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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 
 

         หนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา  พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน เลมน้ีเปน

การสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา พัฒนาอาชีพ

ใหมีอยูมีกิน อช11003 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและทํา

ความเขาใจในเน้ือหาสาระของรายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน อช11003 ที่สําคัญ ๆ        

ไดสะดวกและสามารถเขาใจยิ่งข้ึน  ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา 

พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน เลมนี้ นักศึกษาควรปฏิบัติ  ดังน้ี 

 1. ศึกษาหนังสือเรียน รายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน อช11003 สาระการ

ประกอบอาชีพ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ระดับประถมศึกษาใหเขาใจกอน 

 2. ศึกษาเน้ือหาสาระของหนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา พัฒนาอาชีพ

ใหมีอยูมีกิน อช11003 ใหเขาใจอยางถองแท พรอมทั้งทําแบบฝกหัดทายบททีละบท และตรวจ

คําตอบจากเฉลยแบบฝกหัดทายเลมใหครบ 5 บท  

 3. หากนักศึกษาตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหาสาระรายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีอยู 

มีกินอช11003  เพิ่มเติมสามารถศึกษาคนควาไดจากสื่ออื่น ๆ ในหองสมุดประชาชน 

อินเทอรเน็ต หรือครูผูสอน 
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บทท่ี 1 

ศักยภาพธุรกิจ 

 

เรื่องที ่1 ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาอาชพี 

 

ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพฒันาอาชีพ 

 ความหมายของการพัฒนาอาชีพ 

 อาชีพ หมายถึง การทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบการที่ไมเปนโทษแกสังคม 

และมีรายไดตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู ทักษะ อุปกรณ เครื่องมือ วิธีการแตกตางกัน

ไปตามกลุมอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ 

 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง วิธีการตาง ๆ ที่จะเพิ่มผลผลิตหรือสินคา ใหตรงกับความ

ตองการของลูกคา หรือทันตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด 

 ความสําคัญของการพัฒนาอาชีพ 

 ดานเศรษฐกิจ มีการพัฒนาสินคาใหสามารถเขาสูตลาดแขงขันและเปนท่ียอมรับ 

 ดานสังคม ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดีจะสงผลใหสภาพของสังคมดีข้ึน 

 กระบวนการผลิต เปนการบริหารจัดการดานทุน แรงงาน ที่ดิน หรือสถานที่ใหเกิดผล

ผลิต ที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 ภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความสามารถ ความชาญฉลาด อันเกิดจากพื้นความรูที่

ผานกระบวนการสืบทอด ปรับปรุง พัฒนา สะสมมาเปนเวลานานอยางเหมาะสม 

 นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหมหรือพัฒนามาจาก

ของเดิมท่ีมีอยูแลว 

 เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการทํางาน หรือแกปญหา 

 ซึ่งจะตองมีองคประกอบดังน้ี ความสามารถในการทํางาน ประหยัดคาใชจาย ทํางานไดรวดเร็ว 

และไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ 

 ผูประกอบอาชีพจะตองมีวิสัยทัศนกวางไกล เพื่อพิจารณาแนวโนมของตลาด ความ

ตองการของผูบริโภค ประกอบกับในสังคมปจจุบันเปนสังคมความรูที่มีการเช่ือโยงในการผลิต 
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การบริโภค การสื่อสาร และเทคโนโลยีกอใหเกิดการแขงขัน ดังน้ันการพัฒนาอาชีพจึงมีความ

จําเปน  ดังน้ี 

 1. เพื่อใหมีสินคาที่ดีตรงความตองการของผูบริโภค 

 2. เพื่อใหผูผลิตไดมีการคิดคนผลิตภัณฑไดตลอดเวลา 

 3. มีการทํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิต 

 4. ทําใหเศรษฐกิจชุมชน และประเทศดีข้ึน 

 

เรื่องที ่2 ความจําเปนและคณุคาของการวิเคราะหศักยภาพธรุกิจ 

 

 ความหมายของศักยภาพ 

 ความหมายการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ มีคําอยู 3 คําตองสรางความเขาใจใน

ความหมาย  ดังนี้ 

 1.  ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถที่ยังไมพัฒนา หรือยังพัฒนาไมเต็มที่ ศักยภาพ

เปนพลังภายใน พลังที่ซอนไวหรือพลังแฝง ยังไมแสดงออกมาใหปรากฏ ผูประกอบอาชีพก็มี

ศักยภาพที่จะประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จขยายการผลิต และสรางอาชีพใหมั่นคง  

การพัฒนาอาชีพใหประสบความสําเร็จจะเกิดข้ึนได ถามีการฝกปฏิบัติที่ดี มีการฝกวิธีคิดที่เปน

ระบบ คิดยางมีความสัมพันธของทุกอยางที่เกี่ยวของกันอยางเปนองครวม และมีการดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะทําใหสังคมนาอยู และเปนสังคมแหงการเรียนรู 

 2.  วิเคราะห หมายถึง การแยกแยะทางความคิด ขั้นตอนกระบวนการ หรือวัตถุ

สิ่งของใหเห็นองคประกอบ เพื่อศึกษาองคประกอบที่แยกออกมา รวมถึงเพื่อศึกษาวิธีการ

แกปญหา ถาสวนประกอบน้ันทําใหเกิดผลเสีย เกิดความไมสมดุล ซึ่งเมื่อวิเคราะหองคประกอบ

ของแตละเรื่องจะพบวา แตละองคประกอบที่มาประกอบกันจะมีความเชื่อมโยงกัน 

 3.  ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหมีการผลิตสินคาและบริการซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน และกระจายสินคา มีประโยชนหรือกําไรจากกิจกรรมน้ัน โดยมีจุดมุงหมายในการ

ประกอบธุรกิจ เพื่อใหบริการแกผูบริโภค โดยนําผลกําไรมาสูผูลงทุน และรักษาสัมพันธภาพ

ระหวางกิจการกับพนักงาน ผูบริโภค และสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อความอยูรอดในธุรกิจ 

น้ัน ๆ 
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 ทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ คือ คน วัตถุดิบ ขาวสารขอมูล เงินลงทุนและ

เครื่องมือธุรกิจแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 1.  ธุรกิจอุตสาหกรรม เปนการผลิตสินคาเพื่อขาย เปนการประกอบธุรกิจที่มุงผลิต 

แปรรูปและหลอหลอมวัตถุดิบใหเปนสินคาตาง ๆ 

 2.  ธุรกิจการคา เปนการซื้อมาขายไป ดําเนินกิจกรรมดานการตลาด เปนการประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับการนําสินคาจากแหลงผลิต มาจําหนายใหแกผูบริโภค ตั้งแตขนาดเล็กจนถึง

ขนาดใหญ 

 3.  ธุรกิจการบริการ เปนการใหบริการ เปนธุรกิจที่เนนการขายบริการใหแกลูกคา เชน 

ธุรกิจโรงแรม รานเสริมสวย รานอาหาร 

 ศักยภาพของธุรกิจ หมายถึง ความสามารถของการผลิต การคาขาย การบริการของ

ธุรกิจที่ยังไมไดพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ หรือคุณภาพสูงสุด จึงตองมีการพัฒนาใหสูงขึ้น  

โดยมีผูประกอบการที่มีความสามารถมาทําการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจใหเกิดข้ึน 

 ความจําเปนและคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ หมายถึง  การประกอบธุรกิจ

น้ันมีความจําเปนตองแยกแยะสวนประกอบของธุรกิจที่ดําเนินการ การคาขายหรือการตลาด  

การบริการ วามีสวนประกอบอะไรบาง แตละองคประกอบน้ัน รวมทั้งผูประกอบการมีศักยภาพ

เปนอยางไร เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพ ของธุรกิจทั้งการผลิต การตลาด การบริการใหดีข้ึน   

โดยจะตองวิเคราะหขอมูลพื้นฐานหรือสถานการณปจจุบันวาเปนอยางไร  ซึ่งเปาหมายของการ

วิเคราะหศักยภาพของธุรกิจ คือหาทางเพิ่มรายได และลดคาใชจายใหต่ํา 

 การวิเคราะหศักยภาพในการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จตองวิเคราะห

ศักยภาพของธุรกิจ  มี 2 สวน คือ  

 1.  การวิเคราะหเจาของธุรกิจ หรือผูประกอบการ 

 2.  การวิเคราะหตัวธุรกิจหรือกิจการ 

 การวิเคราะหศักยภาพผูประกอบการ 

 ผูประกอบการตองมีความเขาใจและควรฝกการวิเคราะหตนเอง เพื่อรูจักตนเองกอน

วาเรามีศักยภาพดานใดและเปนอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพโดยอาศัยปรัชญา

คิดเปนที่ตองอาศัยขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลวิชาการ และขอมูลจากสังคม หลักการวิเคราะห

ศักยภาพตนเอง ประกอบดวย 
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 1.  ตนเองเปนศูนยกลาง 

 2.  แยกหมวดหมูศักยภาพ โดยมีความรู การบริหารจัดการ ความถนัด  

และความกลาหาญ 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ  ใชหลักการพิจารณากระบวนการในการดําเนินธุรกิจ 

ประกอบดวย 

 

       

 

 

   

            

  

 

 

แผนภูมิ 1 แสดงกระบวนการดําเนินธุรกิจ 

 

เรื่องที ่3 การวิเคราะหตําแหนงทางธุรกิจ 

 แนวคิดในเรื่องการวิเคราะหตําแหนงทางธุรกิจสามารถแบงการวิเคราะหได ดังน้ี 

 1.  ระยะเริ่มตน เปนระยะแรกของการกอรางสรางธุรกิจ ระยะน้ีจะเปนระยะของการ

ทดลอง ริเริ่มทําเพื่อดูผลตอบรับของตลาด จะตองเริ่มตนหาขอมูลตาง ๆ ในระยะน้ีจะเปน

ขอมูลทั้งดานการผลิต การตลาด และการเงิน 

 2.  ระยะสรางตัว ผูประกอบอาชีพเริ่มจับทิศทางการตลาดไดแลว ยอดขายจะเริ่ม

สูงขึ้น จะเริ่มมีรายไดสูงกวาคาใชจาย สินคาติดตลาดหรือลูกคามีความนิยมมากขึ้น เชน  

การสรางชื่อและตรายี่หอการโฆษณาและสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ 

วัตถุดิบ กระบวนการผลิต 

กระบวนการตลาด 

สินคาและบริการ 

- สินคาและบรกิาร 
-  กระบวนการผลิต 

-  กระบวนการตลาดและการขาย 

-  การบริหารจัดการ 

-  การบริหารการเงิน 

-  วัตถุดิบ 

-  แรงงาน 

-  ทรัพยากรอื่น ๆ (เงิน) 

ปจจัยนําเขา ปจจัยสงออก กระบวนการแปรสภาพ 
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 3.  ระยะทรงตัว ในระยะน้ียอดขายมักจะทรงตัว คือ ไมเพิ่มขึ้น เพราะไมมีลูกคาใหม

