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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 

         หนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง เลมน้ี 

เปนการสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ สาระการประกอบอาชีพ รายวิชา พัฒนา

อาชีพใหมีความเขมแข็ง อช21003 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อใหนักศึกษาได

เรียนรูและทําความเขาใจในเน้ือหาสาระของรายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง อช21003 

ที่สําคัญ ๆ ไดสะดวกและสามารถเขาใจยิ่งขึ้น ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือ

เรียนรายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งเลมนี้ นักศึกษาควรปฏิบัติ  ดังน้ี 

 1. ศึกษาหนังสือเรียนรายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง อช21003 สาระการ

ประกอบอาชีพ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหเขาใจกอน 

 2. ศึกษาเน้ือหาสาระของหนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา พัฒนาอาชีพ

ใหมีความเขมแข็ง อช21003 ใหเขาใจอยางถองแท พรอมทั้งทําแบบฝกหัดทายบททีละบท 

และตรวจคําตอบจากเฉลยแบบฝกหัดทายเลมใหครบ 5 บท  

 3. หากนักศึกษาตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหาสาระรายวิชา พัฒนาอาชีพใหมี

ความเขมแข็ง  อช21003 เพิ่มเติมสามารถศึกษาคนควาไดจากสื่ออื่น ๆ ในหองสมุดประชาชน 

อินเทอรเน็ต หรือครูผูสอน 
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บทท่ี 1 

ศักยภาพธุรกิจ 
 

เรื่องที ่1   ความหมาย ความสําคัญ และความจําเปนในการพฒันาอาชีพ  

 

 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การพัฒนาทักษะอาชีพดานตาง ๆ ใหสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือการบริการไดตรงกับความตองการของผูบริโภคและทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาด 

 ความสําคัญ และความจําเปนในการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง  มีดังน้ี 

 1. ทําใหอาชีพมีความเจริญกาวหนา เขมแข็ง พึ่งตนเองได 

 2. ผูประกอบอาชีพไดพัฒนาตนเองไมลาสมัย  

 3. ชวยใหสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตนเองและกิจการ 

 4. ทําใหผูประกอบธุรกิจดึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงเขามาทํางานไดมากขึ้น 

 5. เปนการรับประกันบุคคลที่มีความสามารถใหอยูทํางานตอไป 

 6. ผูประกอบอาชีพรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตออาชีพของตน 

 7. ผูประกอบอาชีพรูทิศทางการพัฒนาอาชีพของตน 

 

เรื่องที่ 2   ความจําเปนและคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ  

 

 ศักยภาพธุรกิจ หมายถึง ความสามารถหรือความพรอมที่มีอยูภายในธุรกิจน้ัน ๆ ที่จะ

เอื้ออํานวยตอการพัฒนา ปรับปรุงที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 

 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ หมายถึง การแยกแยะความสามารถหรือความพรอม

องคประกอบของธุรกิจ  ไดแก ทุน บุคลากร วัสดุอุปกรณ และการจัดการ เพื่อใหผูประกอบ

ธุรกิจมีความเขาใจในแตละสวนของธุรกิจอันจะนําไปสูการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง  
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 ปจจัยนําเขาเพื่อขยายอาชีพในแตละปจจัยจะมีตัวแปรรวม ดังน้ี 

 1. ทุน เปนปจจัยในการดําเนินธุรกิจประกอบดวย เงินทุน ที่ดิน อาคารสถานที่  

ทุนทางปญญา       

 2. บุคลากร เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะธุรกิจจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความคิดของ

คน มีคนเปนผูดําเนินการหรือจัดการทําใหเกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบ ประกอบดวย  

ผูประกอบธุรกิจ หุนสวนและแรงงาน   

   3. วัสดุอุปกรณ ในการผลิตสินคาตองอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดังน้ัน ผูประกอบ

ธุรกิจตองรูจักบริหารวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดตนทุนที่ต่ํา และทําใหธุรกิจไดผลกําไร

สูงสุด ประกอบดวย วัตถุดิบ อุปกรณและเคร่ืองมือ 

  4. การจัดการ ในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ ควรมีการ

วางแผนและควบคุมใหการปฏิบัติงานน้ันมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การจัดการผลิตและการ

จัดการตลาด  

 ความจําเปนและคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ  

 1. ผูประกอบธุรกิจรูขอบเขตความสามารถของตนเองและคูแขงขัน  

 2. ผูประกอบธุรกิจสามารถนําขอมูลทุน บุคลากร วัสดุอุปกรณ และการจัดการ มาใช

ในการวางกลยุทธทางธุรกิจได  

 3. ผูประกอบธุรกิจสามารถมองเห็นชองทางการขยายธุรกิจ 

 

ตัวอยาง การวิเคราะหศกัยภาพธุรกิจ  

 นายพงษศักด์ิ  ชัยศิริ เจาของรานเฟอรนิเจอรเครื่องเรือนไม วิเคราะหศักยภาพธุรกิจ

ของตนเองไดดังน้ี 

 1.  มีใจรักดานการคาเฟอรนิเจอร ชอบบริการงานดานการขาย  

 2.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง ออนนอมถอมตน  

 3.  มีความซื่อสัตยตอลูกคา ขายสินคาเหมาะสมกับราคา ไมเอาเปรียบลูกคา  

 4.  มีความรูดานเฟอรนิเจอรเครื่องเรือนไมเปนอยางดี  

 5.  ทําเลที่ตั้งรานมีความเหมาะสม 

 6.  เครื่องจักรที่ใชในการผลิตมีอายุการใชงานนาน ชํารุดบอย 

 7.  มีเงินทุนหมุนเวียนคลองตัว 
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 8.  มีแหลงทุนในทองถิ่น 

 9.  มีสวนแบงตลาดในทองถิ่นประมาณ 30%  

 10. ลูกคาสวนใหญอาชีพพนักงานบริษัท ขาราชการ ระดับรายไดปานกลาง  

ในหมูบานจัดสรรบริเวณใกลเคียงประมาณ 7 หมูบานแถบชานเมือง  

 11. ในทองถ่ินมีผูประกอบกิจการคาเฟอรนิเจอรไมเชนเดียวกัน 3 ราย  

 12. ทิศทางในอาชีพนี้ ยังมีอนาคตอีกยาวไกลจะมีจํานวนหมูบานจัดสรรเพิ่มขึ้นใน

แถบน้ีอีกประมาณ 5 หมูบาน 

จากขอมูลขางตนสามารถนํามาวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ  ดังน้ี 

ทุน บุคลากร 

1. ทําเลที่ตั้งรานมีความเหมาะสม 

2. มีเงินทุนหมุนเวียนคลองตัว 

3. มีแหลงทุนในทองถ่ิน 

1.  มีใจรักดานการคาเฟอรนิเจอร ชอบบริการ

งานดานการขาย  

2.  มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใส เปน

กันเอง ออนนอมถอมตน  

3.  มีความซื่อสัตยตอลูกคา ขายสินคา

เหมาะสมกับราคา ไมเอาเปรียบลูกคา  

4.  มีความรูดานเฟอรนิเจอรเครื่องเรือนไมเปน

อยางด ี

วัสดุอุปกรณ การจัดการ 

เครื่องจักรที่ใชในการผลิตมีอายุการใชงาน 

นานชํารุดบอย 

1.  มีสวนแบงตลาดในทองถิ่นประมาณ 30%  

2.  ลูกคาสวนใหญอาชีพพนักงานบริษัท 

ขาราชการ ระดับรายไดปานกลาง ใน

หมูบานจัดสรรบริเวณใกลเคียงประมาณ 7 

หมูบานแถบชานเมือง  

3. ในทองถ่ินมีผูประกอบกิจการคาเฟอรนิเจอร

ไมเชนเดียวกัน 3 ราย  

4. ทิศทางในอาชีพนี้ ยังมีอนาคตอีกยาวไกลจะ

มีจํานวนหมูบานจัดสรรเพิ่มขึ้นในแถบน้ีอีก

ประมาณ 5 หมูบาน 
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จะเห็นไดวา การวิเคราะหศักยภาพมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาอาชีพให

