภารกิจในสวน ทํา
ขอความกลยุทธสูความสําเร็จ
อยางไร และกําหนดเทคนิควิธใี น
อยางไร นํามาใชกําหนด
ของการขยายอาชีพ
กิจกรรมที่สําคัญสงผลตอ
เปาหมายกลยุทธ
ความสําเร็จของภารกิจ
1. ใชจอบหมุนพัฒนาคุณภาพดิน ขยายพื้นทีก่ ารผลิต 20 ไร
ใชจอบหมุนพัฒนาคุณภาพดิน
ในการขยายพื้นทีก่ ารผลิตจํานวน
20 ไร
2. ใชเว็บไซตเผยแพร
สรางความเชื่อถือใหกับลูกคา
ใชเว็บไซตเผยแพรความรู
ความเขาใจเกษตรอินทรีย
ทางอินเทอรเน็ต
ยกระดับคุณภาพผลผลิตใหได ใชองคความรูระบบนิเวศ
3. ใชองคความรูระบบนิเวศ
ธรรมชาติยกระดับคุณภาพ
ธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศ ตามมาตรฐานคุณภาพเกษตร
ผลผลิตเขาสูมาตรฐานเกษตร
อินทรียสหภาพยุโรป
แปลงเกษตร
อินทรียสหภาพยุโรป
4. พัฒนาคณะทํางานใหรูเทากัน พัฒนาคนงานใหทํางานตาม
ใชเทคนิคการบริหารคุณภาพให
ขั้นตอนได
คณะทํางานรูเทาทันกัน รวมกัน
ทํางานตามขั้นตอนได
3. แผนกลยุทธ ใชเปนแผนภาพรวมของการขยายอาชีพ เปนเครื่องมือควบคุม ภาพรวมของการ
จัดการขยายอาชีพที่ประกอบดวยเหตุผลที่จะทําใหการขยายอาชีพสําเร็จกับองคประกอบดานการควบคุม
เชิงกลยุทธ ทําใหเกิด 16 ตาราง บรรจุเงื่อนไขสูความสําเร็จไวสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการ และควบคุม
ภาพรวมของการดําเนินงาน
ก. องคประกอบดานเหตุผลสูความสําเร็จของการขยายอาชีพประกอบดวย
(1) ดานการลงทุน
(2) ดานลูกคา
(3) ดานผลผลิต
(4) ดานการเรียนรูพัฒนาตนเอง
ข. องคประกอบดานการควบคุมเชิงกลยุทธประกอบดวย
(1) เปาหมายกลยุทธ
(2) ตัวบงชี้ความสําเร็จ
(3) ปจจัยนําเขาดําเนินงาน
(4) กิจกรรม / โครงการที่ตองทํา
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3.1 การเขี ย นแผนกลยุ ท ธ ทั้ ง หมดจะต อ งบรรจุ อ ยู ใ นเอกสารหน า เดี ย ว เพื่ อ ให ม องเห็ น
ความสัมพันธรวมระหวางตารางทั้ง 16 ตารางดังตัวอยาง
ตัวอยางเอกสาร แผนกลยุทธ
วิสัยทัศน “ป พ.ศ. 2551 ไรทนเหนื่อยผลิตผักสด ผลไมเกษตรอินทรียเขาสูตลาดอาหารคุณภาพ
ประเทศสิงคโปรได”
ภารกิจดานการ
เงื่อนไข
ภารกิจดานการลงทุน
ภารกิจดานลูกคา
ภารกิจดานผลผลิต
พัฒนาตนเอง
เปาหมายกลยุทธ

ขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร

ตัวบงชี้ความสําเร็จ - พัฒนาคุณภาพเปนดิน
อินทรียครบ 20ไร
- โครงสรางดินเปนเมล็ดกลม
สีน้ําตาล

ปจจัยนําเขา
ดําเนินงาน

- จอบหมุนขนาดหนากวาง
120 ซม.
- เมล็ดพันธุปุยพืชสด
- จุลินทรีย พด.1 พด.2 และ
พด.3
กิจกรรมโครงการ - กิจกรรมการพัฒนาดินดานปุย
พืชสด
- สํารวจขุดเจาะบอน้ําบาดาล
ขนาด 300 ม.3/วัน

สรางความเชื่อถือใหกับ
ลูกคา

ยกระดับคุณภาพ
ผลผลิตใหไดตาม
มาตรฐานการเกษตร
อินทรียยุโรป
- ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจนเต็ม - ผลการวิเคราะห
ปริมาณการผลิต
ผลผลิตไมพบธาตุ
- ลูกคาเขามาแลกเปลี่ยน
โลหะหนักที่ระบุใน
ความเขาใจเกษตรอินทรีย
มาตรฐาน
ในเว็บเพจ
- ปราศจาก
จุลินทรียบูดเนา
- สารคดีการผลิตเกษตร
เมล็ดพันธุ
อินทรียไรทนเหนื่อยภาค ออรแกนิค
ภาษาอังกฤษและไทย

- จัดทําสารคดีความรูและ
แสดงผลงานเกษตร
อินทรีย เดือนละ 1 เรื่อง
- ติดตั้งเว็บไซต
- จายแจก DVD ความรู
เกษตรอินทรียไรทน
เหนื่อย

พัฒนาคนงานใหทํางาน
ตามขั้นตอนได

- คนงานยึดการทําตาม
เอกสารคูมือ
ดําเนินงาน
- คนงานรูเทาทันกัน

- เอกสารขั้นตอนการ
ทํางาน
- เอกสารตรวจติดตาม
คุณภาพ

- ผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก - ฝกอบรมการทํางาน
ตัวที่สามารถทําได
รวมกัน เพื่อใหมี
ความสามารถเทาทันกัน
- จัดทําเอกสารขั้นตอน
การทํางานในแตละ
กิจกรรม
- ฝกการใชเอกสาร
ขั้นตอนการทํางาน

จากเอกสารตัวอยาง ทําใหมองเห็นสาระสําคัญที่เปนเหตุเปนผลตอความสําเร็จของการ
ขยายอาชีพเกษตรอินทรียไรทนเหนื่อย
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ตอนที่ 4 การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารและการสรางความรอบรู
ความคิดรวบยอด
การทําแผนปฏิบัติ ก ารเป น การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งจากแผนกลยุ ท ธ ด ว ยการจั ด ทํ า
รายละเอียดใหเห็นแนวปฏิบัติ ในแตละภารกิจที่จะนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว
ขั้นตอนการทํางาน
1
กําหนดเปาหมายของธุรกิจ
2
กําหนดจุดประสงคการดําเนินงาน
3
กําหนดลักษณะบงชี้ความสําเร็จ