เขามา  ผูประกอบอาชีพตองพยายามรักษาความพึงพอใจของลูกคา และรักษาลูกคาใหอยูกับ

เราใหยาวนานที่สุด 

 4.  ระยะตกต่ําหรือระยะพลิกฟน ในระยะน้ียอดขายจะต่ําลง เน่ืองมากจากหลายสาเหตุ 

เชน มีสินคาทดแทนที่ดีกวาเขามานําเสนอ แตอาจจะพลิกฟนไดถาสามารถพัฒนาหรือขยายตอ

ยอดสินคาใหมีรูปแบบสรางสรรคและแตกตางไปจากเดิมได 

 

เรื่องที ่4 การวิเคราะหศกัยภาพธุรกิจตามศักยภาพ 5 ดาน 

 แนวคิดในการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาก็เพื่อใหผูประกอบอาชีพ

ตระหนักวาเวลามีผลตอการประกอบธุรกิจ ดังน้ี 

 1.  เวลา ทําใหเกิดการมากอน มาหลัง ที่จะมีโอกาสลองใจลูกคาไดกอน ตองเสนอ

สินคาที่ไมตรงตามความตองการของลูกคาเราจะขาดทุน 

 2.  เวลาจะทําใหผูประกอบอาชีพมีประสบการณเพิ่มมากขึ้น มีความรูความเช่ียวชาญ

มากขึ้น 

 3.  เวลาเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดลอมของธุรกิจก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

 4.  เวลาที่ ผ านไปจะทํา ให ธุรกิ จมีคูแข งขันมากขึ้น  โดยเฉพาะคู แข งที่ ชอบ

ลอกเลียนแบบ 

 5.  ผูประกอบการตองใชขอมูลในอดีตที่เกิดขึ้นและขอมูลในปจจุบันใหเปนประโยชน

ที่สุด โดยนํามาทําการวิเคราะหเพื่อใหเขาใจสิ่งที่เกิดข้ึนทั้งขอมูลภายในและภายนอกกิจการ  
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

1. ศักยภาพของธุรกิจ คืออะไร 

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

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

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

 2.  องคประกอบการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจที่ใชเปนหลักการพิจารณามีกระบวนการ

ในการดําเนินธุรกิจมีอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

 3. การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจตามศักยภาพ 5 ดาน มีอะไรบาง  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

แบบฝกหัด 
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บทท่ี 2 

การจัดทําแผนพัฒนาการตลาดเพื่อพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 
 

เรื่องที ่1 การกําหนดทศิทางการตลาด 

 ความหมายของการวางแผนและการตลาด 

 การวางแผน หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและแนวทาง

การกระทําไวลวงหนาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ที่สงผลกระทบระหวางกันได  

การกระทํากิจกรรมตาง ๆ ในทางธุรกิจซึ่งทําใหสินคาและบริการเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยัง

ผูบริโภคหรือผูใชแลวไดรับความพึงพอใจกระบวนการทางสังคมและการจัดการที่ทําใหบุคคล

หรือกลุมบุคคลไดรับสิ่งที่ตอบสนองความจําเปนและ  ความตองการโดยอาศัยการสราง

ผลิตภัณฑที่มีคุณคาและนําไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น 

 การกําหนดทิศทางและเปาหมายทางการตลาด นักการตลาด จะตองตั้งคําถามเพื่อนํา

ทางไปสูความสําเร็จ คือ 

 1.  ตลาดตองการซื้ออะไร หมายถึง จุดประสงคในการซื้อสินคาเพื่ออะไร 

 2.  ทําไมจึงซื้อ หมายถึง จุดประสงคในการซื้อสินคาไปทําไม 

 3.  ใครคือผูซื้อ หมายถึง กลุมเปาหมายที่จะซื้อคือกลุมใด 

 4.  ซื้ออยางไร หมายถึง กระบวนการซื้ออยางไร เชน ซื้อแบบตั้งคณะกรรมการการ

ประมูล 

 5.  ซื้อเมื่อไร หมายถึง โอกาสที่จะซื้อสินคาเมื่อไร เชน ทุกวัน ทุกเดือน 

 6.  ซื้อที่ไหน หมายถึง สินคาที่จะซื้อมีขายรานคาประเภทใด เชน รานขายของ

เบ็ดเตล็ด รานขายทั่วไป 

 ขั้นตอนการกําหนดทิศทางการตลาด มีดังน้ี 

 1.  การวิเคราะหลูกคา ประกอบดวย 

  1.1  โครงสรางการตัดสินใจของลูกคา 

  1.2  ความตองการของลูกคา 

  1.3  สภาพของการแขงขัน 

  1.4  ความสามารถในการขายหรือเจาะตลาด 
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  1.5  แนวโนมความเปลี่ยนแปลงของตลาด 

 2.  การวิเคราะหชองทางและโอกาสในการขาย 

 3.  การกําหนดยุทธวิธีหรือกลยุทธการขาย 

 4.  การกําหนดแผนปฏิบัติ 

 5.  การปฏิบัติจริงและการปรับเปลี่ยน หรือขยายแผน  

 การจัดทําการตลาดใหประสบความสําเร็จ จะตองเร่ิมตนจากการจัดทําแผนการตลาด

ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาการตลาดน้ัน จะประกอบดวยขั้นตอน ดังน้ี 

 1. กําหนดทิศทางการตลาดท่ีตองการมุงไปใหมีความชัดเจนวาเราจะเดินทางมุงไปใน

ทิศทางไหน 

 2. กําหนดเปาหมายการตลาดท่ีตองการใหชัดเจน 

 3. กําหนดกลยุทธสูเปาหมาย เพื่อใหมีแนวทางที่จะกาวไปยังเปาหมายที่ตองการ 

 4. วิเคราะหกลยุทธวากลยุทธน้ัน มีความเหมาะสมหรือไม 

 5. กําหนดกิจกรรม และแผนการพัฒนาตลาด เปนแผนปฏิบัติการหรือแผนดําเนินงาน

ในรายละเอียดในกิจกรรมทางการตลาดที่จะตองปฏิบัติ 

 

เรื่องที ่2 การกําหนดเปาหมายการตลาด 

 เปนการกําหนดเปาหมายใหชัดเจนในเชิงตัวเลขและการขยายความพึงพอใจของลูกคา 

ผลกําไรที่ตองการไดจากการขายสินคาและบริการตาง ๆ 

 การกําหนดเปาหมายทางการตลาดสามารถกําหนดไดในหลายลักษณะ ดังน้ี 

 1. เปาหมายในเรื่องตัวผลิตภัณฑ เชน สามารถเพิ่มประเภทของสมุนไพรใหเพิ่มขึ้น

อยางนอย 2 ชนิดตอป 

 2. เปาหมายในเรื่องยอดขาย เชน มียอดขายสินคาเดือนละ 200,000 บาท 

 3. เปาหมายในเรื่องผลกําไรจากการขาย เชน มีผลกําไรจากการขายไมนอยกวา 

รอยละ 15 

 4. เปาหมายในเรื่องลูกคาและความพึงพอใจของลูกคา เชน มีผูใชสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 

20 ของทุกป 
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 สําหรับวิธีการในการกําหนดเปาหมาย ควรพิจารณาขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 

 1. ศึกษาขอมูลที่ผานมา เพื่อนํามาเปนพื้นฐานในการกําหนดตัวเลขเปาหมายตอไปให

เหมาะสม เชน เคยขายไดเดือนละ 100,000 บาท เราก็จะตั้งเปาหมายวา 3 เดือนตอไปตองได

ยอดขายเดือนละ 120,000 บาท เปนตน 

 2. พิจารณาทิศทางการตลาดที่จะมุงไป เชน จะเปนผูนําในการผลิตสินคาสมุนไพร 

 3. พิจารณาภาวะการณแขงขันดวย เพื่อไมใหเปาหมายนั้นสูงเกินความเปนจริง  

โดยละเลยหรือดูถูกคูแขงขัน เชน ตองการสวนครองตลาดถึงรอยละ 50 นั้นจะสูงเกินไป 

 นําขอมูลทั้ง 3 สวนนี้มากําหนดเปนเปาหมายการตลาด ซึ่งจะตองกําหนดใหชัดเจน  

ไมกําหนดแบบกวาง ๆ เพื่อจะไดแปรไปสูกลยุทธและแผนงานดานการตลาดท่ีชัดเจนตอไป  

 การกําหนดเปาหมายการตลาดมีความสําคัญมากเพราะจะนําไปสูการวางแผนและการ

กําหนดกลยุทธการตลาดตอไป เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุสูเปาหมายที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความสัมพันธของเปาหมายการตลาด กลยุทธสูเปาหมายและแผนการตลาด 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายการตลาด 

กลยุทธสูเปาหมาย 

แผนการตลาด 
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เรื่องที ่3 การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 

 กลยุทธ หมายถึง การกําหนดวิธีการปฏิบัติหลักๆที่จะทําอยางไรใหกิจการบรรลุ

เปาหมายที่ตองการ ในดานการตลาดน้ันกอนที่จะกําหนดกลยุทธการตลาดจะตองดําเนิน

กิจกรรมพื้นฐานที่สําคัญ 3 กิจกรรม 

 การแบงสวนของตลาด 

 ผูประกอบการตระหนักวาลูกคาที่มีอยูในตลาดน้ัน อาจจัดเปนกลุมไดตามเกณฑที่

เหมาะสม เชน เกณฑรายไดก็อาจแบงเปนลูกคาที่มีรายไดสูง หรือปานกลาง หรือนอย เพศ เชน 

ชายหรือหญิง วัย เชน ผูใหญ หรือเด็กวัยรุน หรือเด็กทารก รสนิยม เชน ตองการสินคาที่มี

คุณภาพสูงหรือคุณภาพปานกลาง ปริมาณการใช เชน ลูกคาที่ใชปริมาณมาก 

 กําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย 

 เปนการตัดสินใจวาเราจะเลือกกลุมใดเปนลูกคาเปาหมายของเราใหชัดเจน เชน ลูกคา

เปาหมายของสินคากลุมสมุนไพร คือ ผูสูงอายุ และบุคคลทั่วไปที่ใสใจสุขภาพและชอบใช

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีจากธรรมชาติ 

 การวางตําแหนงของสินคา 

 เปนการเลือกจุดขายใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมายที่กําหนดไว โดยทั่วไปมักเปน

ตําแหนงในเรื่องคุณภาพ เชน คุณภาพดี มีความทนทานในการใชงาน เปนตน 

 เมื่อดําเนินการกิจกรรมทั้ง 3 เรื่องน้ีแลว ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดกลยุทธ

การตลาด ซึ่งประกอบดวย 

 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคาและบริการที่มุงสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ชื่อ ตรายี่หอ 

และบรรจุภัณฑ มีความสําคัญมากเพราะเปนสิ่งแรกที่จะทําใหลูกคารับรูและจดจํา และสามารถ