เขมแข็งมาก  หากไดวิเคราะหแยกแยะศักยภาพของตนเองอยางรอบดาน ปจจัยภายในของผู

ประกอบธุรกิจ ปจจัยภายนอกของผูประกอบธุรกิจ โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ

การคา ยิ่งวิเคราะหถูกตองและแมนยํามาก   ซึ่งจะทําใหผูประกอบธุรกิจรูจักตนเอง อาชีพของ

ตนเองไดดียิ่งข้ึนเหมือนคํากลาว “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง   ชนะทั้งรอยครั้ง” 

 

 

เรื่องที ่3   การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

 

ตําแหนงธุรกิจ หมายถึง ระยะเวลาในชวงการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ ในแตละ

ระดับข้ันตอนของการดําเนินกิจการ โดยทั่วไปแบงระยะดังน้ี  

1. ระยะเริ่มตน  

2. ระยะสรางตัว  

3. ระยะทรงตัว  

4. ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น  
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ซึ่งจะอธิบายเปนรูปแบบกราฟดังนี้ 

 กราฟวิเคราะหตําแหนงวงจรธุรกิจ 

 

1. ระยะเริ่มตน เปนระยะที่อาชีพหรือธุรกิจอยูในระยะฟกตัวของการเขาสูอาชีพ  

2. – 3. ระยะสรางตัว และระยะทรงตัว ธุรกิจอยูในชวงพัฒนาขยายตัว หรือยังทรง

ตัวอยู ซึ่งชวงน้ีจะมีคนจับตาและพรอมทําตาม (เร่ิมมีคูแขงขันทางการคา)  

4.  ระยะตกต่ําหรือสูงขึน้  

 4.1 เมื่อธุรกิจกาวหนาจะมีผูคนเขามาเรียนรู ทําตาม ทําใหเกิดวิกฤติสวนแบงทาง

การตลาด  

 4.2 ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจจะเปนขาลง จําเปนตองขยายขอบขายจึงมีความตองการ

ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเขาใชงาน  

โดยสรุป ผูประกอบธุรกิจตองมีการวิเคราะหตําแหนงธุรกิจของตนใหไดวาอยูในชวง

ระยะใด กําลังสรางตัว ทรงตัว หรือเปนขาขึ้นและหรือขาลง  

 

 

มูลคาธุรกิจ 
4.1 ธุรกิจกาวหนา จะมีผูคนเขามาเรียนรู 

ทําตาม  ทําใหเกิดวิกฤตสวนแบงทาง

การตลาด 

 

4.2 ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจจะเปนขาลง

จําเปนตองขยายขอบขาย จึงมีความตองการ 

ใชนวัตกรรมเทคโนโลยเีขามาใช 

 
เวลา 

1. ระยะเริม่ตน 
2. ระยะสราง

3. ระยะทรงตัว 4. ระยะตกต่าํหรือสูงขึ้น 

1 เปนระยะที่อาชีพ

หรือธุรกิจอยูในระยะ

ฟกตัวของการเขาสู

อาชีพ 

2 – 3 ธุรกิจอยูในชวงพัฒนาขยายตัว 

หรือยงัทรงตัวจะมีคนจับตามองและ

พรอมทําตาม 

(เริม่มีคูแขงขัน) 
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เรื่องที่ 4   การวิเคราะหตามศักยภาพทั้ง 5 ดาน   

 

1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่  

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถ

นําไปใชใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได เชน การวางแผนการปลูก

คะนา มีแหลงนํ้าเพียงพอตอระยะเวลาในการปลูก 1 ฤดูกาล หรือไม และความอุดมสมบูรณ

ของดินมีมากนอยเพียงใด ซึ่งจะสงผลตอการปรับปรุงบํารุงดินและการใสปุย  

2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ  

 ลักษณะภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะอากาศประจําถิ่นในชวงระยะเวลาหน่ึง ซึ่งมี

อิทธิพลตอการประกอบอาชีพในแตละพื้นที่ ซึ่งมีสภาพอากาศที่แตกตางกัน การเตรียมปจจัย

การปลูกคะนาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ ควรเลือกเมล็ดพันธุใหเหมาะสมกับฤดูกาล เพราะจะทําให

คะนามีการเจริญเติบโตที่ดี  

3. ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่  

 ภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของแผนดิน ความสูงต่ํา ท่ีราบลุม  

ที่ราบสูง ภูเขา แมนํ้า ทะเล เปนตน สภาพภูมิประเทศในการปลูกคะนา ควรเลือก

พื้นที่ท่ีราบสูงใกลแหลงน้ํา  

4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่  

 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หมายถึง ความเช่ือ การกระทําที่มีการปฏิบัติสืบเน่ือง

กันมาเปนเอกลักษณ และมีความสําคัญตอสังคม ในแตละภาคของประเทศไทย มีวิถีชีวิต ความ

เปนอยู และการบริโภคที่แตกตางกัน การปลูกคะนา ควรปลูกใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภคและตลาด  

5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  

 ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิรู 

ภูมิปญญา ทั้งในอดีตและปจจุบันตางกัน ในแตละทองถิ่นมีความถนัดและความชํานาญในการ

จัดการแรงงาน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวที่ไมเหมือนกัน สงผลใหผลผลิตและรายไดที่ตางกัน 
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ตัวอยางการวิเคราะหศกัยภาพทั้ง  5  ดาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปลูก

คะนา 

ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- มีแหลงน้ําเพียงพอ 

- ดินมีความอุดมสมบรูณ 

ศักยภาพของภูมิอากาศ 

สภาพอากาศชื้นเหมาะสมกับ

การปลูกคะนา 

ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

- มีแรงงานดานเกษตรกรรม 

- มีภูมิปญญาผูรูดานเกษตรกรรม 

ศักยภาพของภูมิประเทศและ

ทําเลที่ตั้ง 

ลักษณะภูมิประเทศที่ราบลุม 

ริมแมน้ํา 

ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีและวิถีชีวิต 

- คนในพื้นที่นิยมบริโภคผักคะนา 

- มีตลาดรับซือ้ผักคะนาตลอดป 
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ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตองที่สดุเพียงขอเดียว 

1.  ขอใดคือความสําคัญของการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็ง 