7
จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
8

4
กําหนดผลที่เกิด

สํารวจความรอบรูของตนเอง
5

กําหนดกิจกรรมและเหตุการณ
6
กําหนดทรัพยากรดําเนินงาน

120
รายละเอียดขั้นตอนดําเนินงาน
1. การกําหนดเปาหมายของภารกิจ ดวยการวิเคราะหแผนกลยุทธในสวนเปาหมายกลยุทธของ
แตละภารกิจมาใชกําหนดเปนเปาหมายแผนปฏิบัติการดังตัวอยางตอไปนี้
1.1 ภารกิจดานการลงทุน เปาหมายปฏิบัติการ คือ
“ขยายพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียเพิ่ม 20 ไร”
1.2 ภารกิจดานลูกคา เปาหมายปฏิบัติการ คือ
“สรางความเชื่อถือใหกับลูกคา”
1.3 ภารกิจดานผลผลิต เปาหมายปฏิบัติการ คือ
“ยกระดับคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐานเกษตรอินทรียยุโรป”
1.4 ภารกิจดานการพัฒนาตนเอง เปาหมายปฏิบัติการคือ
“พั ฒ นาความสามารถและทัศ นคติ ค นงานใหทํ า งานตามขั้ น ตอนในเอกสารคู มื อ
ปฏิบัติการเกษตรอินทรียไรทนเหนื่อย”
2. กําหนดจุดประสงคการดําเนินงาน ดานเกณฑเปาหมายวาควรจะมีจุดประสงคดําเนินงานที่
สําคัญอะไรบาง ตัวอยางเชน
พัฒนาคุณภาพดิน
ขยายพื้นทีก่ ารผลิต 20 ไร
จัดหาน้ําใหเพียงพอ
จากแผนภูมิทําใหมองเห็นไดวา เปาหมายการขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร มีจุดประสงค
การดําเนินงาน 2 ดานคือ การพัฒนาคุณภาพดิน และการจัดการน้ําใหเพียงพอและเขียนเปนจุดประสงค
การดําเนินงานไดดังตัวอยางตอไปนี้
เปาหมายขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร มีจุดประสงคดําเนินงานดังนี้
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพดินใหเปนดินอินทรียได
2. เพื่อสํารวจและขุดเจาะน้ําบาดาลใหเพียงพอได
3. กําหนดลักษณะบงชี้ความสําเร็จ ดวยการวิเคราะหจุดประสงคดําเนินงานวาลักษณะ
บงชี้ความสําเร็จเปนอยางไร ดังตัวอยางตอไปนี้
จุดประสงคดําเนินงาน
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพดินใหเปนดินอินทรียได
1.1 มีอินทรียวัตถุในดิน
2. เพื่อสํารวจขุดเจาะน้ําบาดาลไดน้ําเพียงพอ
2.1 พบน้ําใสสะอาด
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4. กําหนดผลที่เกิ ด ด วยการวิ เคราะหลักษณะบงชี้ความสําเร็ จรว มกับความตองการ
จําเปนที่แทจริงแลวระบุผลที่เกิดดังตัวอยางตอไปนี้
จุดประสงคดําเนินงาน
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
ผลที่เกิด
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพดินใหเปน 1.1 มีอินทรียวัตถุในดิน
- ซากพืชยอยสลายเปนสีน้ําตาล
ดินอินทรีย
พรอมปลดปลอยธาตุอาหาร
ใหพืช
- โครงสรางดินเปนกอนกลม
- ดินมีกลิ่นหมักเหมือนเห็ดหรือ
ตะไครน้ํา
2. เพื่อสํารวจขุดบอบาดาลไดน้ํา 2.1 พบน้ําใสสะอาด
- น้ํามีคา PH 6.8
เพียงพอ
- ปริมาณน้ําที่ได 15ม3/ชม.
5. กําหนดกิจกรรมและเหตุการณ ดวยการวิเคราะหผลที่เกิดวาถาจะใหเกิดผลดังกลาวจะตอง
ทํากิจกรรมและมีเหตุการณอะไรบางและสามารถทําไดจริง ดังตัวอยางตอไปนี้
จุดประสงคการ
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
ผลที่เกิด
กิจกรรมและเหตุผล
ดําเนินงาน
1.1 มีอินทรียวัตถุในดิน - ซากพืชยอยสลายเปนสี 1. ปลูกปุยพืชสดประกอบดวย
1. เพื่อพัฒนา
น้ําตาลพรอมปลดปลอย
เหตุการณทจี่ ะตองทําดังนี้
คุณภาพดิน
ธาตุอาหารใหพืช
(1) ไถบุกเบิกพรวนดิน
ใหเปนดิน
- โครงสรางเปนดินกอนกลม
(2) หวานเมล็ดปอเทือง
อินทรีย
(3) ใหน้ําทุก 3 วัน
- ดินมีกลิ่นหมักเหมือน
(4) บํารุงดูแลรักษาจนอายุ
เห็ดหรือตะไครน้ํา
ครบ 40 วัน
2. สับพรวนปุยพืชสดคลุกเขา
กับดินประกอบดวยเหตุการณ
ดังนี้
(1) สับพรวนตนปอเทืองคลุก
ลงดิน
(2) ใหน้ําผสมจุลินทรีย พด.2
ทุก 2 วัน
(3) ครบ 15 วัน ตรวจสอบการ
หมักสลายของดิน
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จุดประสงคการ
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
ดําเนินงาน

ผลที่เกิด

กิจกรรมและเหตุผล

(4) สับพรวนใหซากยอยสลาย
กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ
(5) เมื่อกระบวนการหมักครบ
25 วัน ทําการตรวจสอบวา
เปนไปตามผลที่เกิด
หรือไม
6. กําหนดทรัพยากรการดําเนินงาน ดวยการวิเคราะหกิจกรรมและเหตุการณวาจะใชทรัพยากร
วัสดุ แรงงาน และระยะเวลา เทาไร
ระยะเวลา แรงงานที่
กิจกรรมและเหตุการณ
วัสดุ
เครื่องจักรกล
ของงาน
ตองใช
1. การปลูกปุยพืชสด
รถแทกเตอร 35 Hp
น้ํามันดีเซล 100 ลิตร
1 คน
(1) ไถบุกเบิกจากหนาดิน 20 ไร
1 วัน
รถแทกเตอร 35 Hp
น้ํามันดีเซล 60 ลิตร
1 คน
(2) ไถแปรยอยดิน 20 ไร
1 วัน
เมล็ดปอเทือง 100 กก.
4 คน
(3) หวานเมล็ดปอเทือง 20 ไร
1 วัน
1 คน
(4) ใหน้ําทุก 3 วัน
14 วัน
1 คน
(5) บํารุงดูแลรักษาจนอายุ 40 วัน 45 วัน
2. หมักปุยพืชสด
น้ํามันดีเซล 60 ลิตร รถแทกเตอร 35 Hp
1 คน
1 วัน
(1) ไถสับพรวน ปอเทืองคลุกลงดิน
พวงจอบหมุนขนาด
1.20 เมตร
(2) ใหน้ําผสมอินทรีย พด.2
จุลินทรียขยายจาก พด.2
1 คน
8 วัน
ทุก 2 วัน
จํานวน 3,200 ลิตร
(3) ตรวจสอบการหมักสลายของ
1 คน
1 วัน
ซากปุยพืชสดเขากับดิน
(4) ไถสับพรวนใหซากพืชยอย
น้ํามันดีเซล 60 ลิตร รถแทกเตอร 35 Hp
1 คน
1 วัน
สลายกระจายตัวอยาง
พวงจอบหมุนขนาด
สม่ําเสมอ
1.20 เมตร
(5) เมื่อการหมักครบ 25 วัน ทํา
1 คน
1 วัน
การตรวจสอบวาเปนไปตาม
ผลที่เกิดที่กําหนดไวหรือไม
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ตัวอยางบางสวนของแผนปฏิบัตกิ ารขยายอาชีพเกษตรอินทรียไรทนเหนือ่ ย
แผนปฏิบัติการขยายอาชีพเกษตรอินทรีย
ไรทนเหนื่อย
เลขที่ 19 หมู 8 ตําบลหนองแขม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
วิสัยทัศน
“พ.ศ. 2551 ไรทนเหนื่อยผลิตผักสด ผลไมเกษตรอินทรียเขาสูตลาดคุณภาพประเทศสิงคโปร”
ภารกิจการขยายอาชีพ
1. ขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร เพื่อใชผลิตผักสดอินทรีย ดวยการพัฒนาคุณภาพดินโดยปุยพืชสด
เพิ่มแรงงาน 10 คน และจัดหาน้ําใชวันละ 300 ม.3
2. สรางความเชื่อถือใหกับลูกคาเพื่อขยายตลาดดวยการจัดทําเว็บไซต จัดทําสารคดีเผยแพร
และเว็บบอรดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับลูกคาและผูสนใจ
3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียยุโรป เพื่อใหสามารถสงออก
ตางประเทศดวยการพัฒนาคุณภาพดินไมใหปนเปอนโลหะหนัก และจัดการแปลงเกษตรใหเปนระบบ
นิเวศธรรมชาติ
4. พัฒ นาคนงานให ทํา งานตามขั้ น ตอน เพื่ อติ ด ตามหาข อบกพร อ งและปฏิ บัติ ก ารแก ไ ข
ขอบกพรองดวยการสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพและรวมเขียนเอกสาร
ขั้นตอนการทํางาน
กลยุทธสูความสําเร็จของการขยายอาชีพ
เพื่อนําไปสูความสําเร็จจึงกําหนดกลยุทธดําเนินการดังนี้
1. ใชจอบหมุนเปนหลักพัฒนาคุณภาพดินในการขยายพื้นที่การผลิตจํานวน 20 ไร
2. ใชเว็บไซตเผยแพรความรูความเขาใจเกษตรอินทรียทางอินเทอรเน็ต
3. ใชองคความรูระบบนิเวศธรรมชาติยกระดับคุณภาพผลผลิตเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรียยุโรป
4. ใชเทคนิคการบริหารคุณภาพใหคณะทํางานรูเทาทันกันรวมกันทํางานตามขั้นตอนได
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เงื่อนไข

ภารกิจดานการลงทุน

ภารกิจลูกคา

ขยายพื้นทีก่ ารผลิต
20 ไร
ตัวบงชี้ความสําเร็จ - ดินมีคุณภาพเปนดิน
อินทรียครบ 20 ไร
- โครงสรางคิดเปน
เมล็ดกลมสีน้ําตาล

ใชมาตรฐานเกษตร
อินทรีย
- ไมพบธาตุโลหะ
หนักตามมาตรฐาน
ในผลผลิต
- ปราศจากจุลินทรีย
บูดเนา

-

เมล็ดพันธุจากแปลง
ออรแกนิค

เปาหมายกลยุทธ

ปจจัยนําเขา
ดําเนินงาน

กิจกรรมโครงการ

-

สรางความเชื่อถือ
ใหกับลูกคา
- ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจน
เต็มปริมาณการผลิต
- ลูกคาเขามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกษตรอินทรียใ น
เว็บบอรด
สารคดีเกษตรอินทรีย
จอบหมุนขนาด
ไรทนเหนื่อยภาค
120 ซม.
เมล็ดพันธุปุยพืชสด ภาษาไทย – อังกฤษ
จุลินทรีย พด.1
พด.2 และพด.3
การพัฒนาดินเปน - จัดทําสารคดีความรู
ปุยพืชสด
และแสดงผลงาน
สํารวจขุดเจาะน้ํา
เกษตรอินทรีย
บาดาลขนาด
เดือนละ 1 เรื่อง
300ม.3/วัน
- ติดตั้งเว็บไซต
- แจกจาย DVD
ความรูเกษตรอินทรีย
ไรทนเหนื่อย