สรางคุณคาใหกับลูกคาและธุรกิจได 

 กลยุทธดานราคา 

 ราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาที่เหมาะสมจะตองเปน

ราคาที่ลูกคาพึงพอใจ ขณะเดียวกันกิจการสามารถทํายอดขายและผลกําไรได ผูประกอบการ

จะตองตัดสินใจตั้งราคา โดยพิจารณาจากสภาพการแขงขัน ความตองการของลูกคาและตนทุน

เปนสําคัญ 
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 กลยุทธดานชองทางจําหนาย 

 การจําหนาย เปนชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคาไปยังผูบริโภค จะตอง

วิเคราะหชองทางการจําหนายผลิตภัณฑไปสูตลาดเปาหมายดวยวิธีการที่รวดเร็วที่สุดและ

สิ้นเปลืองนอยที่สุด และยึดพื้นท่ีการขายใหมากที่สุด 

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 การสงเสริมการตลาด เปนการสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจงขาวสารเกี่ยวกับตัว

ผลิตภัณฑหรือบริการ และจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ ตลอดจนเตือนความทรงจําเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑใหกับลูกคา ซึ่งสามารถทําไดดวยการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การ

สงเสริมการขาย (การลด แลก แจก แถม) และการประชาสัมพันธ เปนตน 

 

เรื่องที ่4  วิเคราะหกลยุทธ 

 การวิเคราะหกลยุทธมีเปาหมายเพื่อใหแนใจวากลยุทธการตลาดที่วางไวน้ัน มีความ
เหมาะสมกับเงื่อนไขสภาพแวดลอมทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและภายในกิจการ และจะทําให

ธุรกิจบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
 การวิเคราะหกลยุทธ ประกอบดวย 
 1. ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในของกิจการ คือ จุดแข็งที่เรามี 

 2. ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก คือ โอกาสที่เกิดขึ้น เชน 
ความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น 
 3. ความเหมาะสมตอการที่จะทําใหบรรลุทิศทางและเปาหมายการตลาดที่ตองการมุง

ไป เพราะเปนกลยุทธการตลาดท่ีชัดเจนและทาทายและเปนกลยุทธในเชิงรุกเน่ืองจาก 
  3.1 มีการแบงสวนตลาดอยางถูกตองเหมาะสม 

  3.2 มีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายที่ชัดเจน 
  3.3 มีการวางตําแหนงสินคาของเราอยางเหมาะสม 
  3.4 มีการวิเคราะหกลยุทธการตลาดในเรื่องตาง ๆ เชน กลยุทธผลิตภัณฑ กลยุทธ

ราคา กลยุทธชองทางการจําหนายและกลยุทธสงเสริมการตลาด 
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เรื่องที ่5 กิจกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 

 กระบวนการวางแผนการพัฒนาการตลาด ประกอบดวย 

 การวางแผนการตลาด หมายถึง การจัดทําวัตถุประสงค เปาหมายและกลยุทธ

การตลาด รวมตลาดตลอดจนการกําหนดวิธีปฏิบัติ โดยแสวงหา แนวคิดใหม ๆ ทางการตลาด

เพื่อสนับสนุนใหแนวทางการพัฒนาอาชีพใหบรรลุเปาหมายในการสรางยอดขาย 

 กลยุทธการตลาด หมายถึง การกําหนดแนวทางหรือวิธีที่จะบรรลุเปาหมายทาง

การตลาดกําหนดไว โดยอาศัยการใชสวนประสมการตลาด ซึ่งประกอบไปดวยผลิตภัณฑ ราคา 

ชองทางการจัดจําหนายสินคาและสงเสริมการตลาด มาใชเปนยุทธวิธีในการเจาะกลุมเปาหมาย

เพื่อประโยชนในการขายสินคา หรือบริการขององคกร ใหรวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 การวางแผนกลยุทธการตลาดและการขายจะมีประโยชนตอองคกรในแงของการ

กําหนดวิธีการที่จะบรรลุเปาหมายของการตลาดและการขายไดอยางตรงจุด รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการสรางวินัยในการวางแผนใหกับองคกรใหมีการทํางานอยางเปน

ระบบ แทนการแกไข หรือวางแผนแกปญหาเฉพาะหนาซึ่งจะมีผลในการทํางานเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา 

 วัตถุประสงคของการวางแผนการพัฒนาการตลาด 

 การวางแผนการตลาดมีจุดมุงหมายในการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายและกลยุทธ

การตลาดตลอดจนการกําหนดยุทธวิธีการปฏิบัติและการสรรหาสิ่งแปลก ๆ และแนวคิดใหม ๆ 

ทางการตลาด เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรในการสรางยอดขายและกําไรที่พึงหวัง 

 การวางแผนการตลาด มีองคประกอบที่สําคัญดังน้ี คือ 

 1.  สถานการณทางการตลาด แผนการตลาดที่ดี จะตองประกอบไปดวยการวิเคราะห

สถานการณทางการตลาด และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตลาด ผลิตภัณฑ การแขงขัน 

ลักษณะการจัดจําหนายสินคา ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมภายนอกตาง ๆ 

ภาวการณเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ผานมา ขอมูลที่จําเปนตองนํามาพิจารณา เชน ขนาดของ

ตลาดเปนเชนไร อัตราการเจริญเติบโตของตลาดที่ผานมา  

 2.  ประเด็นที่เกี่ยวของกับการตลาด แผนการตลาดจะตองประกอบไปดวยการ

วิเคราะหถึงชองทางและโอกาสตลอดจนจุดเดนจุดดอยของสินคาหรือบริการที่องคกรเสนอขาย

อยูในขณะนั้นวามีปจจัยอะไรบางที่จะมีสวนในดานการเกื้อหนุนหรือดานลบตอผลิตภัณฑ 
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 3.  กลยุทธการตลาด คือกลยุทธการตลาดจะบอกรายละเอียดวาวัตถุประสงคทางการ

ตลาดแตละอยางน้ัน เราจะใชวิธีการอยางไรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ในขณะที่

วัตถุประสงคทางการตลาดที่เรากําหนดน้ัน ตองมีความเฉพาะ กําหนดขอบเขตตาง ๆ ชัดเจน

เกี่ยวเน่ืองกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

 4.  การคาดคะเนผลกําไร ขาดทุน คือ การวางโปรแกรมการปฏิบัติงาน จะสามารถทํา

ใหการวางแผนดานงบประมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตลาดหรือการขายมีความสะดวกและ

ชัดเจนมากขึ้น 

 เมื่อเราวิเคราะหกลยุทธแลว งานขั้นตอไปคือการกําหนดกิจกรรมและแผนพัฒนา

การตลาด ซึ่งจะเปนการกําหนดกิจกรรมที่จะเปนงานหลัก ๆ ที่จะตองทําภายใตกรอบของกล

ยุทธที่กําหนดไว 

 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

 กิจกรรมและแผนการพัฒนาในเรื่องน้ี เชน ปรับปรุงรูปแบบ ปรับปรุงหีบหอ สรางตรา

ยี่หอ สรรหาสินคามาจําหนายใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

 กลยุทธดานราคา 

 กิจกรรมและแผนการพัฒนาในเรื่องน้ี เชน ทําแผนการลดราคาเพื่อจูงใจลูกคา  

ทําแผนการใชราคาเปนเครื่องมือสงเสริมการขาย ทําแผนการตั้งราคาใหดูเหมือนราคาถูก 

 กลยุทธเรื่องชองทางการจําหนาย 

 กิจกรรมและแผนการพัฒนาในเรื่องน้ี เชน ทําแผนการขยายชองทางการจําหนายใหม 

ทําแผนการทดลองขายในชองทางใหม ๆ ทําแผนการสรางตัวแทนจําหนายเพิ่มมากขึ้น 

 กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 กิจกรรมและแผนการพัฒนาในเรื่องน้ี เชน ทําแผนการโฆษณา ทําแผนการสงเสริม

การขาย  ทําแผนการขายโดยใชพนักงานขาย 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

 1. ตลาดคืออะไร 

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

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

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

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

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

 

 2. การตลาดคืออะไร 

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

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

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

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

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

 

 3. ใหกําหนดเปาหมายทางการตลาดมา 3 ขอ 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

แบบฝกหัด 
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 4. กลยุทธการตลาดมีอะไรบาง 

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

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

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

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

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

 

 5. ใหยกตัวอยางกิจกรรมและการพัฒนาตลาดดานการสงเสริมการตลาดมาใหทราบ

พอสังเขป 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................  
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บทท่ี 3 

การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 
 

เรื่องที ่1  การกําหนดคณุภาพการผลติหรอืการบรกิาร 

 คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติทุกประการของผลิตภัณฑ การบริการที่ตอบสนองความ

ตองการและสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

 ความสําคัญของการกําหนดคุณภาพการผลิตและการบริการ 

 การกําหนดคุณภาพการผลิตมีเปาหมายเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูใชสินคาน้ัน 

การกําหนดคุณภาพจึงมีความสําคัญตอลูกคา ผูประกอบการซึ่งเปนผูผลิตและสําคัญตอ

ภาพลักษณองคกรและตอประเทศ 

 1. ความสําคัญของคุณภาพตอลูกคา 

 ลูกคาหรือผูใชสินคาน้ันยอมอยากไดสินคาที่มีคุณภาพ เชน มีความแข็งแรง ทนทาน  

ใชงานไดนาน คุมคาเงิน ลูกคาจึงมีความสุข ความพึงพอใจ แนะนําใหกับผูอื่นดวย 

 2. ความสําคัญของคุณภาพตอบุคคล 

 ผูผลิตหรือผูใหบริการเมื่อทํางานอยางมีคุณภาพตรงกับความตองการหรือตรงกับ

ขอกําหนดก็จะทําใหลดการสูญเสีย ท้ังเวลา วัสดุ อุปกรณ และสามารถสรางผลผลิต และความ

ภาคภูมิใจใหเกิดข้ึนแกผูผลิตดวย 

 3. ความสําคัญของคุณภาพตอองคกร 

 องคกรทุกองคกรมีเปาหมายสรางสรรคผลงานคุณภาพตามความตองการของลูกคา 

หุนสวน หรือองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือ ผลกําไรที่พอเหมาะและความพึง

พอใจของลูกคา ถาองคกรมีความมุงมั่นในเรื่องคุณภาพเพื่อใหลูกคาไดรับสิ่งดี ๆ ลูกคาก็จะ

พอใจและบอกตอ องคกรที่มีคุณภาพจะตองสรางคุณภาพใหเกิดข้ึนตั้งแตผลิตภัณฑจนถึงระบบ

บริหารขององคกร คุณภาพจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร 

 4. ความสําคัญของคุณภาพตอประเทศ 

 คุณภาพของคน คุณภาพของสินคา และคุณภาพขององคกรเปนสิ่งที่สําคัญ เริ่มตน

จากการทําธุรกิจดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรมในการผลิต ยิ่งปจจุบันโลกใหความสําคัญกับ

ระบบคุณภาพ สินคาตองมีคุณภาพ 
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 ผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑ คือ สินคา บริการ หรือความคิดที่ตอบสนองความตองการผูบริโภค  