ก. มีการทํางานเปนเอกเทศ 

ข. มีการวางแผนการดําเนินงาน 

ค. มีการพัฒนาสินคาไดตามที่ลูกคาตองการ 

ง. มีการปรับปรุงสถานที่ผลิตสินคาใหทันสมัย  

2. เหตุใดผูประกอบธุรกิจจําเปนจะตองวิเคราะหศักยภาพทางธุรกิจ 

 ก. เพื่อดูยอดขายกับจุดคุมทุนที่เกิดข้ึน 

 ข. เพื่อจะไดเห็นทิศทางเชิงกลยุทธของธุรกิจ 

 ค. เพื่อทดสอบความเหมาะสมของแผนการตลาด 

 ง. เพื่อจะไดขอมูลใหมเกี่ยวกับสินคาและการตลาด 

3. ขอใดกลาวถึงการพัฒนาศักยภาพไดถูกตอง 

 ก. การเปลี่ยนแปลงอยางมีกระบวนการ 

 ข. การเปลี่ยนแปลงโดยมีจุดมุงหมายกําหนดไว 

 ค. การนําเอาคนภายในมาใชในการผลิตใหไดมากที่สุด 

 ง. การนําความสามารถที่ซอนเรนภายในมาพัฒนาธุรกิจใหดีขึ้น 

4. ขอใดไมใชคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจ  

 ก. ทําใหคาดการณไดวาระยะเวลาใดธุรกิจจึงจะคุมทุน 

 ข. ทําใหรูวาลูกคามีความตองการสินคาใหมรูปแบบใด  

 ค. ทําใหรูวาลูกคามีความพึงพอใจตอสินคามากนอยเพียงใด 

 ง. ทําใหรูวามีหนวยงาน องคกรใดบางที่จะชวยเหลือธุรกิจของตน 

5.  ตําแหนงธุรกิจระยะใดที่มีการลงทุนและขยายกําลังการผลิตมากทีสุ่ด 

 ก. ระยะเริ่มตน 

 ข. ระยะสรางตัว 

 ค. ระยะทรงตัว 

 ง. ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น 

แบบฝกหัดที่ 1 
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6.  “นางวันดีตองการขายเสื้อผาสําเร็จรูป จึงไดมาติดตอหาสถานที่จําหนายในตลาดนัด” นาง

วันดีจัดอยูในระยะใด ของตําแหนงธุรกิจ 

 ก. ระยะเริ่มตน 

 ข. ระยะสรางตัว 

 ค. ระยะทรงตัว 

 ง. ระยะสูงสุด 

7.  “นายมงคลประกอบธุรกิจจําหนายนํ้าดื่มแบบบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร ตอมาไดรับการเรียกรอง

จากลูกคา ใหผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวดขนาดเล็ก นายมงคลจึงไดจัดซื้อเครื่องจักรมาบรรจุขวด

เพิ่มขึ้น ทําใหไดจํานวนลูกคามากขึ้น” นายสมศักดิ์จัดอยูในระยะใดของตําแหนงธุรกิจ 

 ก. ระยะเริ่มตน 

 ข. ระยะสรางตัว 

 ค. ระยะทรงตัว 

 ง. ระยะสูงสุด 

8.  สุดาผลิตผาฝายทอมือ ซึ่งเปนเอกลักษณของทองถิ่น เปนการประกอบอาชีพตามศักยภาพ

ในขอใด    

 ก. ศักยภาพของภูมิประเทศ 

 ข. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

 ค. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ง. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

9.  อาชีพการทําประมง  เปนการประกอบอาชีพตามศักยภาพในขอใด  

 ก. ศักยภาพของภูมิอากาศ 

 ข. ศักยภาพของภูมิประเทศ 

 ค. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

 ง. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

10.  นายวิชัย มีอาชีพขับรถรับ-สงสินคา เปนการประกอบอาชีพตามศักยภาพในขอใด  

 ก. ศักยภาพของภูมิอากาศ 

 ข. ศักยภาพของภูมิประเทศ 

 ค. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

 ง. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 
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ใหผูเรียนพิจารณาสถานการณตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 

  นายสมศักด์ิประกอบอาชีพรับจางทั่วไป อยากเปลี่ยนมาประกอบอาชีพปลูกผักปลอด

สารพิษจําหนาย จึงไดทําการวิเคราะหศักยภาพทางธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจ ผลการ

วิเคราะหศักยภาพมีดังน้ี  

1. ลักษณะพื้นที่ของชุมชนสวนใหญเปนที่ราบลุม  

2. ดินเปนดินรวนปนทราย มีความอุดมสมบูรณพอสมควร 

3. สภาพอากาศทองถิ่นเปนแบบรอนช้ืน ฤดูฝนมีระยะเวลา 3-4 เดือน 

4. มีคลองชลประทานภายในหมูบาน และมีน้ําตลอดทั้งป  

5. แรงงานทองถิ่นมีเพียงพอ สวนใหญอยูในวัยกลางคน 

6. แรงงานทองถิ่นมีความรู ทักษะดานเกษตรกรรม 

7. ตลาดผูบริโภคผักปลอดสารพิษในทองถ่ิน และพื้นที่ใกลเคียงมีความตองการสูง 

8. คนในทองถ่ินเริ่มตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ และการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ 

9. คนในทองถ่ินมีความคิดเห็นวาผักปลอดสารพิษมีราคาสูง  

10. มีภูมิปญญาดานเกษตรกรรมในชุมชนที่จะเปนที่ปรึกษา ใหขอเสนอแนะได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝกหัดที่ 2 
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จากขอมูลขางตน จงระบุศักยภาพในขอ 1-10  วาเปนศักยภาพดานใด 

 

ศักยภาพ ผลการวิเคราะห 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

2.  ภูมิอากาศ ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

3.  ภูมิประเทศและทําเลที่ต้ัง ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

4.  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิต 

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

5.  ทรัพยากรมนุษย ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
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บทท่ี 2 

การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 
 

เรื่องที ่1   การกําหนดทศิทางการตลาด  

 

 การกําหนดทิศทางการตลาด  เปนการกําหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจใหมี

ประสิทธิภาพโดยผูประกอบการหรือสถานประกอบการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของตนเอง 

และสภาพแวดลอม มากําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการผลิต วิเคราะหธุรกิจวาอยูใน

ตําแหนงใด  และนํามากําหนดเปนเปาหมายในอนาคตของธุรกิจตามตําแหนงที่วิเคราะหได   

 

 
 

ทิศทางการตลาด 

 

เรื่องที ่2   การกําหนดเปาหมายการตลาด  

 

 เปาหมายการตลาดเปนการบอกใหทราบวา ผูประกอบการหรือสถานประกอบการน้ัน

สามารถทําอะไรไดภายในระยะเวลาเทาใด ซึ่งอาจจะกําหนดไวเปนระยะสั้นหรือระยะยาว 3 ป 

หรือ 5 ป ก็ได การกําหนดเปาหมายจะตองมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได หาก

สามารถกําหนดเปนจํานวนตัวเลขไดก็จะยิ่งดี เพราะทําใหมีความชัดเจนจะชวยใหการวางแผน

มีคุณภาพยิ่งข้ึน และจะสงผลในทางปฏิบัติไดดียิ่งข้ึน  

 

 

รวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลของผูประกอบการ

และสภาพแวดลอม 

กําหนดวัตถุประสงค 

และเปาหมายการผลิต 

วิเคราะหธุรกิจวาอยู 

ในตําแหนงใดของ

การตลาดหรือคูแขง

ในธุรกิจเดียวกัน 

กําหนดเปนเปาหมายใน

อนาคตของธุรกิจ 
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 การวางแผนการปฏิบตักิารและการที่ทําใหธุรกิจบรรลุเปาหมายทีต่ั้งไว 

ประกอบดวย 3 สวน  

 

 1.  การวางแผนวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมาย  

 2. การปฏิบัติตามแผน  

 3. การควบคุมและตรวจสอบ  

 การตลาดในยุคโลกาภิวัตนมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ซึ่งขึ้นอยูกับ 