ภารกิจดานผลผลิต

ผลิตเมล็ดพันธุบาง
สายพันธุที่สามารถ
ทําได

ภารกิจดานพัฒนา
ตนเอง
พัฒนาคนงานให
ทํางานตามขั้นตอนได
- คนงานยึดการทํางาน
ตามเอกสารคูมือ
ดําเนินงาน
- คนงานรูเทาทันใน
กิจกรรมตาง ๆ
ทํางานแทนกันได
- เอกสารคูมือ
ดําเนินงาน
- เอกสารตรวจติดตาม
คุณภาพ
- ฝกอบรมการทํางาน
รวมกัน รูเทาทันกัน
- จัดทําเอกสาร
ขั้นตอนการทํางาน
ในแตละกิจกรรม
- ฝกการใชเอกสาร
ขั้นตอนการทํางาน

7. การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ดวยการทําสาระจากผลการวิเคราะหทั้ง 6 ดานมาจัดเปน
เอกสารแผนปฏิบัติการที่สามารถใชเปนเอกสารคูมือบริหารจัดการของผูประกอบการขยายอาชีพ โดยมี
โครงสรางการจัดเอกสารดังตัวอยางนี้
1. ชื่อแผนขยายอาชีพ
2. วิสัยทัศนการขยายอาชีพ
3. พันธกิจการขยายอาชีพ
4. กลยุทธดําเนินการ
5. แผนกลยุทธขยายอาชีพ
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6. แผนปฏิบัติการดานทุน
- เปาหมายดําเนินงาน
- จุดประสงคดําเนินงาน
- แผนปฏิบัติการ
7. แผนปฏิบัติการดานผลผลิต
- เปาหมายดําเนินงาน
- จุดประสงคดําเนินงาน
- ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
- แผนปฏิบัติการ
8. แผนปฏิบัติการดานลูกคา
- เปาหมายดําเนินงาน
- จุดประสงคดําเนินงาน
- แผนปฏิบัติการ
9. แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาตนเอง
- เปาหมายการดําเนินงาน
- จุดประสงคการดําเนินงาน
- แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการดานทุน
1. เปาหมายดําเนินงาน
“จะดําเนินการขยายพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียเพิ่ม 20 ไร”
2. จุดประสงคการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานจึงกําหนดจุดประสงคการดําเนินงานดังนี้
- เพื่อพัฒนาคุณภาพดินใหเปนดินอินทรียได
- เพื่อสํารวจขุดเจาะน้ําบาดาลใหเพียงพอตอการดําเนินงาน
3. แผนปฏิบัติการดานทุน
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จุดประสงคที่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพดินใหเปนดินอินทรีย
ลักษณะ
เวลา แรงงาน
บงชี้
ผลที่เกิด
กิจกรรมและเหตุการณ
ของ ที่ตอง
วัสดุ
ความสําเร็จ
งาน
ใช
1. มีปุย
1.1 การปลูกปุยพืชสด
น้ํามันโซลา
พืชสด
(1) ไถบุกเบิกตากหนาดิน 20 ไร 1 วัน 1 คน
1 วัน 1 คน
100 ลิตร
เพียงพอ
(2) ไถแปรยอยดิน 20 ไร
1 วัน 4 คน
น้ํามันโซลา
(3) หวานปอเทือง 20 ไร
14 วัน 1 คน
60 ลิตร
(4) ใหน้ําทุก 3 วัน
45 วัน 1 คน เมล็ดปอเทือง
(5) บํารุงรักษา
100 กก.
2. ซาก
1.2 สับพรวนปุยพืชสดคลุกหมักลงดิน
1 วัน 1 คน
น้ํามันโซลา
พืชยอย
(1) ไถสับพรวนปุยพืชสดคลุก
8 วัน 1 คน
60 ลิตร
ลงดิน
สลาย
1 วัน 1 คน จุลินทรีย พด.2
มี
เปนสี
(2) ใหน้ําผสมจุลินทรีย พด.2
ขนาด
อินทรียวัตถุ
น้ําตาล
ทุก 2 วัน
3,200 ลิตร
ในดิน
(3) เมื่อครบ 15 วัน ตรวจสอบ
การสลายของซากพืชในดิน
1.3 หมักสังเคราะหดนิ ใหมี
3. เกิด
อินทรีย
อินทรียวัตถุ
1 วัน 1 คน
น้ํามันโซลา
มีกลิ่น
(1) ไถสับพรวนซากพืชให
60 ลิตร
หอม
กระจายสม่ําเสมอ
12 วัน 1 คน
เหมือน
(2) หมักสังเคราะหตออีก 25 วัน
เห็ด
โดยใหนา้ํ ทุก 2 วัน
1 วัน 1 คน
โครงสราง
(3) ตรวจสอบการยอยสลายและ
ดินรวมตัว
การเกิดอินทรียวัตถุ
เปนกอน
กลม

เครื่องมือ

รถไถ 35
แรงมา
รถไถ 35
แรงมา
-

รถไถ
35 แรงมา
-

รถไถ
35 แรงมา
-
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จุดประสงคที่ 2 เพื่อสํารวจขุดเจาะน้ําบาดาลใหเพียงพอตอการดําเนินงาน
ลักษณะ
บงชี้
ความสําเร็จ

ผลที่เกิด

กิจกรรมและเหตุการณ

1. ปริมาณ 1.1 สํารวจขุดเจาะน้ําบาดาล
น้ําที่ได
(1) จางบริษัทขุดเจาะ
3
15ม /ชม.
(2) ตรวจสอบปริมาณน้ําที่ไหล
ยอนกลับมาใหไดไมต่ํากวา
15 ม.3/ชม.
2. กระจาย 1.2 จัดระบบการกระจายน้ํา
น้ําเต็ม
(1) ติดตั้งหัวสูบน้ําระดับลึก
พื้นที่
(2) ติดตั้งเครื่องดันน้ํา
20 ไร

(3) จัดระบบจายน้ําในแปลง
เกษตร

เวลา
งาน

แรงงาน
ที่ตอง
ใช

7 วัน

-

120,000 บาท ระบบใชลม
ดันหัวเจาะ
กระแทกหิน

1

4 คน

1

1 คน

10
วัน

4 คน

ทอ PVC หนา 2 หัวสูบน้ํา
นิ้ว 10 เสน ขนาด
2 แรงมา
เครื่องดันน้ํา
ขนาด
2 แรงมา
สงออก
2 นิ้ว
ความดัน
4.5 – 5 บาร

วัสดุ

เครื่องมือ

8. สํารวจความรอบรูของตนเอง เมื่อทําแผนปฏิบัติการเสร็จผูขยายอาชีพควรทบทวนตนเองวา
มีค วามรอบรู เพีย งพอหรื อไมด ว ยการ พิจ ารณาตนเองในชองกิ จ กรรมและเหตุ ก ารณว ามีข อใดที่ยั ง
ไมชัดเจนหรือรูไมจริง ก็ควรแสวงหาความรูใหพอเพียงที่จะทําใหการดําเนินงานผิดพลาดนอยลง
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ตอนที่ 5 การขับเคลือ่ นแผนสูความสําเร็จ
ความคิดรวบยอด
การขับเคลื่อนแผนสูความสําเร็จอยางมีคุณธรรม เปนการจัดการดําเนินงานอยางเปนระบบ เปน
วงจรหมุนเวียนที่เริ่มตนจากการศึกษาทําความเขาใจแผนกําหนดแนวปฏิบัติ (P) แลวดําเนินการทํางาน
ตามแนวปฏิบัติที่กําหนด (D) ระหวางปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติตองดําเนินการตรวจสอบหาขอบกพรอง
(C) และปฏิบัติการแกไขขอบกพรองใหหมดไป (A) การจัดการตามวงจร PDCA ดังกลาวจะตองอยูบน
ฐานคุ ณ ธรรมที่ประกอบด ว ย ความขยั น ความประหยั ด ความซื่อสัต ย และความอดทน จะนํ าไปสู
การขับเคลื่อนแผนสูความสําเร็จอยางมีคุณธรรม
ขั้นตอนดําเนินงาน

P
A

D

1. ศึกษาแผนกําหนดแนวปฏิบัติ (P)

ขยัน

2. ทํางานตามแนวปฏิบัติ (D)

ประหยัด
5 ประเมิน

C
3. ตรวจสอบหาขอบกพรอง(C)

ซื่อสัตย

4. ปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง (A)