โดยผานกระบวนการการตลาดจากผูผลิตหรือผูจําหนายไปยังผูใช สิ่งที่ตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภค แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

 1. แกนแทของสินคา คือ ประโยชนหรือคุณคาที่เกิดขึ้นกับผูบริโภค 

 2. กายภาพของสินคา คือ ตัวตน หรือรูปลักษณของสินคา 

 3. สวนเพิ่มของสินคา คือ คุณคาและประโยชนที่เสริมใหกับสินคา 

 คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ  

 คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ  ประกอบดวย คุณภาพของสินคา ลักษณะรูปลักษณ 

ราคา ช่ือเสียง หรือย่ีหอ หรือตราสินคา การบรรจุภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ การรับประกัน 

การใหบริการหลังการขาย วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ความคงทน ความปลอดภัยในการใชงาน 

มาตรฐานของสินคา คุณคาของผลิตภัณฑ คุณคาตอจิตใจ คุณคาดานความสรางสรรค คุณคา

ดานภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 ประเภทของผลิตภัณฑ 

 สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ดังน้ี 

 1. ผลิตภัณฑบริโภค หมายถึง ผลิตภัณฑที่ซื้อโดยผูบริโภคคนสุดทายเพื่อใชในการ

บริโภคสวนบุคคล แบงเปน 4 ประเภท คือ 

  1.1 ผลิตภัณฑสะดวกซื้อ มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี ซื้อบอย เปนสินคาที่ราคาไมสูง 

ตัวอยางเชน สินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน นํ้าตาล นํ้าปลา เกลือ ผงซักฟอก สบู ยาสีฟน 

เปนตน 

  1.2 ผลิตภัณฑเลือกซื้อ มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี ซื้อไมบอย เปนสินคาที่มีราคา

คอนขางสูง มีการกระจายสินคาแบบเลือกสรร เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา โทรศัพทมือถือ 

เปนตน 

  1.3 ผลิตภัณฑเจาะจงซื้อ มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี เปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูง มีการ

เปรียบเทียบคุณสมบัติตางของผลิตภัณฑในแตละยี่หอนอย เชน รถเบนซ นาฬิกาโรเล็กซ   

เปนตน 

  1.4 ผลิตภัณฑที่มีผูเสนอขาย มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี ผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑนอยผู เสนอขายตองใชวิธีการอธิบาย ตัวตอตัว หรือเปนกลุม เชน ประกันชีวิต 

ประกันรถ เปนตน 
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 2. ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑที่บุคคลหรือองคกรซื้อไปเพื่อใชใน

กระบวนการผลิตหรือในการทําธุรกิจ แบงเปน 3 ประเภท คือ 

  1. วัสดุและชิ้นสวนประกอบ แบงออกเปน 2 สวน คือ 

   1.1 วัตถุดิบ เปนสินคาที่เกิดจากธรรมชาติ เชน มันสําปะหลัง สับปะรด เปนตน 

   1.2 วัสดุและชิ้นสวนประกอบการผลิต ซึ่งผานการแปรรูปมาแลว เชน พลาสติก 

เหล็กเสน 

  2. สินคาประเภททุน แบงออกเปน 2 สวน คือ 

   2.1 สิ่งติดต้ัง ไดแก อาคารโรงงาน เคร่ืองจักรขนาดใหญ เปนตน 

   2.2 อุปกรณประกอบ ไดแก เครื่องมือและอุปกรณในโรงงานที่สามารถ

เคลื่อนยายหรือพกพา  

เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ เปนตน 

  3. วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุที่ใชในการบริการ เปนวัสดุอุปกรณที่ ใชประกอบการ

ดําเนินงาน หรือใชในการซอมแซม บํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองมืออุปกรณอื่นซึ่งมีอายุการใชงาน

สั้นใชแลวหมดไป เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ กาว เปนตน 

 3. การบริการ  หมายถึง  ผูประกอบการดําเนินกิจกรรมใหแกลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิด

ความพึงพอใจ  

และมีความสุขกาย สุขใจ มีความภาคภูมิใจ เชน รานอาหาร รานบริการตัดผมรานบริการตัด

เย็บเสื้อผาเปนตน 

 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการนั้น จะเริ่มตนจาก 

 1. การกําหนดคุณภาพการผลิตหรือการบริการที่ตองการ 

 2. การวิเคราะหปจจัยการผลิตหรือการบริการเพื่อใหทราบวาตองใช ปจจัยการผลิต

อะไร หรืออยางไรบาง และเรามีความพรอมหรือไม 

 3. การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการที่ตองการ 

 4. การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

 5. การจัดทําแผนการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 
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เรื่องที ่2  การวิเคราะหทุนปจจัยการผลติหรือการบรกิาร 

 การผลิต หมายถึง  สินคาสําเร็จรูปที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจครอบคลุมถึง

ธุรกิจการคาการคมนาคมขนสง โทรคมนาคมการทองเที่ยว 

 ตนทุนการผลิต หมายถึงรายจายที่เกิดข้ึนใหไดผลผลิตในรูปแบบของสินคาหรือบริการ  

 เมื่อกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการแลว ผูผลิตหรือผูดําเนินการจะตอง

วิเคราะหวาตองใชปจจัยอะไรบางในการผลิตหรือบริการ เพื่อใหเกิดการผลิตหรือการบริการ

อยางมีคุณภาพ 

 ตัวอยางการวิเคราะหทุนปจจัยการผลิต 

 

 ตัวอยางการวิเคราะหการแปรรูปกระทอนเปนกระทอนแกว 

ทุนปจจัยการผลิต ขอมูลการวิเคราะห 

1. วัตถุดิบ 

    - ผลกระทอน 

    - นํ้าตาลทราย 

    - เกลือ 

    - พริก 

พันธุกระทอนเหมาะกับการทํากระทอนแกว 

กระทอนแกไดขนาดที่มีรสชาติของเปลือกกระทอนเหมาะกับการนํามา

กวนได (ไมออนเกินไป) 

มีกระทอนในชุมชนมาก 

นํ้าตาลทรายมีปริมาณเพียงพอที่จะเคี่ยวในแตละคร้ัง ไมตองว่ิงไปซื้อ

คร้ังละหอ เชนเดียวกับพริกและเกลือ 

2.  ทุนเงิน มีกองทุน มีแหลงเงินทุน มีการเขาหุนสวน หรือใชวิธีเลี้ยงตัวเอง โดย

หมุนเวียนเงินลงทุน เมื่อขายได เก็บสวนหนึ่งเปนเงินทุนหมุนเวียนการ

ลงทุน 

3.  ทุนความรู มีภูมิปญญาดานการแปรรูปผลไม ดานการกวน มีผูรูและผูสรางสรรค 

การหอ การทําถุงที่มีเรื่องราวของกลุม เรื่องราวของกระทอน 

4.  ทุนแรงงาน มีแรงงานผูผลิตอยูในชุมชน เปนสมาชิกของกลุมที่มีเวลามารวมการ

ผลิต 

5. ทุนทางสังคม มีความเปนเครือญาติ มีกลุมตาง ๆ ในชุมชนที่จะเปนเครือขาย มีความ

เปนมิตร    มีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมสนับสนุนกัน 
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 เมื่อวิเคราะหแลวพบวามีทุนปจจัยพรอมก็ดําเนินการ ถาไมพรอมตองรีบจัดหาให

พรอม หรือเมื่อวิเคราะหแลวพบวาตองลงทุนมากในการดําเนินการใหไดคุณภาพตามที่กําหนด 

ก็อาจตองพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการหรือปรับเปลี่ยนการกําหนดคุณภาพผลิตภัณฑหรือบริการ

ใหมใหเหมาะสม 

 นอกจากการวิเคราะหแยกแยะทุนปจจัยการผลิตออกมาใหชัดเจนในประเด็นตางๆ

เหลานั้น เราอาจแบงทุนปจจัยการผลิตออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 

 1. ทุนคงที่ 

  เปนทุนที่เราใชไมวาเราจะผลิตสินคามากหรือนอยแคไหน เชน เงินลงทุนเริ่มแรก

เพื่อนํามาใชซื้ออาคารสถานท่ี  

 2. ทุนแปรผันหรือทุนหมุนเวียน 

  เปนทุนที่เราใชมากหรือนอยตามกิจกรรมการผลิตหรือการขาย เชน เงินที่ใชซื้อ

วัตถุดิบคานายหนาการขาย หรือเปนเงินที่ตองใชหมุนเวียนในการขาย 

 การแยกพิจารณาทุนเปน 2 แบบน้ี จะไปเกี่ยวโยงกับการจัดหาเงินมาลงทุนให

เหมาะสม โดยทั่วไปผูประกอบการควรมีเงินลงทุนสําหรับทุนคงที่ ในสวนของทุนผันแปรหรือ

ทุนหมุนเวียนน้ัน ถาเรากูยืมมาเราจะตองมีความสามารถในการขายและการเก็บเงินใหตรงกับ

รอบระยะเวลาการจายเงิน รวมท้ังจะนําขอมูลไปใชในการคํานวณจุดคุมทุนดวย  

 

เรื่องที ่3 การกําหนดเปาหมายการผลติหรอืการบรกิาร 

 การกําหนดเปาหมายการผลิต หมายถึง การกําหนดวาจะผลิตสินคาอะไร สินคาจะมี

คุณภาพและปริมาณเทาใดภายในระยะเวลาที่กําหนด การตั้งเปาหมายอาจมีการตั้งเปาหมาย

เปนระยะ ๆ เชน 3 เดือนแรก ระยะ 3 เดือนตอไป เพื่อใหสามารถดําเนินการและปรับตัวไดดี 

ซึ่งการตั้งเปาหมายการผลิตจะตองสอดคลองกับเปาหมายการตลาดที่ตองการ เชน การวางแผน

การผลิตมากหรือนอยเทาใดตองกําหนดใหชัดเจน และสอดคลองกับเปาหมายการตลาดและ

แผนการขายที่วางไว ไมผลิตสินคาที่นอยเกินไปจนไมพอขายหรือผลิตมากเกินไปจนเหลือ

กลายเปนสินคาเกาเก็บ  
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แสดงความสัมพันธของเปาหมายการตลาดและเปาหมายการผลิต 

 

เรื่องที ่4  การกําหนดแผนกิจกรรมการผลติ 

 ประโยชนของการกําหนดแผนกิจกรรมการผลิต จะทําใหเกิดการผลิตอยางเปนระบบ

เปนขั้นเปนตอน สามารถควบคุมตนทุนการผลิตไดไมบานปลาย สามารถกําหนดปจจัยตาง ๆ  

ตองใช ซึ่งทําใหสามารถกําหนดทุนตัวเงินไดวาจะตองเตรียมเงินลงทุนเทาไร เตรียมปจจัยการ