 1. กระแสหรือความนิยมของผูบริโภค  

 2. กําลังซื้อของผูบริโภค  

 3. สวนแบงของตลาด  

 ผูประกอบการจําเปนตองศึกษากระบวนการตลาดอยูตลอดเวลา เพื่อนํามากําหนด

ทิศทางและเปาหมายทางการตลาด โดยพยายามผลิตสินคาหรือบริการขึ้นมาที่จะสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด ดังน้ันจําเปนที่จะตองมีการกําหนดทิศทาง

และเปาหมายทางการตลาด  เพื่อเอาชนะคูแขงขันทางการตลาดและเปนผูประสบความสําเร็จ

ในที่สุด  

 การกําหนดทิศทางและเปาหมายทางการตลาดจะตองตอบคําถามเหลานี้ใหได  

ดังน้ี  

 1. ตลาดตองการซื้ออะไร หมายถึง สินคาที่ผูบริโภคตองการ  

 2. ทําไมจึงซื้อ หมายถึง จุดประสงคในการซื้อสินคาไปทําไม  

 3. ใครคือผูซื้อ หมายถึง กลุมเปาหมายที่จะซื้อคือกลุมใด  

 4. ซื้ออยางไร หมายถึง กระบวนการซื้ออยางไร เชน ซื้อแบบออนไลน ซื้อโดยผาน

พนักงานขาย   ซื้อจากรานคา เปนตน 

 5. ซื้อเมื่อไร หมายถึง โอกาสหรือความถี่ที่จะซื้อสินคาเมื่อไร เชน ทุกวัน ทุกเดือน  

 6. ซื้อที่ไหน หมายถึง สินคาที่จะซื้อมีขายตามรานคาประเภทใด เชน รานขายของ

เบ็ดเตล็ด รานขายทั่วไป  

 ผูประกอบการจะตองสรุปใหไดวาผูบริโภคตองการสินคาชนิดใดนําไปใชทําอะไร 

กลุมเปาหมายที่ตองซื้อเปนกลุมที่มีกําลังซื้อหรือไม วิธีการท่ีซื้อ ซื้อใชเมื่อใดและควรซื้อแหลงใด 

สิ่งเหลาน้ีจะเปนทิศทางในการผลิตสินคาแลวนํามากําหนดเปาหมายที่จะผลิตสินคา เชน มี

ขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภค คือ ผูซื้อตองการกินอาหารปลอดสารเคมี กลุมเปาหมายเปนผูสูงอายุใน
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หมูบาน ซื้อมาทําอาหารทุกวันและซื้อตามรานคาในชุมชน        จึงตัดสินใจวาจะผลิตผัก

อินทรียจําหนาย รวมถึงถาไดรับขอมูลของความตองการของผูบริโภคดานอื่น ๆ และสภาพของ

ตลาดในปจจุบัน มาใชในการกําหนดทิศทางการตลาดดวย  

ตัวอยาง การวิเคราะหพฤตกิรรมการบริโภคของลูกคาสายการบิน  

 1. ตลาดตองการซื้ออะไร : การเดินทางที่สะดวก สบาย รวดเร็ว การบริการที่

ประทับใจ มีเที่ยวบินใหเลือกมาก มีเที่ยวบินตรง  

 2 ทําไมจึงซื้อ : ตองการประหยัดเวลา ตองการเดินทางอยางรวดเร็ว มีความภูมิใจ  

 3. ใครคือผูซื้อ : นักธุรกิจ นักทองเที่ยว  

 4. ซื้ออยางไร : ซื้อซํ้า ซื้อเมื่อมีธุระดวนและจําเปน ซื้อจากความประทับใจ  

 5. ซื้อเมื่อไร : ซื้อสมํ่าเสมอ ซื้อเรงดวนเปนคร้ังคราว ซื้อเมื่อตองการเดินทางทองเที่ยว  

 6. ซื้อที่ไหน : ตัวแทนจําหนาย สํานักงานขายของสายการบิน  

 

 

 การเลือกตลาดเปาหมาย (Target Market) น้ัน เปนองคประกอบที่สําคัญของเปาหมาย

ทางการตลาด ซึ่งนักการตลาดจะเลือกตลาดเปาหมายได จะตองทําการวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ดังน้ี  

 1. ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคตมีลักษณะการบริโภคอยางไร มีความตองการ

สินคาชนิดใด มีรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอยางไร และผูที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคตเปน

ใครอยูท่ีไหน  

 2. สวนผสมทางการตลาด และความสามารถในการจัดสวนผสมทางการตลาดให

เขาถึงเปาหมายทางการตลาดท่ีไดวางไว ซึ่งสวนผสมทางการตลาดประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ 

2) ราคา 3) ชองทาง/วิธีการขาย และ 4) การสงเสริมการขาย 

 3. เปาหมายของธุรกิจ โดยวิเคราะหถึงการแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่เห็นวาพอมี

ชองทาง  

 4. ปจจัยอื่น ๆ ซึ่งสวนมากเปนตัวแปรหรือสภาพแวดลอมทางการตลาดท่ีควบคุมไมได 

เพราะปจจัยน้ี มีผลตอการเลือกตลาดเปาหมายเชนกัน  

 5. การแบงสวนตลาด เปนการแบงตลาดสําหรับผลิตภัณฑชนิดใดชนิดหน่ึงออกเปน

ตลาดยอย ๆ ก็แตกตางกันดานความชอบ ความตองการและพฤติกรรมผูบริโภคในแตละตลาด

น่ัน ๆ เพื่อที่จะไดแนวทางหรือวิธีการทางการตลาดใหเหมาะสมกับตลาดแตละสวน  
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 ดังน้ัน เปาหมายทางการตลาด เปนการคัดเลือกกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายโดยตอง

คํานึงถึงปจจัยสําคัญ คือ สวนผสมทางการตลาด ผูที่คาดหวังวาจะเปนลูกคาในอนาคตและกรณี

มีสวนแบงในการตลาด  

 หลักการกําหนดเปาหมายทางการตลาด มีดังน้ี  

 1. เปาหมายที่กําหนดตองมีความเปนไปได  

 2. เปาหมายตองชัดเจน  

 3. การกําหนดเปาหมายตองมีความละเอียดเพียงพอ  

 

เรื่องที ่3   การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย  

 

 กลยุทธ หมายถึง วิถีทางหรือขอกําหนดที่สมควรปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่

กําหนด ภายใตขอจํากัดของสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน และขีดความสามารถของ

ธุรกิจ  

 กลยุทธการพัฒนาการตลาด เปนกลยุทธที่นํามาใชเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายการ

เติบโต โดยใชผลิตภัณฑที่มีอยูออกจําหนายในตลาดใหม กลุมลูกคาในพื้นที่แหงใหม เพื่อให

สามารถครอบคลุมใหครบทุกพื้นที่ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 การกําหนดกลยุทธ เปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนพื้นฐานของโอกาสและอุปสรรค

ภายในสภาพแวดลอมภายนอก จุดแข็งและจุดออนภายในสภาพแวดลอมของสถาน

ประกอบการ การกําหนด กลยุทธจะตองรวมทั้งการรุก การรับ การกําหนดเปาหมายกอนการ

พัฒนากลยุทธ และการกําหนดนโยบาย 

 ในการกําหนดกลยุทธ ควรมีการศึกษาความเปนไปไดในดานตาง ๆ คือ ความเปนไปได

ทางการเงิน ความเปนไปไดทางการตลาด ความเปนไปไดทางการผลิต และความเปนไปไดทาง

เทคโนโลยี เพื่อใหไดแนวทางในการกําหนดกลยุทธ  
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ตัวอยางการกําหนดกลยุทธ 