อดทน

รายละเอียดการดําเนินงาน
1. การศึกษาแผนและกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดวยการนําแผนปฏิบัติการมาศึกษาทบทวน วาจะ
ทําอะไร อย างไร ตองปรั บปรุ งแก ไขแผนในสว นใด กํ าหนดแนวทางปฏิบัติบนฐานของความขยั น
ประหยัด ซื่อสัตย และอดทน
2. ทํางานตามแนวปฏิบัติ ดวยการนําแนวปฏิบัติมาเขียนเปนเอกสารใบสั่งงาน ใชสรางความ
เขาใจกับผูรับผิดชอบ แลวมอบหมายใหทําตามแนวปฏิบัติ
3. ตรวจสอบหาขอบกพรอง เปนการทํางานของผูประกอบการหรือผูรับมอบหมายดําเนินการ
ติดตามการทํางานของผูรับผิดชอบ วาทําตามขั้นตอนหรือไมทํา และเกิดผลเสียหายอยางไร ลักษณะความ
รุนแรงเปนอยางไร เกิดผลกระทบอะไรบาง
4. ปฏิ บั ติ ก ารแก ไ ขข อ บกพร อ ง เป น การทํ า งานร ว มกั น ระหว า งผู ป ระกอบการกั บ ผู รั บ
มอบหมายใหทํางาน รวมกันคิดหาแนวทางแกไขขอบกพรองลดความเสียหาย
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5. การประเมินพัฒนา เปนการประเมินเทียบเคียงผลการดําเนินงานที่เกิดจริงกับผลที่เกิดตาม
แผนกําหนดวาสอดคลองเกิด ไดจริงหรื อเกิดไมได เปนเพราะการวางแผน หรือวาเปนเพราะบุคลากร
ถาความผิด พลาดเกิด จากแผนก็ ดํ าเนิ น การพัฒ นาแผน แต ถาความผิดพลาดเกิ ดจากบุค ลากรจะต อง
ทบทวนวาเกิดจากอะไร เชน เกิดจากความรูความเขาใจสับสน ก็ดําเนินการทบทวนใหความรูสรางความ
เขาใจใหชัดเจน แตถาเกิดมาจากทัศนคติตอการทํางานไมดี ไมใหความสําคัญตอการทํางานตามขั้นตอน
ก็ควรจะสับเปลี่ยนหนาที่ไมตองมีความรับผิดชอบมากนัก
กิจกรรมที่ 16
ผูเรี ย นศึ ก ษาเอกสารหมายเลข 18 แลว ใชก รอบความคิ ด ที่ส รุ ปได พั ฒ นาตนเองตามข อ 3
ประเมินเทียบเคียงความคิดและตัวอยางตามเอกสารหมายเลข 18 มีความเปนไปไดที่จะใชกับชีวิตจริงได
หรือไม มีขอบกพรองอะไรและควรปรับปรุงพัฒนาการจัดทําแผนธุรกิจของตนเองแบบใด
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บทที่ 7
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถตรวจสอบระบบธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การควบคุมใหการขยายอาชีพเปนไปตามแผนกลยุทธ
เรื่องที่ 2 การตรวจสอบใหการปฏิบัติการขยายอาชีพเกิดผลตามแผนปฏิบัติการ
สื่อประกอบการเรียนรู
1. เอกสารหมายเลข 20
2. เอกสารหมายเลข 21
3. เอกสารหมายเลข 22
4. เอกสารหมายเลข 23
5. เอกสารหมายเลข 24

แบบบันทึกระบบรายการกฎ ระเบียบที่สําคัญ
ใบความรู เรื่อง การจัดทํากฎ ระเบียบการดําเนินงาน
ใบความรู เรื่อง การกํากับ ดูแลการขยายอาชีพ
ใบความรู เรื่อง การตรวจสอบหาขอบกพรองการทํางานตามแผนปฏิบัติการ
แบบบันทึกผลการตรวจสอบหาขอบกพรอง และสรุปผลขอบกพรอง
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เรื่องที่ 1 การควบคุมใหการขยายอาชีพเปนไปตามแผนกลยุทธ
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
1. จัดระเบียบการทํางานได
2. กํากับดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยุทธได
แผนปฏิบัติการเรียนรู
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
กิจกรรม
ของการเรียนรู
1. จัดระเบียบการทํางานได เรียนรูด วยตนเอง
1. ใหผูเรียนคิดวิเคราะหวา
การดําเนินงานรวมกัน
หลายฝาย ควรจะมีกฎระเบียบ
ที่สําคัญอะไรบาง แลวเขียน
บันทึกลงในเอกสารหมายเลข 19
2. ใหผูเรียนศึกษาเอกสาร
หมายเลข 20 ใบความรู เรื่อง
การจัดทํากฎระเบียบ
การดําเนินงาน แลวคิด
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองคิด
เอาไวตามเอกสารหมายเลข
20 แลวดําเนินการพัฒนา
กฎ ระเบียบการทํางานให
เหมาะสมกับสภาพการ
ดําเนินงานขยายอาชีพของ
ตนเอง
2. กํากับ ดูแลใหการ
เรียนรูดวยตนเอง
ดําเนินงานเปนไปตาม 1. ใหผูเรียนศึกษาเอกสาร
แผนกลยุทธ
หมายเลข 21 ใบความรู
เรื่อง การกํากับ ดูแล
การขยายอาชีพ
2. ใหผูเรียนทดลองจัดทําผัง
การไหลของงานการขยายอาชีพ

การวัดผล ประเมินผล

สื่อการเรียน

1. ผลการคิดสวนตัววา
การทํางานรวมกัน
ควรจะมีกฎระเบียบที่
สําคัญดานใดบาง

เอกสารหมายเลข 19
แบบบันทึกรายการ
กฎ ระเบียบที่สําคัญ

2. ผลการคิดกฎ ระเบียบ
การทํางานให
เหมาะสมกับสภาพ
การขยายอาชีพของ
ตนเอง

เอกสารหมายเลข 20
ใบความรู เรื่อง การ
จัดทํากฎ ระเบียบการ
ดําเนินงาน

3. ผลการจัดทําผัง
การไหลของงานทีใ่ ช
กํากับ ดูแลการ
ดําเนินการขยายอาชีพ

เอกสารหมายเลข 20
ใบความรู เรื่อง
การกํากับดูแล
การขยายอาชีพ
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เอกสารหมายเลข 20 : แบบบันทึกรายการกฎ ระเบียบที่สําคัญ
ขอเสนอแนะ

ขอใหผูเรียน คิดพิจารณาวาในการขยายอาชีพ เราจะตองมีผูรวมงานระดับตาง ๆ เพิ่มเขา
มามากมาย เราควรคํ านึ งถึงอะไรบางที่จ ะตองนํ ามาเปนกฎ ระเบียบของการทํางาน
รวมกัน ขับเคลื่อนแผนการขยายอาชีพไปสูความสําเร็จ

อะไรที่จะตองนํามากําหนดเปนระเบียบ
ตัวอยาง
1. การเขาปฏิบัติงาน

ขอกําหนดเกีย่ วกับระเบียบที่ควรจะมี
1.1 เวลาการเขา – เลิก งาน …………………..
1.2 การแตงกาย ...............................................
1.3 จรรยา มารยาท ...........................................
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เอกสารหมายเลข 21 : ใบความรู เรื่อง การจัดทํา กฎ ระเบียบการดําเนินงาน
ความคิดรวบยอด
การจัดใหมีกฎ ระเบียบการดําเนินงานเปนสวนหนึ่งของการควบคุมการดําเนินงานสู
ความสําเร็จ ตามหลักการบริหารจัดการยุคใหมที่จะมีขอกําหนดเปนแนวทางเดียวกันที่เริ่มตนจากการมี
ปรั ชญาอุด มการณร ว มกั น ระเบียบวิ ธีก ารดํ าเนิ นงาน กฎแหงความปลอดภั ย และการสรางแรงจูงใจ
รวมกัน เพื่อใหทุกคนถือปฏิบัติรวมกัน
โครงสรางของกฎระเบียบการดําเนินงาน
โครงสรางของกฎระเบียบหรือขอตกลงการทํางานรวมกันจะมีองคประกอบหลัก ดังนี้
1. แนวคิดอุดมการณของการขยายอาชีพ
2. วิถีชีวิตในการทํางาน
3. การใชวัสดุอุปกรณ
4. การทํางาน
5. ความปลอดภัย
6. แรงจูงใจ
องคประกอบทั้ง 6 ประการ เราสามารถยืดหยุนปรับบางองคประกอบออกไปหรือจะเพิ่ม
องค ประกอบอื่นเข ามาใหเหมาะสมกั บสภาพของบุค ลากร ซึ่งสว นใหญจ ะประกอบด ว ยลัก ษณะคน
3 ประเภท คือ
1. ผูรับผิดชอบสูง ตองการความเปนอิสระการทํางาน
2. ผูรับระเบียบทําตามพรอมรับรู เชื่อฟง
3. ผูมีความรับผิดชอบต่ําตองไดรับการควบคุมอยางใกลชิด
ดังนั้น การจัดทําระเบียบอาจตองใหความสําคัญกับลักษณะบุคลากรของเราวา อยูใ น
กลุมใดมากที่สุด การออกระเบียบ จะตองสัมพันธกับลักษณะคนสวนใหญ
รายละเอียดของโครงสรางกฎ ระเบียบการขยายอาชีพ
การเขียนรายละเอียดกฎระเบียบจะตองบอกเหตุและผล และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเขาใจ
ตรงกันหมดทุกคน มีลักษณะการวิเคราะหเพื่อการเขียนกฎระเบียบดังนี้
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องคประกอบ
อุดมการณ