ผลิตตาง ๆ เทาไหรและเมื่อใด 

 โดยทั่วไปในการผลิตสินคาและบริการ จะเริ่มจากการวางแผนการผลิต ซึ่งมี

กระบวนการ คือ 

 1. กําหนดเปาหมายการผลิตท่ีตองการ 

 2. วางแผนกิจกรรมการผลิต 

 3. วางแผนการควบคุมกิจกรรมการผลิต ทั้งในเชิงตนทุนหรือคาใชจายคุณภาพและ

ระยะเวลาที่ใชใน 

การผลิต 

 

 

 

 

แสดงความสัมพันธของการวางแผนการผลิต 

การดําเนินการผลิต และการควบคุมการผลิต 

เปาหมายการตลาด 

กลยุทธสูเปาหมาย 

แผนการตลาด 

การวางแผนการผลิต ดําเนินการผลิต ควบคุมการผลิต 
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เรื่องที ่5 การพฒันาระบบการผลติหรือการบรกิาร 

 การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ ตองเริ่มจากการวิเคราะหกระบวนการผลิต

หรือการบริการเพื่อใหเขาใจในขั้นตอนหรือกระบวนการทั้งหมด เพื่อจะไดวิเคราะหความ

เหมาะสมของกระบวนการ จุดแข็งและจุดออนของกระบวนการเพื่อพัฒนากระบวนการหรือ

ระบบการผลิตน้ัน ๆ ใหดีขึ้น 

 การประเมินระบบการผลิต 

 เปนการประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของระบบการผลิตเพื่อพัฒนา

ระบบการผลิตใหดีข้ึน โดยพิจารณาใหครอบคลุมตามระบบการผลิตที่ไดเสนอไวคือปจจัยการ

ผลิต กระบวนการผลิตและผลผลิต โดยจุดแข็งและจุดออนน้ันจะเกิดจากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในของกิจการในเรื่องการผลิตวาเรามีกระบวนการผลิตที่มีจุดแข็งในเรื่องใด 

และเราตองพิจารณาจุดออนของการผลิตดวยวามีเรื่องอะไร สวนโอกาสและอุปสรรคจะเกิด

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกกระบวนการผลิตของเรา  

 

ตัวอยางการผลิตชมพูสาแหรกกวนตองมีการประเมินองคประกอบของการผลิต ดังน้ี 

 

ปจจัยการผลติ กระบวนการผลติ ผลผลติ 

- การตกลงเรื่องราคาและ

คุณภาพวัตถุดิบ 

- การประสานกับผูขาย

วัตถุดิบ 

 

- การตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุดิบ 

 

- การตรวจสอบคุณภาพ

ระหวางการผลิต 

- การตรวจสอบการผลิตตาม

ขั้นตอน 

- ตรวจสอบการทําหนาที่ของ

ทีมงานการผลิต 

- ตรวจสอบจํานวนและ

คุณภาพของผลผลิต 

แสดงตัวอยางประกอบประเมินระบบการผลิตชมพูสาแหรกกวน 
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 เมื่อวิเคราะหกระบวนการผลิตชมพูสาแหรกกวนแลวพบวามี 

 จุดออน     ใชวัตถุดิบมาก ใชเวลาผลิตนาน 

 จุดแข็ง     ทีมงานการผลิตมีประสบการณมาก 

 โอกาส      มีหนวยงานของรัฐใหขอมูลเรื่องการทดลองคนควาการกวนชมพูสาแหรก

และใหความรูเร่ืองการควบคุมคุณภาพ 

 อุปสรรค    แหลงวัตถุดิบมีจํากัด 

 จากผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพิจารณาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิต 

 การพัฒนากระบวนการผลิต 

 ในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อใหระบบการผลิตเร็วข้ึน ตนทุนการผลิตต่ําลง และ

ผลิตสินคาไดมากขึ้นและไดคุณภาพมากขึ้น ในตัวอยางของการผลิตชมพูสาแหรกน้ัน อาจ

พัฒนากระบวนการผลิตเองหรือไปขอความชวยเหลือจากผู เช่ียวชาญการผลิต มาคอย

ตรวจสอบใหความชวยเหลือและใหความรู เชน 

 1.  ดูแลเรื่องการปรุงรสชาติจนไดมาตรฐาน 

 2. ดูแลเรื่องความออนความแกของไฟในการกวน 

 3. ดูแลเพื่อหาทางลดข้ันตอนหรือเวลาที่ใชในการผลิตลง 

 4. ดูแลเรื่องความสะอาดในการกวน ความปลอดภัยไมมีสารปนเปอน 

 5. การตรวจสอบมาตรฐานของผลผลิต คือคุณภาพผลผลิตที่ไดมาตรฐานและการ

บรรจุหีบหอที่สวยงาม   และสะดวกในการบริโภค 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

 1. คุณภาพหมายถึงอะไร 

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

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

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

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

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

 

 2. ใหยกตัวอยางเปาหมายการผลิต มา 3 ขอ 

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

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

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

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

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

 

 3. จงอธิบายความสําคัญของแผนกิจกรรมการผลิต 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

แบบฝกหัด 
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 4. จงยกตัวอยางการพัฒนากระบวนการผลิต 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

บทท่ี 4 

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุกเพื่อพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 
 

เรื่องที ่1  ความจําเปนและคณุคาของธุรกิจเชิงรุก 

 การทําธุรกิจเชิงรุก  หมายถึงการทําธุรกิจที่มุงใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ไมหยุดอยูกับที่ผูประกอบธุรกิจจะตองติดตามขาวสารการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของ

สภาพแวดลอม เชน ความตองการของลูกคาการเคลื่อนไหวตาง ๆ ของคูแขง  และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัว

สินคาและบริการใหทันสมัยตรงตามความตองการของลูกคาใหมากที่สุด ดังน้ันการประกอบ

ธุรกิจจึงมีความจําเปนตองดําเนินธุรกิจในเชิงรุกเพราะการธุรกิจเชิงรุกทําใหเกิดคุณคาและเกิด

ประโยชนตอตัวธุรกิจอยางยั่งยืน 

 กลยุทธสงครามการตลาดเชิงรุก คือ กลยุทธทางการตลาดที่มีเปาหมายเพื่อบรรลุ

เปาประสงคบางอยาง โดยท่ัวไปจะเปนการชิงสวนแบงทางการตลาดจากคูแขงที่เปนเปาหมาย 

นอกจากสวนแบงการตลาดแลว กลยุทธการตลาดเชิงรุกยังมีจุดมุงหมายที่จะใหไดมาซึ่งกลุม

ลูกคาเปาหมายหลัก กลุมตลาดระดับบนและกลุมลูกคาที่มีความภักดีสูง 

 ปจจัยสําคัญ 

 ปจจัยหลักของกลยุทธมี 4 ขอ คือ 

 1.  ประเมินจุดแข็งของคูแขงที่เปนเปาหมาย พิจารณาถึงความสนับสนุนที่จะไดจาก

พันธมิตร ของคูแขง อน่ึง ควรเลือกเปาหมายเพียงหน่ึงเดียวในการจูโจม 

 2.  คนหาจุดออนในตําแหนงของคูแขง โจมตีไปยังจุดน้ัน ควรพิจารณาดูวา การที่คูแขง

เปาหมายจะไดรับแรงสนับสนุนเพื่อกลับมาอยูในตําแหนงที่ไมไดเสียเปรียบอีกครั้งตองใช

ระยะเวลาเทาไร 

 3.  เปดฉากโจมตีใหลงไปในตําแหนงที่จําเพาะเจาะจงที่สุดเทาที่จะเปนไปได เน่ืองจาก

ธรรมชาติของผูตั้งรับจะตองต้ังรับในทุกทิศทางที่อาจจะถูกโจมตีจึงเปนขอไดเปรียบทางกลยุทธ

ของผูโจมตีใหสามารถทุมเทกําลังไป ณ จุด ๆ เดียว 

 4.  เปดฉากการโจมตีใหเร็ว พลังของการโจมตีแบบไมคาดฝนใหผลที่มากกวาการโจมตี

ดวยกําลังมหาศาล 
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 กลยุทธการตลาดเชิงรุก มี 3 รูปแบบ ดังน้ี 

 1.  การโจมตีดานหนา เปนการโจมตีคูแขงแบบตาตอตา ฟนตอฟน เชน การแขงขัน

ดานผลิตภัณฑกับคูแขงการแขงขันดานราคา การแขงขันดานการโฆษณาของคูแขง หรือการ

แขงขันในอันดับการตลาด 

 2.  การจูโจมดานขาง เปนการโจมตีจุดออนของคูแขงโดยใชจุดแข็งที่ตนเองมีอยูในทาง

การตลาดกลยุทธในการจูโจมดานขางและการลอมคูแขง มักจะนํามาใชในการโจมตีจุดออน

ทางการของคูแขงที่เขาทําไดไมดีเทาที่ควร 

 3.  ยุทธวิธีกระโดดขาม กลยุทธน้ีเปนการสลายกําลังคูตอสูไปพรอมกับความสามารถ

ในการแขงขัน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ หรือสรางแบบจําลองธุรกิจใหมๆ เปนกล

ยุทธแหงการปฏิวัติที่ฝายรุกจะเปนผูเขียนกฎในการแขงขันขึ้นใหม กลยุทธน้ีจะมีประสิทธิภาพ

มาก หากมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

 แนวทางการพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

 แนวทางการพัฒนาธุรกิจในเชิงรุก ประกอบดวย 

 1.  ผูประกอบอาชีพตองคิดพัฒนาปรับปรุงการทํางานของตนอยูตลอดเวลาไมหยุดอยู

กับที่ การคิดไมจําเปนตองเปนเรื่องใหญเปนเรื่องเล็ก ๆ กอใหเกิดประโยชนได 

 2. ผูประกอบอาชีพตองคิดพัฒนาสรางสรรค สรางมุมมองใหม ๆ นวัตกรรมตาง ๆ 

เพื่อสรางความแตกตางสรางคุณคาใหม ๆ ใหเกิดแกกิจการและลูกคา 

 3. ตองศึกษาคนควาความรูใหม ๆ รวมทั้งติดตามขาวสารการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  

ที่เกิดขึ้นเพื่อใหสินคาและบริการมีความทันสมัย 

 4. ตองศึกษาเปรียบเทียบกับคูแขงขันอยูเสมอเพื่อยกระดับสินคาและบริการใหดีกวา

คูแขงขันและตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวา 

 

เรื่องที ่2  การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

 ความสําคัญของเรื่องความตองการขอผูบริโภค ในการวางแผนการขายสินคาหรือ

บริการใด ๆ ผูบริหารจะตองมีขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ ขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภคจะถูก

นํามาใชในการวิเคราะหและการวางแผนทางการตลาด เหตุที่นักการตลาดจําเปนตองใหความ

สนใจเกี่ยวกับกลุมผูบริโภคและความตองการของผูบริโภคก็เพราะวาผูผลิตสวนใหญจะผลิต

สินคาที่คลายคลึงกัน และขายใหกับกลุมผูบริโภคกลุมเดียวกัน การกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑ
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และตรายี่หอ โดยยึดถือความตองการของผูบริโภคจะเปนเครื่องชวยใหผูบริโภคตัดสินใจได           