 

ความเปนไปได กลยุทธ 

1.  ทางการเงิน 

2.  ทางการตลาด 

3.  ทางการผลิต 

4.  ทางเทคโนโลยี 

ลงทุนตํ่าที่สุด 

เปนธุรกิจที่สามารถทําไดในระยะยาว 

ทําจํานวนนอย แลวคอย ๆ เพิ่มไปสูจํานวนมาก 

นําเคร่ืองจักรมาใชในการทํางาน 

  

 นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาความสามารถในการแขงขัน ดังน้ี  

 1.  อะไรท่ีเราทําไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับผูอื่น  

  1.1  ดีกวา  

  1.2 เร็วกวา  

  1.3 ถูกกวา  

  1.4 แตกตางกวา เดนกวา  

 2. มองจุดเดนที่เรามี  

  2.1 สินคา หรือ บริการของเราดีอยางไร  

  2.2 ใครคือลูกคาของเรา  

  2.3 ขนาดตลาดมีมูลคาเทาไร  

  2.4 เทคโนโลยีในการผลิตสุดยอดเพียงใด  

  2.5 ถาคูแขงทําไดจะใชเวลาอีกนานเทาไร  

 กลยุทธการตลาดโดยใช 4P  

 กลยุทธการตลาดน้ันมีอยูมากมาย แตเปนที่รูจักและเปนพื้นฐาน คือการใช 4P ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี 

 1. สินคาหรือบริการ (Product) กําหนดสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

เชน ลูกคาสูงอายุตองการนํ้าผลไมที่มีรสหวานเล็กนอย  

 2. ราคาสินคา (Price) เปนการตั้งราคาที่เหมาะสมกับสินคาหรือบริการ และกําลังซื้อ

ของลูกคา พิจารณาจากราคาของคูแขง บางครั้งอาจลดราคาต่ํากวาคูแขงก็ได โดยลดคุณภาพ
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บางตัวที่ไมจําเปนก็จะทําใหสินคามีราคาต่ํากวาคูแขง หรือกําหนดราคาสูงกวาคูแขงก็ไดถา

สินคาของเราดีกวาคูแขงดานใดเพื่อใหลูกคา    มีโอกาสเปรียบเทียบ  

 3. สถานที่ขายสินคา (Place) ควรเลือกทําเลขายใหเหมาะสมกับลูกคา หรือคิดหา

วิธีการสงของสินคาใหถึงมือลูกคาไดอยางไร  

 4. การสงเสริมการขาย (Promotion) เปนการทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหลูกคารูจัก

สินคาและอยากที่จะซื้อมาใช เชน การแจกใหทดลองใช การลดราคาในชวงแรก การแถมไปกับ

สินคาอื่น ๆ เปนตน 

 

เรื่องที ่4   การวิเคราะหกลยุทธ  

 

 การวิเคราะหกลยุทธ เปนขั้นตอนที่ผูประกอบการตองดําเนินการเปนอันดับแรก 

เพื่อวิเคราะหขอมูลเรื่องตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับธุรกิจที่จะทํา ไมวาจะเปนเรื่องของจุดแข็ง  

(S = Strengths) จุดออน (W = Weakness) โอกาส (O = Opportunities) และอุปสรรค  

(T = Threats)  ซึ่งการวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 เรื่องจะชวยใหผูประกอบการทราบขอมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจที่แทจริง อันจะนํามากําหนดกรอบและวางแผนทางธุรกิจใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวางแผนควรเปนการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูล ระดมสมอง

รวมกัน ของผูมีสวนเกี่ยวของ และตัดสินใจ เพื่อใหไดกรอบนโยบายและแผนการที่ดีที่สุด 

 

 การวิเคราะห  SWOT Analysis   

 SWOT Analysis เปนการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เพื่อนํามา

สังเคราะหวาในธุรกิจมีจุดออน (S) จุดแข็ง (W) อุปสรรค (T) และโอกาส (O) อยางไร  

 ปจจัยภายใน  คือ  สิ่งที่เราควบคุมไว ไดแก จุดแข็ง จุดออน 

 ปจจัยภายนอก  คือ  สิ่งที่เราควบคุมไมได ไดแก โอกาสและอุปสรรค 

 การวิเคราะห  SWOT Analysis  แสดงไดดังภาพตอไปนี้ 
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SWOT Analysis 

 

 

 

 

 

 ตัวอยางประเดน็การวิเคราะห  SWOT Analysis   

 จุดแข็ง (Strengths)  อาทิ 

 1. เปนงานท่ีเราถนัด ทําแลวมีความสุข  

 2. บุคลากรมีศักยภาพทําใหงานสําเร็จไดงายขึ้น 

 3. ทรัพยากรและเครื่องมือมีความพรอม  

 จุดออน (Weakness) อาทิ   

 1. เปนงานท่ีเราไมสบายใจที่จะทํา  

 2. ตองการรับความชวยเหลือจากคนอื่น  

 3. ทักษะบางอยางที่เรายังไมมั่นใจ  

 4. ขาดทรัพยากรในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย  

 อุปสรรค (Threats)  อาทิ 

 1. ใครคือคูแขงขันที่ทําไดดีกวาเรา  

 2. ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนจะทําใหแผนโครงการเรามีปญหา  

 3. ความขัดของที่จะเกิดจากผูอื่น  

 โอกาส (Opportunities) อาทิ  

 1. โอกาสที่กําลังจะเกิดขึ้นที่จะทําใหเราประสบความสําเร็จ  

 2. มีเครื่องมือใหมท่ีไดรับการสนับสนุน  

 3. มีสวนแบงของตลาดท่ีเรามองเห็น  

 4. เปนงานท่ีโดดเดน ชุมชนชื่นชอบ 

 

 

 

จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส อุปสรรค 
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เรื่องที ่5   กิจกรรมและแผนการพฒันาการตลาด  

 

 การตลาดมีความสําคัญเพราะเปนจุดเริ่มตนและมีผลตอการบรรลุเปาหมายสุดทาย

ของการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจตองเริ่มดวยการศึกษาความตองการที่แทจริงของลูกคา จากน้ันจึง

ทําการสรางสินคาหรือบริการที่ทําใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด  

 การบริหารตลาด เปนกระบวนการวางแผน ปฏิบัติงานและการควบคุมกิจกรรม

ทางการตลาดท่ีกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อและผูขาย พรอมทั้งนําความพอใจมาสูทั้ง 

2 ฝาย  

 การกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการตลาด  

 เมื่อเราทราบวากลยุทธที่กําหนดไวมีดานใดบาง เชน กลยุทธ 4P ก็คือ ดานตัวสินคา 

ดานราคา   ดานสถานที่ขาย และการสงเสริมการขาย กลยุทธทั้ง 4 ดาน ใหนํามากําหนดเปน

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ เชน 

 1. กิจกรรมดานพัฒนาตัวสินคา พัฒนาใหตรงกับความตองการของลูกคา  

 2. กิจกรรมดานราคา ผูผลิตก็ตองกําหนดราคาที่เหมาะสมกับกําลังซื้อของผูบริโภค 

และเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา  

 3. กิจกรรมดานสถานท่ี ตองคิดวาจะสงมอบสินคาใหกับผูบริโภคไดอยางไร หรือตองมี

การปรับสถานท่ีขาย ทําเลที่ตั้งขายสินคา  

 4. กิจกรรมสงเสริมการขาย จะใชวิธีการใดที่ทําใหลูกคารูจักสินคาของเรา  

 การวางแผนพัฒนาการตลาด  

 ผูผลิตจะตองนํากิจกรรมตาง ๆ มาวางแผนเพื่อพัฒนาการตลาด ซึ่งสามารถนําไปสู

การปฏิบัติใหได ดังตัวอยาง  
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แผนการพัฒนาการตลาด 