วิถีชีวิต

การใชวัสดุอุปกรณ

การทํางาน

ความปลอดภัย

แรงจูงใจ

ขอบังคับ
ทุกคนตองรับรูและทําความ
เขาใจตออุดมการณ ดังนี้
1. สรางคุณภาพผลผลิต
2. สรางประสิทธิผลการทํางาน
3. ทุกชีวิตปลอดภัย
1. เวลาเริ่มตนและเลิกงาน
2. การแตงกายรัดกุม

แนวปฏิบัติ

- ทําตามขั้นตอนคูมือปฏิบัติไมใหผิดพลาด
- จิตใจตองรับรู ยอมรับวา เปนการกระทํา
ที่ถูกตอง
1. 08.00 – 17.00 น.
2. ใสเสื้อนุงทับ กางเกง ใสผาคลุมผม
ไมใหรุมราม เกาะเกี่ยว ผลผลิตเสียหาย
1. เบิกรับวัสดุอุปกรณเครื่องมือ 1. ตามที่ระบุไวในใบงานเทานัน้
2. ใชตามขอกําหนดในใบงานเทานัน้
2. การใชวัสดุ
3. ตรวจสอบความสมบูรณกอนนําไปใช
3. การใชเครื่องมืออุปกรณ
หากนําไปใชแลวเกิดเสียหายใหแจง
รายละเอียดความเสียหายเพื่อจัดซอม
1. ทําความกระจางในขั้นตอน 1. ศึกษาเอกสารขั้นตอนการทํางานในสวน
การทํางานของตนเองให
ที่รับผิดชอบ
ชัดเจน
2. ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการวา งาน
2. ตรวจสอบหาขอบกพรองการ เกิดผลตามที่กําหนดไวในชองผลที่เกิด
ดําเนินงานในสวนของตนเอง หรือไม มีขอบกพรองอะไร
1. ตองสวมเสื้อผาปกปดรางกายใหรัดกุม
1. การพนจุลินทรีย
มิดชิด ไมใหจุลินทรียก ระทบรางกายได
2. ตองแตงกายมิดชิด สวมถุงคลุมศีรษะ บา
2. การทํางานกลางแดด
หัวไหล และสวมหมวกปก ปองกันแสง
3. การใชมดี หวดทํางาน
3.1 ดามมีดตองเจาะรูรอยเชือก คลองขอมือ
กันมีดหลุด
3.2 กรณีทํางานรวมกันหลายคนตองแบง
พื้นที่ และทํางานเดินหนาทิศทาง
เดียวกัน
1.1 หามวากลาวตักเตือนระหวางคนงาน
1. ขวัญกําลังใจในทํางาน
ดวยกัน
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องคประกอบ

ขอบังคับ

2. นําผลผลิตไปบริโภค
3. การหยุดพักระหวางทํางาน

แนวปฏิบัติ
1.2 การวากลาวตักเตือนจะมีบคุ คล
รับผิดชอบเปนผูตรวจที่ปรึกษา
ดําเนินการเอง
1.3 ใชคําพูดที่ไพเราะซึ่งกันและกัน
2. ควรจัดแบงผลผลิตที่ตกมาตรฐานไป
บริโภคเทานัน้
3. ใหหยุดพักไดทั้งชวงเชาและบายรวม
2 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที โดยใหหยุดและ
เลิกพักพรอมกัน เปนไปตามอัธยาศัยของ
แตละกลุม

กิจกรรมที่ 17
เมื่อผูเรียนศึกษาเอกสารหมายเลข 20 แลว ดําเนินการพัฒนากฎ ระเบียบการทํางานใหเหมาะสม
กับสภาพการดําเนินงานขยายอาชีพของตนเอง หรืออาชีพของผูประสบความสําเร็จ
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เอกสารหมายเลข 22 : ใบความรู เรื่อง การกํากับ ดูแลการขยายอาชีพ
ความคิดรวบยอด
การกํ า กั บ ดู แ ลการขยายอาชี พ เป น กิ จ กรรมของผู ป ระกอบการที่ จ ะต อ งมี ร ะบบ
สารสนเทศใหมองเห็น ความก าวหน าความสําเร็ จ ของงานในแต ละภารกิ จ ว าไปถึงไหน ด ว ยการทํา
กิจกรรมลักษณะความสําเร็จในแผนกลยุทธมากําหนดระยะเวลาที่ตองใชจริง เขียนเปนผังการไหลของ
งานใชเฝาระวังการดําเนินงาน
การดําเนินการกํากับ ดูแลการขยายอาชีพ
1. การจัดทําผังการไหลของงานของแตละภารกิจ ดวยการ
1.1 นําขอความเปาหมายกลยุทธออกมาเปนหัวเรื่องสําคัญ
1.2 นํากิจกรรมออกมาจัดลําดับขั้นตอนกอนหลัง
1.3 นําลักษณะบงชี้ความสําเร็จ ออกมากําหนดเปนผลการดําเนินงาน
จัดทําผังของงานในรูปแบบใดก็ไดที่ผูประกอบอาชีพมีความเขาใจดี (ตัวอยางผังการไหล
ของงาน)




1 มี.ค.53

3 – 5 มี.ค.53

16 เม.ย.53

1 พ.ค.53 ตรวจสอบ

ไถบุกเบิก

หวานเมล็ดพันธุ

ไถพรวน

การสลายตัวของซาก

หนาดิน

ปุยพืชสด

คลุกปุยพืชสด

พืช ไถพรวนคลุก

ลงดิน

กระจายใหทั่ว

พัฒนา

ดินมีอินทรียวัตถุ

คุณภาพดิน

โครงสรางดินเปน

20 ไร

กอนกลม รวนซุย
2 มี.ค. 53

6 มี.ค. – 17 เม.ย.

17 – 30 เม.ย.

2 – 15 พ.ค.

ไถแปรยอยดิน

ใหน้ําบํารุงรักษา

ใหน้ําพรอม

ใหน้ําพรอม

ใหแตกกระจาย

ตนปุยพืชสด

จุลินทรียยอย

จุลินทรียจน

สลายหมักดิน

ซากพืชยอย







สลายเปน
อินทรียวัตถุ


2. การใชผังการไหล กํากับดูแลการขยายอาชีพ ดวยการ
2.1 นําผังการไหลของงานติดผนังใหมองเห็น
2.2 ติดตามระยะเวลาตามผังการไหลของงานวา วันที่กําหนดกิจกรรมดําเนินการ
เสร็จหรือไม ถาเสร็จก็ทําเครื่องหมายบอกใหรูวาเสร็จ
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2.3 ถาไมเสร็ จ ผูประกอบการจะต องติ ด ตาม ค น หาสาเหตุ แลว ปฏิบัติ ก ารแก ไข
ขอบกพรอง
2.4 ดําเนินการปรับระยะเวลาในผังการไหลของงานใหเปนความจริง
3. ประเมินผลการกํากับ ดู แลวา มีสว นใดประสบผลสําเร็จบาง และสําเร็จได เพราะ
อะไรเปนเหตุ จากนั้นดูวา สวนใดที่ไมประสบผลสําเร็จและมีอะไรเปนเหตุ นําผล
ทั้งความสําเร็จและความเสียหายมาสรุปผล เพื่อนําผลกลับมาแกไขแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพได
กิจกรรมที่ 18
ใหผูเรียนทดลองจัดทําผังการไหลของงานการขยายอาชีพของตนเอง หรืออาชีพของผูประสบ
ความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ

เรื่องที่ 2 การตรวจสอบใหการปฏิบัติการขยายอาชีพเกิดผลตามแผนปฏิบัติการ
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู
1. ตรวจสอบหาขอบกพรองการทํางานตามแผนปฏิบัติการได
2. ติดตาม แกไขขอบกพรองใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการได
แผนปฏิบัติการเรียนรู
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
กิจกรรม
การวัดผล ประเมินผล
ของการเรียนรู
ความเขาใจในหลักการ
ตรวจสอบหาขอบกพรอง 1. ใหผูเรียนศึกษาเอกสาร
ใบความรู เรื่อง การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบหา
การทํางานตามแผน
หาขอบกพรองการทํางานตาม ขอบกพรอง
ปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
2. ใหผูเรียนคิดทบทวน
ประสบการณของตนเองแลว
พิจารณาวา ความรูจากเอกสาร
เรื่อง การตรวจสอบหา
ขอบกพรองการทํางานตาม
แผนปฏิบัติการ มีความจําเปน
ตอการขยายอาชีพในระดับที่
ตนเองทําหรือไม ถาไมจําเปน

ทัศนคติ เห็นดวยตอ
หลักการความรู
การตรวจสอบหา
ขอบกพรองการทํางาน

สื่อการเรียน
เอกสารหมายเลข 22
ใบความรู เรื่อง การ
ตรวจสอบหา
ขอบกพรองการทํางาน
ตามแผนปฏิบัติการ
เอกสารหมายเลข 23
แบบบันทึกผลการ
ตรวจสอบหาขอบกพรอง
และสรุปผลขอบกพรอง
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ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
ของการเรียนรู

กิจกรรม
เพราะอะไร แลวเขียนบันทึกผล
เก็บเอาไวทบทวน เมื่อครั้ง
ผูเรียนมีโอกาสขยายอาชีพของ
ตนเอง