งายขึ้น 

 นักบริหารการตลาดทราบกันดีอยูแลววาผูบริโภคทุกคนไมเหมือนกันแตละคนจะมี

บางอยางแตกตางกันไปจากผูบริโภคอ่ืน ๆ ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อมีความปรารถนาในแง

ของความตองการของผูบริโภค ดังน้ันนักบริหารการตลาดตองมีความเขาใจถึงโครงสรางความ

ตองการของผูบริโภค ซึ่งจะชี้ใหเห็นวาความตองการนั้นจะเกิดขึ้นจากอะไร 

 ความตองการของผูบริโภคจําแนกออกเปน 2 ประเภท โดยกวาง ๆ คือ 

1. ความตองการทางดานรางกาย เชน ความหิว กระหาย การนอน ความอบอุน   

เปนตน 

 2.  ความตองการทางดานอารมณหรือดานจิตวิทยา เชน ความปลอดภัย ความรัก  

การยอมรับ  ความพอใจในความงาม เปนตน การบริหารการตลาดตองเขาใจลึกถึงรายละเอียด

ของความตองการทั้งสองประเภทดังกลาว เพื่อเอามาเปนจุดขายในการขายสินคา และเปนสวน

หน่ึงในการโฆษณา 

 การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภคเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหผูบริโภคเกิด

ความตองการในการบริการสินคา 

 แนวทางในการแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค  คือ 

  1.  การติดตามและวิเคราะหความตองการของลูกคาและกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชนกระแสของการรักษาสภาพแวดลอม การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

และการใสใจสุขภาพ เพื่อการนําขอมูลตางไปใชในการปรับปรุงสินคาและบริการใหตรงกับ

ความตองการ 

 2.  การใชกลยุทธการตลาดเปนเครื่องมือในการแทรกความนิยม ประกอบดวย 

  2.1  กลยุทธผลิตภัณฑ 

   2.1.1 สินคาของเราตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหตรงกับความตองการของ

ลูกคา และกระแสการเปลี่ยนแปลงดังท่ีกลาวมาแลวในขอ 1  

   2.1.2 ช่ือยี่หอ ตองต้ังช่ือยี่หอใหนาสนใจ และดึงดูดใจลูกคาใหจดจําได 

   2.1.3 คุณภาพสินคาตองมีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา การจัดทําบรรจุภัณฑที่

สวยงาม 
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  2.2  กลยุทธราคา 

   ราคาจูงใจ ควรตั้งราคาที่ใกลเคียงกับราคาคูแขงขัน ไมตองตั้งราคาใหสูงกวา

หรือต่ํากวา แตสินคาเราตองมีคุณภาพหรือคุณสมบัติอื่นที่ดีกวาหรือตั้งราคาใหลูกคารูสึกวา

ราคาถูก 

  2.3  กลยุทธชองทางการจําหนาย 

   ชองทางการจําหนาย ลูกคาตองพบเห็นหรือเขาถึงสินคาที่ตองการไดงาย ใน

ชองทางที่เหมาะสมและเปนที่นิยม เชน รานคาแบบทันสมัย (Modern Trade) หรือรานที่มี

การตกแตงสวยงามนาชม 

  2.4  กลยุทธการโฆษณาและสงเสริมการขาย 

    2.4.1 กลยุทธการโฆษณา ตองมีการโฆษณาเนนย้ําตัวสินคาและบริการ เชน 

ทําแผนพับปายโฆษณา โดยมีขอความและรูปภาพที่สวยงาม นาสนใจ หรือจูงใจอยากซื้อและใช

สินคา 

   2.4.2 กลยุทธการสงเสริมการขาย เชน การใหทดลองชิม การแจกตัวอยาง

สินคา จัดการขายเปนชุด 

 

เรื่องที ่3  การสรางรูปลักษณคณุภาพสินคาใหม 

 รูปลักษณหรือภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่ปรากฏใหเห็นวาสิ่ง น้ันเปนอยางไร 

โดยทั่วไปเราตองการใหเห็นภาพลักษณที่ดี ที่นาพึงพอใจหรือนาประทับใจ ซึ่งภาพลักษณที่ดี

น้ันควรจะตองตรงกับขอเท็จจริงดวยมิใชเปนภาพที่สรางขึ้นเทาน้ัน 

 การสรางรูปลักษณหรือภาพลักษณน้ัน นิยมใชการตั้งช่ือและตรายี่หอที่นาสนใจ 

รวมท้ังมีการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อเนนย้ําภาพลักษณใหมที่ตองการ 

 รูปแบบที่มีความนิยมในการนําเสนอเพื่อใหตลาดเกิดความรูจักและนิยม ดังน้ี 

 1. การจัดฉากตั้งวางสินคา เสมือนสินคายี่หอน้ันเปนหน่ึงในขาวของเครื่องใชในบาน

หรือที่ทํางานของตัวละครในเรื่อง หรืออาจจัดฉากใหตัวละคร เปดรานซูเปอรมารเก็ต และนํา

สินคาตาง ๆ มาตั้งโชวในราน เปนตน 

 2. การผูกสินคาไวกับบทสนทนาของตัวละครและโครงเรื่องบอยครั้ง จะเห็นตัวละครมี

บทสนทนาเกี่ยวกับสินคา 
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 3. การแฝงดวยภาพกราฟก ปายโฆษณาขนาดใหญขณะเปลี่ยนฉากเมื่อตองการบอก

วาฉากตอไป เหตุการณจะเกิดขึ้นที่ใดก็จะใชสถานที่เปนสัญลักษณ เชน อาคาร ปายรถเมล 

รานอาหาร โดยสถานที่ที่วาน้ีจะมีปายโฆษณาขนาดใหญติดอยูดวยคลายกับที่เราเห็นไดทั่วไป

เวลาขับรถ แตจะใชเปนภาพกราฟกตัดตอใหเหมือนกับวามีการโฆษณาน้ีติดอยูที่น่ันจริง ซึ่งผูชม

ก็จะไมรูสึกขัดใจเพราะรูสึกเพลิดเพลิน กับละครมากกวา 

 4. การที่แบรนดตาง ๆ ลงทุนเปนผูผลิตรายการโทรทัศนเองถือเปนอีกหน่ึงพัฒนาการ

ของการโฆษณาประชาสัมพันธซึ่งไดทั้งการรับรูในเรื่องของตัวสินคา และการรับรูในเรื่องของแบ

รนด โดยการนําสินคาหรือแบรนดเขาไปผูกไวกับทุกองคประกอบของรายการ หรือที่เรียกวา 

Branded Content 

 แนวทางการสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

 การสรางรูปลักษณสินคาใหมนั้น โดยท่ัวไปจะเริ่มจาก 

 1.  ตรวจสอบคุณภาพสินคาของเราวามีขอดี หรือจุดเดนในเรื่องอะไร เพื่อจะไดนํา

ขอมูลนี้มาสรางภาพลักษณ ถาคุณภาพหรือรูปลักษณเดิมของเราไมชัดเจน หรือยังไมดีพอก็ตอง

แกไขปรับปรุงใหดี 

 2.  นําขอมูลทางดานคุณภาพที่ดีน้ันมาใชในการสรางรูปลักษณหรือภาพลักษณของ

สินคา เชน กําหนดรูปลักษณหรือภาพลักษณของสินคา เชน กําหนดรูปลักษณหรือภาพลักษณ

ในเรื่องความใหมสดของสินคาหรอการมีรสชาติอรอยนุมนวล หรือการมีประสิทธิภาพการใช

งานดี เชน นํ้ามันนวดสมุนไพร เปนตน 

 3.  ควรมีการตั้งช่ือสินคา และตรายี่หอดวย โดยการตั้ง ช่ือน้ันควรใชช่ือที่สุภาพ 

เหมาะสม สั้นกะทัดรัดเพื่อใหจดจําไดงายและอาจสื่อใหเห็นคุณภาพ หรือจุดขายที่ตองการ เชน 

ยาทัมใจ ยาปวดหาย  เปนตน สําหรับตรายี่หอน้ันก็ควรออกแบบใหสอดคลองกับช่ือยี่หอ 

ออกแบบใหสวยงามนารักและมีความหมายที่ดี  

 4.  ทําการโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณคุณภาพสินคาใหมนี้ออกไป โดยใชสื่อและ

วิธีการตาง ๆ เชน ทําแผนปายโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณคุณภาพสินคาใหมน้ีออกไป 

โดยใชสื่อและวิธีการตาง ๆ เชน ทําแผนปายโฆษณาประชาสัมพันธหนารานและสถานที่ที่

เหมาะสม แจกแผนพับ หรือฝากขาวประชาสัมพันธ หรือแจกสินคาตัวอยางใหทดลอง  เปนตน 

ทั้งน้ีเพื่อเปนการเนนย้ําภาพลักษณที่ตองการเปนสําคัญ 

 5.  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนใหตํ่าลง เชน ควบคุมของเสียจากการผลิต 

พยายามลดตนทุนการผลิต  เปนตน 
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เรื่องที ่4  การพฒันาอาชพีใหมีความม่ันคง ความพออยู พอกิน มรีายได 

 ความหมายของการพออยูพอกินมีความสัมพันธไปกับความสมดุลระหวางรายได และ

รายจาย การมีรายไดและการออม 

 รายได หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการไดรับจากการขายสินคาหรือบริการตามปกติ

ของกิจการรวมทั้งผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ รายไดแบงออกเปน 

2 ประเภท ดังน้ี 

 1.  รายไดจากการขาย (Sales) หมายถึง รายไดท่ีเกิดจากการขายสินคาหรือบริการอัน

เปนรายไดจากการดําเนินงานตามปกติ 

 2.  รายไดอื่น (Other incomes) หมายถึง รายไดที่มิไดเกิดจากการดําเนินงาน

ตามปกติของกิจการซึ่งเปนรายไดที่ไมใชรายไดจากการขายสินคาหรือบริการนั่นเอง 

 การออม คือ รายไดเมื่อหักรายจายแลวมีสวนซึ่งเหลืออยู สวนของรายไดที่เหลืออยูซึ่ง

ไมไดใชสอยออกไป เรียกวาเงินออม โดยทั่วไปการออมจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อบุคคลน้ันมีรายได

มากกวารายจายของเขา 

 ความสําคัญของเงินออม เงินออมเปนปจจัยที่จะทําใหเปาหมายซึ่งบุคคลกําหนดไวใน

อนาคตบรรลุจุดประสงค เชน กําหนดเปาหมายไววาตองมีบานเปนของตนเองในอนาคตใหได 

เงินออมจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดเปาหมายที่วางไวเปนจริงขึ้นมาได สิ่งจูงใจในการออม 

คือ การที่คนเรามีเปาหมายอยางหน่ึงอยางใดในอนาคตกําหนดไวชัดเจนแนนอนก็จะทําใหเกิด

ความกระตือรือรนที่จะเก็บออมมากขึ้น 

 การลงทุน คือ การนําเงินที่สะสมไวไปสรางผลตอบแทนที่สูงกวาการออม โดยการ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