 

ที ่ กิจกรรมที่ตองดําเนิน 
แผนการพัฒนาการตลาดป………… 

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

1 สํารวจและวิเคราะห

ความตองการของลูกคา 

            

2 ผลิตสินคาใหมีคุณภาพ             

3 ศึกษาราคาสินคา

ประเภทเดียวกัน 

            

4 เปรียบเทียบและกําหนด

ราคาสินคา 

            

5 ศึกษาและเลือกทําเลขาย             

6 เลือกวิธีการสงมอบสินคา             

7 โฆษณาสินคาและจัด

รายการสงเสริมการขาย 
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ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตองเพียงคําตอบเดียว  

1.  การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาดชวยในการทําธุรกิจอยางไร 

 ก. รูจักกลุมลูกคามาก 

 ข. สินคาจะไดรับความสนใจ 

 ค. ชวยใหสามารถดําเนินธุรกิจไดคลองตัวยิ่งข้ึน 

 ง. สามารถกําหนดเปาหมายตลาด และแบงกลุมลูกคาได 

2. การกําหนดเปาหมายการตลาด ผูประกอบการควรคํานึงถึงสิ่งใด  

 ก. กระบวนการผลิต  

 ข. พฤติกรรมผูบริโภค  

 ค. การสงเสริมการขาย 

 ง. สถานที่จําหนายสินคา 

3. การเลือกตลาดเปาหมาย ผูประกอบการตองวิเคราะหสิ่งใดเปนสําคัญ 

 ก. ลูกคาคือใคร 

 ข. ตลาดตองการอะไร 

 ค. ชนิดของสินคาคืออะไร 

 ง. สวนแบงทางการตลาดเปนอยางไร 

4. กลยุทธโดยท่ัวไปที่ใชในการสงเสริมการตลาดสวนใหญใชวิธีใด 

 ก. ทําการวิจัยตลาด 

 ข. ใชพนักงานเดินตลาด 

 ค. การโฆษณาประชาสัมพันธ 

 ง. สํารวจความตองการของผูบริโภค 

5. การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ควรพิจารณาขอใด 

 ก. ผลิตภัณฑใหมสามารถสูคูแขงทางการคาได 

 ข. การประชาสัมพันธถึงความพึงพอใจของลูกคา 

 ค. รูปแบบของผลิตภัณฑเปนท่ีแพรหลายในตลาด 

 ง. ผลิตภัณฑใหมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได 

แบบฝกหัดที่ 1 
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จงศึกษาขอมูลตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 6-8 

   1. ผูประกอบการมีใจรัก มีความเช่ียวชาญในอาชีพ 

   2. ผูประกอบการมีทุนสวนตัว และมีแหลงทุนที่พรอมสนับสนุน 

   3. ไมมีแหลงวัตถุดิบในทองถิ่น ตองสั่งซื้อจากภาคอ่ืน 

   4. รัฐบาลสนับสนุนใหมีธุรกิจประเภทน้ีในทุกทองถ่ิน 

   5. เครื่องจักร วัสดุอุปกรณไมมีในประเทศ ตองนําเขาจากตางประเทศ 

   6. ตางประเทศเริ่มใหความสนใจในสินคาของธุรกิจนี้ 

6.  จากขอมูลขางตน ขอใดเปนจุดแข็ง (Strengths)    

 ก. ผูประกอบการมีใจรัก มีความเช่ียวชาญในอาชีพ 

 ข. ไมมีแหลงวัตถุดิบในทองถิ่น ตองสั่งซื้อจากภาคอ่ืน 

 ค. รัฐบาลสนับสนุนใหมีธุรกิจประเภทน้ีในทุกทองถ่ิน 

 ง. ตางประเทศเริ่มใหความสนใจในสินคาของธุรกิจนี้ 

7.  จากขอมูลขางตน ขอใดเปนจุดออน (Weakness)  

 ก. ตางประเทศเริ่มใหความสนใจในสินคาของธุรกิจนี้ 

 ข. ไมมีแหลงวัตถุดิบในทองถิ่น ตองสั่งซื้อจากภาคอ่ืน 

 ค. ผูประกอบการมีทุนสวนตัว และมีแหลงทุนที่พรอมสนับสนุน 

 ง. เครื่องจักร วัสดุอุปกรณไมมีในประเทศ ตองนําเขาจากตางประเทศ 

8.  จากขอมูลขางตน ขอใดเปนโอกาส (Opportunities) 

 ก. ผูประกอบการมีใจรัก มีความเช่ียวชาญในอาชีพ 

 ข. รัฐบาลสนับสนุนใหมีธุรกิจประเภทน้ีในทุกทองถ่ิน 

 ค. ผูประกอบการมีทุนสวนตัว และมีแหลงทุนที่พรอมสนับสนุน 

 ง. เครื่องจักร วัสดุอุปกรณไมมีในประเทศ ตองนําเขาจากตางประเทศ 

9.  การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค นําไปใชประโยชนในขอใด  

 ก. สํารวจตลาด 

 ข. แบงสวนการตลาด 

 ค. วางแผนการตลาด 

 ง. กําหนดขนาดตลาด 
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10. ขอมูลไมใชการนํากลยุทธ 4P มาใชในการพัฒนาการตลาด  

 ก. เพื่อสรางความแตกตางของสินคา  

 ข. เพื่อสรางความแตกตางของราคา 

 ค. เพื่อสรางความแตกตางของตลาด 

 ง. เพื่อสรางความแตกตางของบริการ 

 

 

  
 

พิจารณาสถานการณตอไปนี้ แลวทํากิจกรรมที่ 1 – 2  

 กลุมอาชีพการทําไมกวาดดอกหญา มีการเร่ิมตนจากสมาชิกทั้งหมด 7 คน งบประมาณ

ในการดําเนินงานมาจากเงินของสมาชิกในกลุม สมาชิกในกลุมมีความชํานาญและมีทักษะใน

การผลิตไมกวาดมานาน ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีความคงทนเปนที่ช่ืนชอบของผูบริโภค และมี

ผลิตภัณฑหลายรูปแบบ อาทิ ไมกวาดพื้น  ไมกวาดหยากไย ไมกวาดจิ๋ว มีการจัดจําหนายทั้ง

แบบขายปลีกและขายสง แตยังไมมีตราของผลิตภัณฑ 

 แมวาการทําไมกวาดดอกหญา เปนอาชีพที่ใชเงินทุนไมมาก แตตองจัดซื้อวัตถุดิบ คือ 

ดอกหญาจากทางภาคเหนือ ทําใหมีการเสียคาใชจายในการขนสงมาก ถามีเงินทุนในการสั่งซื้อ

วัตถุดิบมาเก็บไวในปริมาณมาก ก็จะเปนการลดคาใชจายในการขนสง ทางกลุมอาชีพจึงมีความ

ตองการเงินทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใชในการเพิ่มกําลังการผลิต รวมทั้งมีแผนขยายชองทางการจัด