การวัดผล ประเมินผล

สื่อการเรียน
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เอกสารหมายเลข 23 : ใบความรู เรื่อง การตรวจสอบหาขอบกพรองการทํางานตามแผนปฏิบัติการ
ความหมาย
การตรวจสอบ หมายถึง การพิจารณาหาข อเท็จ จริ งวา ถูกหรื อผิด ดี หรือร าย แต ก าร
ตรวจสอบในการขยายอาชีพใหความสําคัญไปที่การหาขอบกพรองในการทํางานตามแผนปฏิบัติการ ดวย
การตรวจสอบวา การดําเนินงานสามารถทําใหเกิดผลสําเร็จตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการหรือไม ถา
ไมเกิดเปนผลมาจากขอบกพรองอะไรบาง
ขั้นตอนดําเนินการตรวจสอบหาขอบกพรอง
ในการดําเนินการตรวจสอบหาขอบกพรอง มีขั้นตอนทํางานดังนี้
1. ผูประกอบการขยายอาชีพจะตองรูวา ควรตรวจสอบเรื่องอะไรดวยการนําแผนปฏิบัติ
การมาพิจารณาหัวขอผลที่เกิดที่สําคัญ มีความจําเปนตองตรวจสอบอะไรบาง
2. จัดทํารายการตรวจ ดวยการนําหัวขอผลที่เกิดที่คัดเลือกเอาไวมาจัดทํารายการตรวจที่
ประกอบดวย รายการตรวจ รายละเอียดปฏิบัติการที่ตองตรวจดังตารางตอไปนี้
ผลการตรวจ
รายการตรวจ
เกณฑการพิจารณา
ปรากฏการณขอ บกพรอง
ถูก
ผิด

3. จัดทําบันทึกผลการตรวจ ดวยการนํารายการตรวจมาจัดเปนเอกสารบันทึกผลการ
ตรวจที่ประกอบดวย รายการตรวจ (มาจากผลที่เกิดระบุไวในเอกสารแผนปฏิบัติการขยายอาชีพ) เกณฑ
พิจารณาที่ผูประกอบการจะตองกําหนดขึ้นมาลวงหนา ผลการตรวจ การสรุปผลขอบกพรองการประเมิน
ความรุนแรงของขอบกพรองและการกําหนดแนวทางแกไขขอบกพรอง ดังตัวอยางตอไปนี้
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เอกสารหมายเลข 24 แบบบันทึกผลการตรวจสอบหาขอบกพรองและสรุปผลขอบกพรอง
1. เอกสารบันทึกผลการตรวจหาขอบกพรอง เกษตรอินทรียไรทนเหนื่อย ลพบุรี
4. ผลการตรวจ 5. ปรากฏการณเกี่ยวของ
2. รายการตรวจ 3. เกณฑการพิจารณา
ขอมูลจากการสังเกต
ถูก ผิด ขอมูลจากผูรับผิดชอบ
ในแปลงเกษตร

6. สรุปขอบกพรอง
6.1 สรุปขอบกพรองเนื่องมาจากแผนปฏิบัติการ

7. ผลการประเมินขอบกพรอง
รายการ ผลการประเมิน ขอบกพรอง
ตรวจ
รายแรงมาก รายแรง แกไขได

6.2 สรุปขอบกพรองเนื่องมาจากบุคคลผูรับผิดชอบ

8. แนวทางแกไขขอบกพรอง

หมายเหตุ
 รายแรงมาก = ไมเกิดผลตามที่กําหนดและไมทํางานตามกิจกรรมขั้นตอน
 รายแรง = ไมเกิดผลตามที่กําหนด และทําตามกิจกรรมขั้นตอนไมครบ
 แกไขได = ไมเกิดผลตามที่กําหนด แตทําตามกิจกรรมขั้นตอนครบถวน
4. ปฏิบัติการตรวจสอบการดําเนินงานขยายอาชีพ ดังนี้
4.1 นําเอกสารบันทึกผลการตรวจมาจัดทํารายการตรวจและเกณฑการพิจารณาดวย
การเอาแผนปฏิบัติการมาพิจารณาวา การจะตรวจสอบครั้งนี้จะตรวจสอบภารกิจและผลที่เกิดอะไรบาง
โดยนําผลที่เกิดมาบรรจุลงมาในชองรายการตรวจแลวกําหนดเกณฑการตรวจ
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4.2 นําเอกสารบันทึกผลการตรวจไปปฏิบัติการตรวจ 2 ขั้นตอน ดังนี้
4.2.1 ปฏิบัติ การตรวจพูดคุย สอบถามกับผูรั บผิด ชอบเกี่ยวกั บเรื่ องที่จ ะตอง
ตรวจสอบเพื่อหาขอบกพรองและสรุปบันทึกผลการสอบถาม
4.2.2 ปฏิบัติ ก ารตรวจสอบบนงาน/ในแปลงเกษตรเพื่อสังเกตตรวจสอบหา
ขอบกพรอง
4.3 วินิจฉัยความสัมพันธระหวางผลการสัมภาษณและผลจากการสังเกตบนงานแลว
บันทึกสรุปผลขอบกพรองเนื่องมาจากแผนปฏิบัติการและเนื่องมาจากบุคคลผูรับผิดชอบ
4.4 ประเมินผลขอบกพรอง จําแนกรายการที่พบขอบกพรอง
4.5 กําหนดแนวทางแกไขขอบกพรอง
สรุป
การตรวจสอบหาขอบกพรองเปนระบบการบริหารจัดการ ที่มุงมั่นทําเพื่อใหการขยาย
อาชีพบรรลุผลไดตามวิสัยทัศน แตที่สําคัญกระบวนการตรวจสอบนี้ ผูประกอบการขยายอาชีพตองพึง
คิด ถึงอยู เสมอว า ระบบนี้ เปน เครื่ องมือการเรี ยนรู ดังนั้ น การดํ าเนิ นการจริ งจะตองนําไปเพื่อพัฒ นา
แรงงานไม ใ ช เ พื่ อ การลงโทษ ดั ง นั้ น ผู ร ว มงานควรจะได ร ว มเรี ย นรู เ ข า ถึ ง ประโยชน ข องระบบ
การตรวจสอบดวยกัน
กิจกรรมที่ 19
ใหผูเรียนคิดทบทวนประสบการณของตนเอง แลวพิจารณาวาความรูจากเอกสารหมายเลข 22
เรื่อง การตรวจสอบหาขอบกพรองการทํางานตามแผนปฏิบัติการ มีความจําเปนตอการขยายอาชีพใน
ระดับที่ต นเองทําหรือไม ถาไมจํ าเปน เพราะอะไร แลวเขียนบันทึกผลเก็บเอาไวทบทวน เมื่อผูเรียนมี
โอกาสขยายอาชีพของตนเอง
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บทที่ 8
โครงการขยายอาชีพ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ปฏิบัติการจัดทําแผนและโครงการขยายอาชีพได
ขอบขายเนื้อหา
เรื่อง การจัดทําโครงการขยายอาชีพ เพื่อนําเสนอแหลงทุน
สื่อประกอบการเรียนรู
1. เอกสารหมายเลข 25 ใบความรู เรื่อง เหตุผลของการทําโครงการขยายอาชีพ
2. เอกสารหมายเลข 26 ใบความรู เรื่อง การเขียนโครงการขยายอาชีพ
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เรื่องที่ 1 การจัดทําโครงการขยายอาชีพเพื่อนําเสนอแหลงทุน
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
ของการเรียนรู
1. บอกความสัมพันธ
ระหวางแผนธุรกิจขยาย
อาชีพกับโครงการขยาย
อาชีพได
2. รูโครงสรางการเขียน
โครงการ

กิจกรรม

การวัดผล ประเมินผล

1. ทดสอบความเขาใจ
1. อานเอกสารหมายเลข 24 :
ใบความรู เรื่อง เหตุผลของการ ในการศึกษาใบ
ความรู
ทําโครงการขยายอาชีพ
2. ตรวจสอบเอกสาร
2. อานเอกสารหมายเลข 25 :
โครงการขยายอาชีพ
ใบความรู เรื่อง การเขียน
โครงการขยายอาชีพ
3. ใหผูเรียนปฏิบัติการเขียน
เอกสารโครงการขยายอาชีพ
ของตนเอง
4. ใหผูเรียนนําเอกสารโครงการ
ขยายอาชีพของตนเองไป
นําเสนอผูรู ผูเชี่ยวชาญใน
ทองถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรูหา
ขอบกพรอง จุดแข็งตาง ๆ แลว
ปฏิบัติการพัฒนาเอกสารแผน
ของตนเอง