 1. จงอธิบายความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

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

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

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

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

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

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

 

 2. จงยกตัวอยางแนวทางการแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภคโดยใช

กลยุทธการตลาดเปนเครื่องมือ 

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

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

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

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

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

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

 3. จงอธิบายแนวทางการสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหมใหทราบพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

 

 

แบบฝกหัด 
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 4. จงอธิบายแนวทางการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 5  

โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

 

เรื่องที ่1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนตาง ๆ 

 แนวคิดของการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 แผนปฏิบัติการ คือ เครื่องค้ําประกันวาเปาหมายในการทํางานในแตละปมีโอกาส

บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 

 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 1.  เพื่อใหมั่นใจวามีแนวทางในการสรางความสําเร็จใหกับเปาหมายที่กําหนดไวได 

 2.  เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทํางานไวลวงหนา 

 3.  เพื่อลดความขัดแยงในการทํางานที่ตองเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน 

 4.  เพื่อลดความผิดพลาดและความซ้ําซอนในการทํางาน 

 5.  เพื่อจัดลําดับความสําคัญและเรงดวนของการทํางานไวลวงหนา 

 6.  เพื่อใชในการมอบหมายงานใหกับผูปฏิบัติที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนเพราะทุกคนจะทราบวา ใครจะทําอะไร เมื่อไร อยางไร 

 7.  เพื่อใชในการกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป 

 8.  เพื่อใหแผนท่ีวางไวมีความเปนไปไดและใกลเคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงใหมากที่สุด 

 ความหมายของการวางแผน 

 การวางแผน เปนการใชความคิดมองจินตนาการ เตรียมวิธีการตาง ๆ เพื่อคัดเลือกทาง

ที่ดีที่สุดทางหน่ึง กําหนดเปาหมายและวางกําหนดการกระทํานั้น เพื่อใหสําเร็จตามจุดประสงค

ที่วางไว 

 ประโยชนของการวางแผน 

 1.  ชวยใหมีการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ  

 2.  การวางแผนเปนศูนยกลางประสานงาน ทําใหทุกสวนงานมีความสอดคลองกัน 

 3.  การวางแผนทําใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยประหยัด มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 
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 4.  การวางแผนเปนเครื่องมือในการควบคุมงาน เพื่อการติดตามผลและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน 

 ประเภทของแผน มี 4 ประเภท ดังน้ี 

 1.  แผนพัฒนาระยะยาว (10-20 ป) กําหนดเคาโครงกวาง ๆ ในทิศทางที่จะพัฒนาไป

อยางไร 

 2.  แผนพัฒนาระยะกลาง (4-6 ป) โดยคาดคะเนวาในชวงระยะเวลาดังกลาว จะทํา

อะไรบาง จะมีโครงการพัฒนาอะไร จะใชงบประมาณและทรัพยากรมากนอยเพียงไร 

 3.  แผนพัฒนาประจําป (1 ป) ความจริงแผนน้ีมีอยูในแผนระยะกลางอยูแลวแตเปนการ

ทําไวลวงหนาหลายป ขอมูลและความตองการอาจไมสอดคลองกับปจจุบัน จึงตองจัดทํา

แผนพัฒนาประจําปขึ้น เพื่อขอต้ังงบประมาณประจําป 

 4.  แผนปฏิบัติการประจําป (1ป) งบประมาณประจําปมักมีการตัดทอนงบประมาณ

ออกตามความเหมาะสม จากกระทรวง ทบวง กรม จึงจําเปนตองปรับแผนปฏิบัติการประจําป 

เพื่อใหสอดคลองกับเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งเรียก แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเปน

การสรางความเขาใจในสถานการณที่เปนอยู ทั้งแผนการผลิตของเราวาเปนอยางไรเหมาะสม

แลวหรือไม แผนงานดานการตลาดของเราเปนอยางไร มีความชัดเจนเหมาะสมแลวหรือไม 

เพื่อที่จะนําขอมูลไปใชในการวางแผนโครงการพัฒนาอาชีพของเราตอไป 

 การวางแผนมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามควรมีการ

วางแผนอยางมีระบบ เพื่อลดขอผิดพลาดในการทํางานหรือปองกันปญหาบางอยางไมใหเกิดขึ้น 

 การวิเคราะหความเปนไปไดของการปฏิบัติตามแผน 

 ทุกครั้งที่จะดําเนินกิจการใดในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตัวเราตองนําหลักการคิดเปนมาเปนฐาน

การคิดเสมอ คือ 

 1.  วิเคราะหความพรอมของตนเอง 

  -  เกงอะไร 

  -  ชอบอะไร 

  -  ถนัดอะไร 

  -  มีความรูอะไร 

  -  จัดการเวลาไดขนาดไหน 

  -  มีงบประมาณเทาไหร 

 2.  วิเคราะหความพรอมของปจจัยที่มีความสัมพันธกับอาชีพ 



36 
 

  หากตองการจะประกอบอาชีพภายในชุมชน เชน เปดรานกวยเตี๋ยวหมูมะนาวใน

ชุมชน ก็ตองวิเคราะหความพรอมในหลาย ๆ ดาน ดังน้ี 

  -  วัตถุดิบในชุมชน 

  -  ตลาดผูบริโภค 

  -  แรงงานในชุมชน 

  -  สถานประกอบการ 

  -  เครื่องมืออุปกรณ 

  -  ชองทางการสื่อสารในชุมชน 

  เมื่อวิเคราะหแลวพบวา ปจจัยตาง ๆ ในชุมชนมีความพรอมมาก การวางแผนก็เปน

การวางแนวเชิงรุก คือ ประชาสัมพันธ ผลิตตามที่มีผูสั่งจอง ผลิตไปจําหนายตลาดนัด รานคาใน

ชุมชน แตถาปจจัยเหลานั้นไมพรอม การวางแผนจะตองเปนแผนงานพัฒนาปจจัยเหลาน้ันใหมี

ความพรอมไปดวยกัน 

 

เรื่องที ่2  การเขียนโครงการพฒันาอาชีพ 

 ขั้นตอนการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

 1.  ช่ือโครงการ ควรกําหนดช่ือโครงการใหชัดเจน 

 2.  หลักการและเหตุผล กลาวถึงความสําคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ หรือแนวคิด

สําคัญท่ีตองการใหเกิดการพัฒนาอาชีพ 

 3.  วัตถุประสงค ควรกําหนดช่ือโครงการใหชัดเจน วาโครงการมีวัตถุประสงคที่

ตองการคืออะไร จะมีหลายวัตถุประสงคก็ได การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการจะทําใหเรา

สามารถกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ได 

 4.  วิธีดําเนินงาน กําหนดรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงานอยางละเอียด ตั้งแตเริม

จนสิ้นสุดโครงการ ประกอบดวยกิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม ทรัพยากร 

ที่ใช เปนตน 

 5.  ระยะเวลา กําหนดระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินงาน 

 6.  สถานที่ดําเนินงาน กําหนดสถานที่และพื้นที่ในการดําเนินงานโครงการ 

 7.  งบประมาณ เปนการจัดทํารายละเอียดคาใชจายในการดําเนินงานการจัดซื้อ จัดหา

วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรใหชัดเจน เปนตน 
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 8.  ผลที่คาดวาจะไดรับ หรือประโยชนที่ไดจากการดําเนินโครงการ โดยการระบุผล 

ไดรับโดยตรง ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 

 ประโยชนของการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ มีประโยชนกับผูเรียนอยู 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. เพื่อใหมีแผนการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินของตนอยางมีจุดหมายปลายทาง 

ที่ชัดเจน มีการคิดขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบ เปนขั้น เปนตอน 

 2.  เพื่อมีโครงการที่ชัดเจนและเปนทางการเพื่อใชเสนอหนวยงานตาง ๆ ที่ใหการ

สนับสนุนไดพิจารณารายละเอียดไดอยางชัดเจน 

 การจะเขียนโครงการไดน้ัน ผูเรียนตองตัดสินใจแลววาจะพัฒนาอาชีพอะไร เปนอาชีพ

ที่ไดปฏิบัติจริง มีความหมายจริงกับชีวิต เปนเรื่องที่ตอบโจทยปญหาของอาชีพได การเขียน

โครงการตองมีแนวโนมที่จะทําใหประสบความสําเร็จ ถาดําเนินการใหเกิดความสําเร็จไดใน

ชวงเวลาสั้น ๆ หรือเห็นผลในระยะสั้นไดกอน จะทําใหผูเรียนเกิดกําลังใจในการที่จะปฏิบัติตน 

เพื่อบรรลุผลการพัฒนาอาชีพ สรางฐานอาชีพใหมั่นคง และตอยอดเรื่อยไปอยางมีความ

สมเหตุสมผล ประหยัด พอประมาณ มีภูมิคุมกัน เพราะผูเรียนคนควาหาความรูและมีจิตใจใฝ

คุณธรรม 

 

เรื่องที ่3  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 

 การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพนั้นอาจแบงไดเปน 2 สวน 

 สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 

 1.  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพในแงการผลิตวาเราจะ

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากขึ้น และผลิตไดมากขึ้นหรือไม 

 2.  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพในแงการตลาด วาเราจะ

สามารถสรางยอดขายเพิม่ไดหรือไม จะมีลูกคาเพิ่มขึ้นหรือไม ลูกคาจะยั่งยืนยาวนานแคไหน จะ

ทําอยางไรใหลูกคาซื้อมากขึ้น หรือมีลูกคาใหม ๆ เกิดขึ้น 

 3.  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพในแงการเงินวาอาชีพที่เรา

พัฒนาปรับปรุงน้ีทําใหเรามีผลกําไรท่ีเปนตัวเงินมากขึ้นมีเงินหมุนเวียนดีข้ึนหรือมีคาใชจาย 

ตาง ๆ ลดลงหรือไม 
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 สวนที่ 2 เปนการวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบวาโครงการนี้มีปจจัยเสี่ยงในเรื่องใดบางและมีโอกาสเกิด

ความเสี่ยงนั้นมากนอยแคไหน เชน ความเสี่ยงจากสภาพดินฟา อากาศ ความเสี่ยงในการขาด

แคลนวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากความผันผวนในการขายสินคาที่เปนฤดูกาล เปนตน 

 

เรื่องที ่4  การปรบัปรุงแกไขโครงการพฒันาอาชพี 

 จากการตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพในประเด็นตาง ๆ แลวถา

พบวามีปญหาหรือจุดออนในเรื่องใด เราก็จะไดนํามาแกไขปรับปรุงโครงการของเราใหเมาะสม 

หรือเมื่อดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพไปแลวอาจพบวามีปญหาหรือมีจุดออน เราก็ดําเนินการ

แกไขใหเหมาะสม 

 ประโยชนของการปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาอาชีพ 

 การปรับปรุงแกไขโครงการมีความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการพัฒนาอาชีพ 

ดังน้ี 

 1.  ในการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพนั้น เมื่อนํามาตรวจสอบความเปนไปไดของ