หนายเพิ่มขึ้นตอไป 

กิจกรรมที่ 1   ใหผูเรียนรวมกลุมกัน  3 - 5 คน และรวมกันวิเคราะห SWOT ของกลุมอาชีพ

การทําไมกวาด ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให 

 

 

 

 

 

 

แบบฝกหัดที่ 2 
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แบบบนัทกึ 

สมาชิกในกลุม

 1.......................................................................................................................................  
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จุดแข็ง จุดออน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โอกาส อุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



25 
 

    

 

กิจกรรมที่ 2   ใหผูเรียนรวมกลุมกัน 3 – 5 คน และรวมกันกําหนดกิจกรรมและวางแผนการ

พัฒนาตลาดของ 

 กลุมอาชีพการทําไมกวาด ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให 

 

 

แบบบนัทกึ 

สมาชิกในกลุม

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

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

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

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

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

กิจกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 
 

ที ่ กิจกรรม 
แผนการพฒันาการตลาดป………… 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  
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3  
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5  

 

            

6  
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บทท่ี 3 

การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 
 

เรื่องที ่1   การกําหนดคณุภาพการผลติหรอืการบรกิาร 

 

 การกําหนดคุณภาพผลผลิต เปนการกําหนดคุณสมบัติของผลผลิตหรือการบริการตามที่

ลูกคาตองการ อาทิ 

 - ลูกคาตองการผักปลอดสารพิษ ดังน้ันตองพัฒนากระบวนการปลูกผักโดยใชสาร

ธรรมชาติแทนปุยเคมี 

 - พัฒนารสชาติของอาหารแปรรูปใหมีรสเปรี้ยวยิ่งขึ้นเพื่อใหตรงกับความตองการของ

ลูกคากลุมวัยรุน 

 - ใหบริการแกลูกคา โดยทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ มีความสุขและไดรับ

ผลประโยชนอยางเต็มท่ี 

 คุณภาพของผลผลิต ตองมาจากผูผลิตท่ีมีคุณลักษณะที่ดี  ดังน้ี  

 1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค  

 2. รักษาคุณภาพของผลผลิตใหคงที่และปรับปรุงใหดีขึ้น  

 3. ไมปลอมปนผลผลิต  

 4. ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค  

 5. ไมกักตุนผลผลิต  

 6. มีความรู ความชํานาญในงานอาชีพที่ดําเนินการเปนอยางดี  

 7. มีความรักและศรัทธาในงานอาชีพที่ดําเนินการ  

 8. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  

 9. มีความคิดริเร่ิม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  

 ลักษณะงานอาชีพการใหบริการ  

 การบริการ เปนกิจกรรมหรือการกระทําที่ผูใหบริการทําขึ้น เพื่อสงมอบการบริการ

ใหแกผู รับบริการ ซึ่งผู รับบริการสวนใหญจะเนนใหความสําคัญกับ “กิจกรรม” หรือ 

“กระบวนการบริการ” ของผูใหบริการมากกวาสิ่งอื่น และจะเกิดความประทับใจ ในขณะที่

ผูรับบริการสัมผัสไดกับบริการน้ัน ๆ 
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 คุณภาพของการบริการ วัดไดจากการบริการของผูใหบริการ 7 ประการ ดังน้ี  

 1. การยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยากของลูกคา  

 2. การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็วทันใจ  

 3. การแสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติลูกคา  

 4. การบริการเปนแบบสมัครใจและเต็มใจทํา  

 5. การแสดงออกถึงการรักษาภาพลักษณของการใหบริการ  

 6. การบริการเปนไปดวยกิริยาที่สุภาพ และมีมารยาทดี ออนนอมถอมตน  

 7. การบริการมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน  

 มีบางอาชีพที่เปนไปไดทั้งการผลิตและการบริการ เชน ผูประกอบอาชีพรานอาหาร 

ตองมีการทํา อาหารประเภทตาง ๆ ควบคูกับการบริการลูกคา เปนตน 

 

เรื่องที่ 2   การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 

 การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ เปนสิ่ งที่ผูประกอบการตองให

ความสําคัญเปนอยางมาก ถาผูประกอบการรูจักลดตนทุน ใชทุนอยางประหยัด คุมคา รวมทั้ง

จัดหาทุนทดแทนไดอยางเหมาะสม  จะสงผลตอความเขมแข็งของอาชีพ ทําใหการดําเนินงาน

ในการผลิตหรือการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทุน ในการดําเนินการประกอบอาชีพ แบงได 2 ประเภท คือ  

 1. ทุนคงที่ คือ ปจจัยที่ผูประกอบการจัดหามา เพื่อใชในการจัดหาสินทรัพยถาวร เชน 

ดอกเบี้ยเงินกู ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เปนตน สําหรับใชในการประกอบอาชีพทุนคงที่ 

สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ  

  1.1 ทุนคงที่ที่เปนเงินสด เปนจํานวนเงินที่ตองจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกู เพื่อ

นํามาใชในการดําเนินการประกอบอาชีพ  

  1.2 ทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก พื้นที่ อาคารสถานที่ โรงเรือน รวมถึงคาเสื่อม

ราคาของเคร่ืองจักร  

 2. ทุนหมุนเวียน คือ ปจจัยที่ผูประกอบการจัดหามา เพื่อใชในการดําเนินการจัดหา

สินทรัพยหมุนเวียนในการดําเนินกิจกรรมอาชีพ เชน วัตถุดิบในการผลิตสินคาหรือการบริการ 

วัสดุสิ้นเปลือง คาแรงงาน คาขนสง คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน ทุนหมุนเวียนแบงออกเปน

ดังน้ี   



28 
 

    

 

  2.1 คาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ 

   2.1.1 วัสดุอุปกรณอาชีพในกลุมผลิตผลผลิต เชน งานอาชีพเกษตรกรรม ไดแก 

คาปุย พันธุพืช พันธุสัตว คานํ้ามัน เปนตน  

   2.1.2 วัสดุอุปกรณอาชีพในกลุมบริการ เชน อาชีพรับจางซักรีดเสื้อผา ไดแก 

คาผงซักฟอก คาน้ํายาซักผา เปนตน  

  2.2 คาจางแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการผลิตหรือบริการ เชน คาแรงงานใน

การไถดิน คาจางลูกจางในรานอาหาร เปนตน  

  2.3 คาเชาที่ดิน/สถานท่ี เปนคาเชาที่ดิน/สถานท่ีในการประกอบธุรกิจ 

  2.4 คาใชจายอื่น ๆ เปนคาใชจายในกรณีอื่นท่ีนอกเหนือจากรายการ 

  2.5 คาใชจายในครัวเรือน เปนแรงงานในครัวเรือนสวนใหญ ในการประกอบอาชีพ

อาจจะไมไดนํามาคิดเปนตนทุน จึงไมทราบขอมูลการลงทุนที่ชัดเจน ดังน้ันการคิดคาแรงใน

ครัวเรือน จึงจําเปนตองคิดดวย โดยคิดในอัตราคาแรงข้ันต่ําของทองถิ่นนั้น ๆ  

  2.6 คาเสียโอกาสที่ดิน กรณีเจาของธุรกิจมีที่ดินเปนของตนเอง การคิดตนทุนให

คิดตามอัตรา   คาเชาที่ดินในทองถ่ินหรือบริเวณใกลเคียง  

  ในการประกอบอาชีพ การบริหารทุนเปนสิ่งที่ผูประกอบการตองใหความสําคัญเปน

อยางมาก เพราะมีผลตอความมั่นคงของอาชีพวาจะกาวหนาหรือลมเหลวได 

 