สื่อการเรียน
เอกสารหมายเลข 24
ใบความรู เรื่อง เหตุผล
ของการทําโครงการ
ขยายอาชีพ
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เอกสารหมายเลข 25 : ใบความรู เรื่อง เหตุผลของการทําโครงการขยายอาชีพ
ในการเรียนรูที่ผานมาเปนเรื่องของการทําแผนธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
ใหค วามสําคั ญกับการใชเหตุผล การกํ าหนดทิศทางธุรกิ จใหมีความพอดีและมีภูมิคุ มกัน การกําหนด
แผนปฏิบัติการสรางความรอบรูและขับเคลื่อนแผนสูความสําเร็จอยางมีคุณธรรม ซึ่งเปนเรื่องภายในของ
ผูประกอบการขยายอาชีพเทานั้น แตการทําธุรกิจที่จะตองขยายตัวออกไปจําเปนตองใชทุนเพิ่มเติมหรือ
ตองได รั บความชว ยเหลือจากภาครั ฐหรือเอกชน การใหค วามชว ยเหลือดั งกลาวผูใ หต องการทราบ
รายละเอียดการดําเนินงาน มีผลลัพธเปนอยางไร มีผลที่เกิดอะไรบาง และกระทบตอสังคมชุมชนอยางไร
คุมคาที่จะใหการสนับสนุนหรือไม หรือมีโอกาสที่จะสรางกําไร นํารายไดมาคืนสถาบันทางการเงินได
หรือไม
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองมีความรู ความเขาใจในการเขียนโครงการขยายอาชีพ
เพื่อนําเสนอขอรับความชวยเหลือหรือสรางความเชื่อมั่นใหกับแหลงทุน
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เอกสารหมายเลข 26 : ใบความรู เรื่อง การเขียนโครงการขยายอาชีพ
โครงการเปนเอกสารภาพรวมของแผนธุรกิจ เพื่อใชนําเสนอตอสังคมในการเผยแพร
ความคิด หรือใชนําเสนอเพื่อขอความชวยเหลือ สนับสนุนเงินทุน ซึ่งประกอบดวยสาระที่แสดงใหเห็น
ความสําคัญและคุณคาของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย
1. ชื่อโครงการ
2. เหตุผล หลักการ
3. เปาประสงค
4. วัตถุประสงค
5. ผลไดของโครงการ
6. วิธีดําเนินงาน
7. งบประมาณดําเนินการ
8. ผลดําเนินโครงการ
การเขียนโครงการ
1. การเขียนชื่อโครงการ
โดยทั่วไป มี 3 องคประกอบ คือ (1) ขอความบงบอกวาทําอะไร (2) ขอความวาเปน
ของใครและ(3) นําเสนอใคร
“โครงการขยายอาชีพเกษตรอินทรีย ชุมชนบานคลองหาด นําเสนอขอการสนับสนุนจากทางอําเภอคลองหาด”
2. การเขียน ความสําคัญและหลักการ
เปนสาระสวนที่บอกความสําคัญของการจัดทําโครงการและหลักการดําเนินการ ซึ่งมี
โครงสรางการเขียน ดังนี้
2.1 โครงสรางการเขียนความสําคัญ การเขียนความสําคัญในการขยายอาชีพ ควรจะ
เปนสาระสําคัญในธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย
2.1.1 เขียนบงบอกสภาวะแวดลอมอาชีพ ไดแก
(1) สภาพที่ดิน สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการดําเนินโครงการ
(2) ผลิตผลอะไรที่เหมาะสมในการผลิต
(3) ลักษณะคุณภาพผลผลิตที่ลูกคาตองการ
(4) ลูกคาเปนใคร อยางไร
(5) ขายใหกับใคร สวนแบงทางการตลาดเปนอยางไร
(6) จะสามารถเขาไปยึดตลาดสวนแบงตลาดไดรอยละเทาไร
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2.1.2 เขียนสรุปใหเห็นความสําคัญที่เกี่ยวของกับ
(1) การสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน
(2) การมีสวนรวมสรางความพอเพียงดานตาง ๆ ใหกับชุมชน
2.2 การเขียนหลักการ เปนขอความตาง ๆ เพื่อบงบอกวา โครงการจะทําอะไร ใหใคร
ทําแคไหน และทําอยางไร ดังนี้
2.2.1 จะทําอะไร ใหใคร ดังตัวอยาง
(1) มุงเน น ผลิต ผัก ผลไมร ะบบเกษตรอิน ทรี ย ขายใหกั บกลุมผูรั ก ษา
สุขภาพ
2.2.2 ทําอยางไรดังตัวอยาง
(1) ใหค วามสําคั ญ กั บการประยุ ก ต ร ะบบนิ เวศธรรมชาติ เข าสูร ะบบ
การเกษตร
2.2.3 ทําที่ไหน ดังตัวอยาง
(1) การดําเนินงาน จะเริ่มตนที่แปลงเกษตรของผูทําแลวสงเสริมการเรียนรู
ขยายเครือขายการปลูกผักอินทรียออกไป
2.3 ตัวอยางการเขียนเหตุผลและหลักการ
เหตุผลและหลักการ
การตัดสินใจดําเนินการจัดทําเกษตรอินทรีย มีเหตุผลมาจาก
1. สภาพที่ดินของหมูบานคลองหาด เปนที่ดินเปดปาใหม เพื่อทําพืชไรมาเพียง 5 ป เกษตรกร
ไมรูจักและไมเคยใชสารพิษฆาแมลงและปราบวัชพืชเขามาใชเปนพื้นที่สะอาดปราศจากสารพิษ
2. ถาหากดําเนินการผลิตพืชผัก ผลไมในระบบเกษตรอินทรีย จะทําใหผลิตผลที่ไดมา สะอาด
ไมมีสารพิษตกคาง
3. ผักผลไมที่ตลาดตองการ จะเปนผลผลิตที่ไรสารพิษ มีการเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติ และ
รสชาติเปนไปตามสายพันธุ
4. ขณะนี้กลุมผูรักสุขภาพมีจํานวนมากขึ้น เนื่องมาจากการประชาสัมพันธความปลอดภัยของ
อาหาร ทําใหกลุมคนกลุมนี้สนใจซื้ออาหารไรสารพิษบริโภคมากขึ้นโดยลําดับ
5. มีผูคาอาหารสุขภาพเขามารับซื้อถึงไรนา จํานวนไมจํากัด เพื่อกระจายสินคาเขาสูรานคาอาหาร
สุขภาพ
6. ผลการศึกษาติดตามสวนแบงของตลาด อาหารสุขภาพพบวา ขณะนี้มีผักผลไมเขาสูตลาด
เพียงรอยละ 0.25 ของพืชผักผลไมที่ปลูกในระบบเคมี เทานั้น
จึงอาจสรุปไดว า สว นแบงของตลาดยังสูงมาก สามารถทําแลวขายได จะเปนโอกาสในการ
สรางงาน สรางรายไดใหกับคนในชุมชนบานคลองหาดไดพัฒนาเศรษฐกิจเขาสูความพอเพียงตามอัตภาพ
ของแตละครอบครัวที่เขารวมโครงการได
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จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจสรุปหลักการดําเนินงานไดดังนี้
1. เปนการดําเนินงานที่มุงเนนการผลิตผัก ผลไมในระบบอินทรียขายใหกับกลุมผูรักษาสุขภาพ
2. การดําเนินงานใหความสําคัญกับการประยุกตระบบนิเวศธรรมชาติเขาสูระบบการเกษตร
3. การดํ าเนิ น งานจะเริ่ มต น ที่แปลงเกษตรของผูนํ าแลว สงเสริ มการเรี ย นรู ข ยายเครื อข า ย
การปลูกผักอินทรียออกไป
3. การเขียนเปาหมายโครงการ
3.1 โครงสรางการเขียนเปาหมายโครงการ ประกอบดวย
ขอความบงชีว้ า
ทําอะไร

+

ปริมาณงาน

+

บอกระยะเวลา
สําเร็จ

3.2 การเขียนขอความเปาหมายโครงการ ควรพิจารณาสิ่งตอไป
(1) ขอความบงชี้วาทําอะไร ตองเปนเรื่องสําคัญ เปนหัวเรื่องหลักของโครงการ
(2) ปริมาณงานที่ระบุตองมีขอความสามารถทําไดจริง
(3) ระยะเวลาสําเร็จตองเหมาะสมกับปริมาณงานและมีความเปนไปไดจริงที่จะทําสําเร็จ
3.3 ตัวอยางขอความเปาหมายโครงการ
จัดตั้งครัวเรือนบานคลองหาดใหทําเกษตรอินทรียครอบครัวละ 2 ไร จํานวน 200 ครอบครัว
ใหแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2552
4. การเขียนวัตถุประสงคโครงการ
เปนขอความที่ขยายภาพของเปาหมายโครงการใหมองเห็นภาระงานที่จะตองทําให
สําเร็จ โดยมีรายละเอียดการคิด การเขียน ดังนี้
4.1 วิ เคราะหเปาหมาย กํ าหนดภาระงานที่ค วรทําแลวทําใหเกิด ความสําเร็จ ตาม
เปาหมายโครงการได เชน
วิเคราะหเปาหมาย

กําหนดภาระงานทีค่ วรทํา

จัดตั้งครัวเรือน

1. ฝกอบรมศึกษาดูงาน

เกษตรอินทรีย

2. จัดการสนับสนุนการจัดตั้ง

200 ครอบครัว

ระบบเกษตรอินทรีย
3. ติดตามควบคุมการ
ดําเนินงาน
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4.2 วิเคราะหภาระงาน กําหนดลักษณะบงชี้ความสําเร็จ ดังตัวอยางนี้
ภาระงานที่จะทํา
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ
- สามารถเขาใจเห็นความสําคัญอาชีพเกษตรอินทรีย
1. จัดฝกอบรม
- สามารถดําเนินอาชีพเกษตรอินทรียได
2. จัดสนับสนุน
- อาชีพมีความเขมแข็ง
3. ติดตามและพัฒนา
4.3 เขียนวัตถุประสงคโครงการตามโครงสรางนี้