แผน หรือเมื่อนําแผนมาปฏิบัติก็อาจพบปญหาและอุปสรรค จึงตองดําเนินการแกไขปรับปรุง

แผนน้ัน หรือปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในเรื่องใด ๆ ก็ตาม จึงจะทําใหการดําเนินงานบรรลุ

ตามแผนโครงการที่วางไว 

 2.  การปรับปรุงแกไขโครงการจะทําใหเราไดรับขอมูลและแนวทางที่เปนประโยชนที่

จะนําไปในการวางแผนโครงการในคร้ังตอ ๆ ไปไดอยางเหมาะสม 

 3.  การปรับปรุงแกไขโครงการ จะทําใหเราไมเสียทรัพยากรที่ไดใชไปแลว เพราะเรา

ไมไดปลอยใหดําเนินโครงการตอไปน้ีโดยไมไดทําอะไร ซึ่งจะทําใหอาชีพน้ัน ๆ ไมประสบ

ความสําเร็จหรือเกิดความเสียหาย 
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เรื่องที ่5  การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 การประเมินโครงการจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนระบบ เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก

การประเมินมาใชในการตัดสินใจ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเปน

การประเมินที่จะตอบคําถามไดวาผลโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 

เกิดผลกระทบอะไรกับโครงการบาง เพื่อนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจวาจะดําเนินโครงการน้ี

ตอไปหรือปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นหรือลมเลิกโครงการ 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

 1.  เพราะเหตุใดจึงตองมีการเขียนแผนงานดานตาง ๆ กอนการเขียนโครงการพัฒนา

อาชีพ 

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

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

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

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

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

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

 

 2.  ใหผูเรียนบอกประโยชนของการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน มาพอ

เขาใจ 

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

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

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

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

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

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

 

 3.  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการแบงออกเปนกี่สวน อะไรบาง 

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

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

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

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

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

แบบฝกหัด 
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 4.  ใหผูเรียนอธิบายประโยชนของการปรับปรุงแกไขโครงการมาพอเขาใจ 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 1.  ศักยภาพของธุรกิจ หมายถึง ความสามารถของการผลิต การคาขาย การบริการ

ของธุรกิจที่ยังไมไดพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ หรือคุณภาพสูงสุด จึงตองมีการพัฒนาใหสูงขึ้น 

โดยมีผูประกอบการที่มีความสามารถมาทําการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจใหเกิดข้ึน 

 2.  ปจจัยนําเขา กระบวนการประกอบการ   ปจจัยสงออก 

 3.  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจตามศักยภาพ 5 ดาน  ไดแก 

  1)  เวลา ทําใหเกิดการมากอน มาหลัง ที่จะมีโอกาสลองใจลูกคาไดกอน ตองเสนอ

สินคาที่ไมตรงตามความตองการของลูกคาเราจะขาดทุน 

  2)  เวลาจะทําใหผูประกอบอาชีพมีประสบการณเพิ่มมากขึ้น มีความรูความ

เช่ียวชาญมากขึ้น 

  3)  เวลาเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดลอมของธุรกิจก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

  4)  เวลาที่ผ านไปจะทําใหธุรกิจมีคูแขงขันมากขึ้น โดยเฉพาะคูแขงที่ชอบ

ลอกเลียนแบบ 

  5)  ผูประกอบการตองใชขอมูลในอดีตที่เกิดขึ้นและขอมูลในปจจุบันใหเปน

ประโยชนที่สุด โดยนํามาทําการวิเคราะหเพื่อใหเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งขอมูลภายในและภายนอก

กิจการ  

 

 

 1. ตลาด คือ สถานท่ีที่เปนชุมชนหรือเปนที่ชุมนุมเพื่อซื้อและขายสินคาหรือเปนแหลง

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ ของคนในชุมชนน้ัน ๆ 

 2. การตลาด คือ การกระทํากิจกรรมตางๆในทางธุรกิจซึ่งทําใหสินคาและบริการ

เคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจ ในขณะเดียวกันก็บรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรดวย 

เฉลยแบบฝกหัด 

บทท่ี 1 

บทท่ี 2 
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 3. ยกตัวอยาง เปาหมายในการขายปลายหมึกยาง ในงานนิทรรศการของสถานศึกษา

ระยะเวลา 3 วัน 

  1) มียอดขายวันละ 2,500 บาท 

  2) มีผูซื้อปลาหมึกยางเพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากปที่ผานมา 

  3) มีกําไรจากยอดขายไมนอยกวารอยละ 15 

 4. กลยุทธการตลาด  ประกอบดวย 

  1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

  2) กลยุทธดานราคา 

  3) กลยุทธเรื่องชองทางการจําหนาย  

  4) กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 5. กิจกรรมและแผนพัฒนาการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

  1) จัดหาพนักงานขายที่มีความสามารถในการนําเสนอสินคา 

  2) ทําการโฆษณา ประชาสัมพันธ เชน ปายโฆษณา แจกใบปลิว แผนพับ

ประชาสัมพันธสินคา 

  3) จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน การลดราคา การใหแลกซื้อสินคาในราคา

พิเศษ การแจกสินคาตัวอยางใหทดลองใช การใหของแถมเมื่อซื้อสินคาเปนจํานวนมาก 

 

 

 1. คุณภาพ คือ คุณสมบัติทุกประการของผลิตภัณฑหรือการบริการที่ตอบสนองความ

ตองการและสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เชน ความแข็งแรงทนทานของสินคา การ

ใหบริการที่สะดวกรวดเร็วของธนาคาร 

 2. ตัวอยางเปาหมายการผลิต 

  - การผลิตสบูขมิ้นใหไดเดือนละ 1,000 กอน 

  - ลดตนทุนการผลิตลงใหไดรอยละ 10 

  - ผลิตสบูที่มีสวนผสมของสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิดเพื่อใหลูกคามี

ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น 

บทท่ี 3 
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 3. ความสําคัญของแผนกิจกรรมการผลิต คือ ทําใหการผลิตเปนไปตามขั้นตอน 

สามารถควบคุมตนทุนการผลิตได และสามารถกําหนดเปาหมายผลิตภัณฑในดานปริมาณและ

คุณภาพได 

 4. ตัวอยางการพัฒนากระบวนการผลิต 

  - การแลกเปลี่ยนความรูจากปราชญชุมชนที่มีความรูเรื่องสมุนไพรไทยที่จะ

สามารถนํามาผลิตสบูสมุนไพรได เพื่อใหชวยตรวจสอบคุณภาพสินคา พรอมทั้งใหความรูเรื่อง

สมุนไพร 

  - ดูแลเรื่องวัตถุดิบ คัดเลือกใหมีคุณภาพมากที่สุด 

  - ดูแลเรื่องความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิต 

  - ตรวจสอบคุณภาพสินคา การออกแบบบรรจุภัณฑ และมาตรฐานการบรรจุหีบ

หอใหมีคุณภาพ สวยงาม และสะดวกตอผูบริโภค 

 

 

 1. ธุรกิจเชิงรุกเปนการทําธุรกิจที่มุงใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไม

หยุดน่ิง ผูประกอบการตองติดตามขาวสารความตองการของลูกคา ความเคลื่อนไหวของคูแขง

ขัน เพื่อนําขอมูลเหลาน้ันมาพัฒนาสินคาของตนใหทันสมัยตรงกับความตองการของลูกคา 

ดังน้ันผูประกอบการจึงจําเปนตองดําเนินธุรกิจเชิงรุกเพราะจะทําใหเกิดคุณคาและประโยชนตอ

การดําเนินธุรกิจ 

 2. แนวทางการแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

  - วิเคราะหความตองการของลูกคา และกระแสความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

เชน เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ความเคลื่อนไหวของคูแขง 

  - การใชกลยุทธทางการตลาด กลยุทธราคา กลยุทธชองทางการจําหนาย กลยุทธ

การโฆษณาและสงเสริมการขาย 

 3. แนวทางการสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหมเริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพสินคา

วามีจุดเดน จุดดอยอยางไร และหากพบวามีจุดดอยก็ตองคิดหาวิธีการปรับปรุงแกไขใหดี 

จากนั้นนําจุดดีมาพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป โดยเนนย้ําใหมีภาพลักษณดี มีประสิทธิภาพ ตั้งช่ือและ

ตรายี่หอใหเปนที่นาจดจํา ออกแบบบรรจุภัณฑใหเหมาะสม สวยงาม นาสนใจ และสุดทายตอง

บทท่ี 4 
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ทําการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจักจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การลด แลก 

แจก แถม 

 4. แนวทางการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน คือ การคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาอาชีพ

ของตน พัฒนาความคิดโดยการคิดสรางสรรคสิ่งใหม ๆ นํานวัตกรรมใหม ๆ เขามาใชในการ

ประกอบอาชีพ ฝกฝนใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของตน

หาพันธมิตรที่ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือใกลเคียงกันเพื่อพึ่งพาอาศัย แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน

และกัน เพื่อชวยกันเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและหาวิธีการลดตนทุนการผลิต 

 

 
 

 1.  เหตุผลที่ตองมีการเขียนแผนงานดานตาง ๆ กอนการเขียนโครงการเพราะแผนเปน

ตัวกําหนดทิศทางในอนาคตที่ตองการจะใหเกิดข้ึนซึ่งมีองคประกอบของแผน คือ หลักการและ

เหตุผลของการจัดทําแผนซึ่งมีทั้งการวิเคราะหขอมูลสภาพที่เปนปญหา การวิเคราะหขอมูล

สภาพที่เปนจุดแข็ง การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 

 2.  ประโยชนของการเขียนโครงการการพัฒนาอาชีพ คือ เพื่อใหมีจุดมุงหมาย

ปลายทางที่ชัดเจน มีการคิดขั้นตอนการดําเนินอยางเปนระบบเปนขั้นตอน และเปนทางการ

เพื่อใชเสนอหนวยงานตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุนไดพิจารณารายละเอียดไดอยางชัดเจน 

 3.  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพ แบงไดเปน 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหความเปนไปได 

  สวนที่ 2 เปนการวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 4.  การปรับปรุงแกไขโครงการมีความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการพัฒนาอาชีพ 

ดังน้ี 

 ทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรค และปญหาตางๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในอนาคตเมื่อทราบ

ถึงปญหาจากการวิเคราะหขอมูลโครงการแลวเราก็สามารถนําเอาขอมูลน้ันมาหาวิธีการแกไข

ปญหา และนํามาเปนแนวทางในการวางแผนโครงการครั้งตอ ๆ ไป ซึ่งการปรับปรุงแกไข

โครงการน้ันจะทําใหเราไมเสียทรัพยากรที่ใชไปแลว เพราะเราไมไดปลอยใหดําเนินโครงการ

ตอไปน้ีโดยไมไดทําอะไร ซึ่งจะทําใหงานอาชีพน้ัน ๆ ไมประสบความสําเร็จหรือเกิดความ

เสียหาย 

บทท่ี 5 
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