ทําอะไร

ใหใคร

เพื่อฝกอบรม

เกษตรบานคลองหาด


เปนอยางไร
สามารถเขาใจเห็น
ความสําคัญอาชีพ
เกษตรอินทรีย

ตัวอยางวัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อฝกอบรมเกษตรกรบานคลองหาดใหสามารถเขาใจเห็นความสําคัญอาชีพเกษตรอินทรียได
2. เพื่อสนับสนุนเกษตรบานคลองหาดใหสามารถดําเนินการประกอบอาชีพเกษตรอินทรียได
3. เพื่อติดตามพัฒนาใหเกษตรผูประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย มีความเขมแข็งในอาชีพได
5. การเขียนผลไดของโครงการ
การเขีย นผลได ของโครงการเปนการเขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นอัน เนื่องมาจากโครงการ
อยางมีเหตุมีผล ดว ยการนําวัต ถุประสงคโครงการมาวิ เคราะหกําหนดผลไดที่ควรจะเกิด ตามตัวอยาง
วัตถุประสงคที่ 1
ขอความในวัตถุประสงค
1. ฝกอบรมเกษตร
2. เขาใจและเห็นความสําคัญของเกษตรอินทรีย

ผลไดที่ควรจะเกิด
1. มีผูผานการฝกอบรม 60 คน
2.1 บอกวิธีการพัฒนาคุณภาพดินได
2.2 บอกวิธีการเพาะปลูกพืชในระบบ
เกษตรอินทรียได
2.3 บอกวิ ธีก ารอารั ก ขาพื ช ในระบบ
เกษตรอินทรียได
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6. การเขียนวิธีดําเนินงาน
เปนการเขียนเรียงลําดับในแตละจุดประสงค โดยมีขั้นตอนการเขียนดังนี้
6.1 ยกขอความ วัตถุประสงคและผลไดโครงการมาเปนตัวตั้ง
6.2 ดําเนินการวิเคราะหผลไดแตละตัวเพื่อกําหนด กิจกรรม/ขั้นตอนวิธีการดําเนินงานที่
เกิดผลได
6.3 ระบุเกณฑชี้วัดความสําเร็จของงาน
6.4 กําหนดระยะเวลาดําเนินงานที่เปนจริง
ตัวอยางการเขียนวิธีดําเนินงาน
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 วิธีดําเนินงานตามจุดประสงคที่ 1 : เพื่อฝกอบรมเกษตรบานคลองหาดใหสามารถเขาใจเห็น
ความสําคัญอาชีพเกษตรอินทรีย
เกณฑชี้วัดความสําเร็จ
ผลได
กิจกรรม/ขั้นตอนวิธดี ําเนินงาน
ระยะเวลา
ของงาน (KPI)
1. มีผูผานการอบรม 1. ประชาคมหมูบานชี้แจงรับสมัคร
100%
ประชาคม 2 ครั้ง
60 คน
ผูสนใจเขารวมโครงการ
2 วัน
1. จัดสัมมนาใหมองเห็นภาพรวมของ 80% ของผูเขารับการ
2. ผูเขาอบรมมี
อบรมบอกวิธีการ
เกษตรอินทรีย
ความรู ความ
พัฒนาดินได
2. ศึกษาดูงานที่ไรทนเหนื่อย
เขาใจ
80% ของผูเขารับการ
2.1 การพัฒนาดิน 2.1 ศึกษา สังเกตคุณภาพดิน
อบรม บอกวิธีการ
2.2 การเพาะปลูก 2.2 ศึกษา สังเกตวิธีการเพาะปลูก
2.3 ศึกษา สังเกตวิธีการอารักขาพืช เพาะปลูกเกษตร
2.3 การอารักขา
3. เปดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับ อินทรียได
พืช
80% ของผูเขารวม
บุคลากรของไรทนเหนื่อย
อบรม บอกวิธีการ
4. สรุปผลการศึกษาสังเกตและการ
อารักขาพืชได
สัมมนา
2 วัน
3. เห็นความสําคัญ 3. ทบทวนสภาพเปนจริงของตนเองกับ 80% ของผูเขารับการ
ประสบการณที่ไดรับมา แลวรวมกัน อบรมเห็นความสําคัญ
อาชีพเกษตร
ของอาชีพเกษตร
หาแนวทางของตนเอง
อินทรีย
อินทรีย
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7. การเขียนงบประมาณดําเนินการ
เปนการนํากิจกรรม/ขัน้ ตอนดําเนินการมาวิเคราะหรายละเอียดของรายจาย แลวบรรจุใน
โครงการ ดังตัวอยาง
ตัวอยางการเขียนรายละเอียดงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ
รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 108,000 บาท
มีรายละเอียดการจาย ดังนี้
รายการจาย
รายละเอียดการจาย
งบประมาณ
** การพัฒนาดิน
คาจางไถบุกเบิก 120 ไร × 500 บาท
60,000 บาท
คาจางไถแปร 120 ไร × 300 บาท
36,000 บาท
คาเมล็ดพันธุปุยพืชสด 120 ไร × 5 กก.× 20 บาท
12,000 บาท
8. การเขียนผลดําเนินโครงการ
เปนการนําผลไดมา คิดวิเคราะหวา ถาการดําเนินงานเกิดผลไดตามที่กําหนด จะมีผลที่
เกิดอะไรบาง และมีผลกระทบอยางไรที่ทําใหมองเห็นคุณคาของโครงการ ดังตัวอยางตอไปนี้
8. ผลดําเนินโครงการ
หากการดําเนินการเกิดผลไดดังที่กําหนดไว จะมีผลที่เกิดตามมาและผลกระทบ ดังนี้
ผลได Output
ผลที่เกิด Effect
ผลกระทบ Impact
1. มีผูผานการอบรม 60 คน 1. โครงสรางความรูเกษตรเปลี่ยน 1. เกิดชุมชนแหงการเรียนรูเกษตร
อินทรีย
2. การลดรายจายของชุมชน
2. ผูอบรมมีความรูความ
2. ความคิดของเกษตรกรเห็น
เขาใจเกษตรอินทรีย
ความสําคัญกับการประยุกตใช
ปจจัยภายในใหมีคณ
ุ คาสูงขึน้
3. มีการประกอบการอาชีพเกษตร 3. ระบบเศรษฐกิจยกระดับเขาสูค วาม
3. ผูเขาอบรมเห็น
อยูดีมีสุข
อินทรียขึ้นในชุมชนบานคลอง
ความสําคัญ
หาดแบบขนานใหญ
อาชีพเกษตรอินทรีย
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กิจกรรมที่ 19
1. ใหผูเรียนเขียนโครงการขยายอาชีพ โดยอาจเปนอาชีพของตนเองที่ประกอบการอยู หรืออาชีพ
ที่มีความสนใจ โดยโครงการมีสวนประกอบ
(1) ชื่อโครงการ
(2) เหตุผล หลักการ
(3) เปาประสงค
(4) วัตถุประสงค
(5) ผลไดของโครงการ
(6) วิธีดําเนินงาน
(7) งบประมาณดําเนินงาน
(8) ผลดําเนินโครงการ
2. ใหผูเรีย นนําเอกสารโครงการขยายอาชีพของตนเองไปนําเสนอผูรู ผูเชี่ยวชาญ ในทองถิ่น
แลกเปลี่ยนเรียนรูหาขอบกพรอง จุดแข็งตาง ๆ แลวปฏิบัติการพัฒนาเอกสารของตนเอง
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. ดร.ทองอยู
5. นางรักขณา
ผูเขียนและเรียบเรียง

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

1. นายอุทัย

หนูแดง

ขาราชการบํานาญ

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นายพิชิต

แสงลอย

ผูอํานวยการ กศน. อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม

2. นางดุษฎี

ศรีวัฒนาโรทัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

3. นางพรทิพย

เข็มทอง

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

4. นางสาวเยาวรัตน

คําตรง

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

1. นายสุรพงษ

มั่นมะโน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

2. นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

4. นางสาวศริญญา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทํางาน

กุลประดิษฐ

5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
ผู้พฒ
ั นาและปรับปรุงครังที
1. นางอัญชลี
2. นางดุษฎี
3. นายสุธี
4. นางสาวกฤษณา
5. นายสุภาพ
6. นางสาวทิพวรรณ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

(วันที - พฤศจิกายน
ธรรมวิธีกุล
ศรีวัฒนาโรทัย
วรประดิษฐ
โสภี
เมืองนอย
วงคเรือน

)
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ผูพิมพตนฉบับ
1. นางสาวปยวดี

คะเนสม

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

2. นางสาวชาลินี

ธรรมธิษา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

3. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูป รับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาทีร่ องเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูป รับปรุงขอมูล
นางเยาวรัตน

ปนมณีวงศ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นางสาวเบ็ญจวรรณ
นางเยาวรัตน
นางสาวสุลาง
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวนภาพร
นางสาวชมพูนท