เรื่องที่ 3   การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

 

 เปาหมายการผลิตหรือการบริการ เปนสิ่งที่ผูประกอบอาชีพตองการมุงไปใหถึง เกิดผล

ตามที่ตองการ ดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งการกําหนดเปาหมายจะทําใหผูประกอบอาชีพมีทิศทางใน

การดําเนินงานไดอยางชัดเจน ปจจัยที่สงผลใหเปาหมายการผลิตหรือการบริการประสบ

ความสําเร็จ ประกอบดวย 

 1. การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน  

 2. การเสริมสรางสวนประสมทางการตลาดไดอยางลงตัว  

 3. การคํานึงถึงสภาวะแวดลอมที่ควบคุมไมได  

 4. สามารถตอบคําถามตอไปน้ีไดทุกขอ  

  4.1 ขอมูลปจจัยของลูกคา ที่ตองการสินคาที่จะพัฒนาขึ้นใหม ประกอบดวย  

   4.1.1 ใครคือกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับผลผลิตท่ีผลิตข้ึนหรือการบริการ  
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   4.1.2 ลูกคาเปาหมายดังกลาวอยู ณ ท่ีใด  

   4.1.3 ในปจจุบันลูกคาเหลาน้ีซื้อผลผลิตหรือการบริการไดจากที่ใด  

   4.1.4 ลูกคาซื้อผลผลิตหรือการบริการบอยแคไหน  

   4.1.5 อะไรคือสิ่งจูงใจที่ทําใหลูกคาเหลาน้ันตัดสินใจใชบริการ  

   4.1.6 เหตุผลทําไมลูกคาถึงใชผลผลิตหรือบริการของเรา  

   4.1.7 อะไรที่ลูกคาเหลาน้ันชอบและไมชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที่เรามี 

อยูบาง  

  4.2 ขอมูลปจจัยของผลผลิตหรือการบริการ ประกอบดวย 

   4.2.1 ลูกคาตองการผลผลิตหรือบริการอะไร  

   4.2.2 ลูกคาอยากจะใหมีผลผลิตหรือบริการในเวลาใด  

   4.2.3 งานดานการบริการ ควรตั้งช่ือวาอะไร เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใจลูกคาไดมาก

ที่สุด  

  4.3 ขอมูลองคประกอบดานผูประกอบการ  

   ในการพัฒนาอาชีพจะตองพิจารณาตามประเด็นสําคัญ ๆ ดังน้ี 

   4.3.1 แรงงาน ตองใชแรงงานมากนอยที่ เพิ่มหรือลดลงเทาไร ปจจุบันมี

แรงงานเพียงพอตอการดําเนินงานหรือไม ถาไมเพียงพอจะทําอยางไร จะนําเครื่องจักรมาใช

แทนแรงงานบางไดหรือไม  

   4.3.2 เงินทุน ตองใชเงินทุนมากนอยเพียงไร ปจจุบันมีเงินทุนเพียงพอตอการ

ดําเนินงานหรือไม ถาไมเพียงพอจะทําอยางไร  

   4.3.3 เครื่องมือ/อุปกรณ ตองใชเครื่องมือ/อุปกรณอะไร จํานวนเทาไร 

เพียงพอหรือไม    ถาไมเพียงพอจะทําอยางไร 

   4.3.4 วัตถุดิบ เปนสิ่งสําคัญมากขาดไมได ผูผลิตจะตองพิจารณาวาจะจัดหา

จัดซื้อวัตถุดิบจากที่ใด ราคาเทาไร จะหาไดจากแหลงไหน และโดยวิธีใด  

   4.3.5 สถานที่ หากเปนการประกอบอาชีพดานการผลิต ตองกําหนดสถานที่ 

ที่ใกลแหลงวัตถุดิบ ถาเปนธุรกิจดานการบริการ ตองจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสม สะอาด 

และเดินทางสะดวกเปนหลัก 
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เรื่องที ่4   การกําหนดแผนกิจกรรม 

 

 แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ แผนงานทางการประกอบอาชีพที่แสดง

กิจกรรมตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติในการลงทุน โดยมีจุดเริ่มตนจากผูประกอบการจะผลิตสินคาหรือ

บริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอยางไร และผลจากการปฏิบัติออกมาไดมากนอยแคไหน ใช

งบประมาณและกําลังคนเทาไร เพื่อใหเกิดเปนสินคาหรือบริการแกลูกคา และจะบริหารอยางไร

ธุรกิจจึงจะอยูรอด  

 การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอการประกอบ

อาชีพ เพราะเปนการกําหนดเปาหมายในสิ่งที่ตองการใหเกิด รายละเอียดที่ตองปฏิบัติ ผาน

กระบวนการตัดสินใจอยางมีระบบบนฐานของขอมูล เพื่อใหเกิดผลจากการปฏิบัติที่บรรลุผล

ตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีข้ันตอนการกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ ดังน้ี  

 1. สํารวจตัวเองเพื่อใหรูถึงสถานภาพปจจุบันของงานอาชีพของตนเอง เปนการ

ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับแรงงาน เงินทุน เครื่องมือ/อุปกรณ วัตถุดิบ และสถานที่วามีสภาพ

ความพรอมหรือมีปญหาอยางไร รวมถึงผลผลิตหรือบริการของตนวามีอะไรบกพรองหรือไม  

 2. สํารวจสภาพแวดลอม เปนการตรวจสอบขอมูลภายนอกเกี่ยวกับสภาพธุรกิจ

ประเภทเดียวกันในชุมชน ความตองการของลูกคา  

  การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เปนการศึกษาขอมูลเพื่อระบุถึงปญหาที่

เกิดขึ้นและควรแกไข ซึ่งขอมูลของทั้งสองขอน้ี อยูในเรื่องสภาพปญหา หรือหลักการและ

เหตุผล ในสวนแรกของแผนงาน/โครงการ  

 3. การกําหนดทางเลือกเพื่อใหการวางแผนมีความชัดเจน หลังจากสามารถกําหนด

สาเหตุของปญหา (ขอ 1 และ ขอ 2) ไดแลว ผูประกอบการตองตัดสินใจเพื่อพิจารณาหาทาง

เลือก เพื่อใหไดทางเลือกหลายทางสูการปฏิบัติ  

 4. การประเมินทางเลือก เมื่อสามารถกําหนดทางเลือกไดหลากหลายแลว (จากขอ 3) 

เพื่อใหไดทางเลือกสูการปฏิบัติที่ เหมาะสมที่สุดในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

ผูประกอบการตองพิจารณาประเมินทางเลือกในแตละวิธี เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายใหดี

ที่สุด  

 5. การตัดสินใจ ในการตัดสินใจเลือกสามารถใชหลัก 4 ประการในการพิจารณา

ประกอบการตัดสินใจคือ 1) ประสบการณ 2) การทดลอง 3) การวิจัยหรือการวิเคราะห และ 

4) การตัดสินใจเลือก 
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 6. กําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานวา ตองการให

เกิดอะไร  

 7. พยากรณอนาคตถึงความเปนไปได เปนการคิดผลบรรลุลวงหนาวา หากดําเนินการ

ตามแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการแลว ธุรกิจที่ดําเนินงานจะเกิดอะไรข้ึน  

 8. กําหนดแนวทางการปฏิบัติ เปนการกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติวาจะทํา

อยางไร เมื่อไร เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 9. ประเมินแนวทางการปฏิบัติที่วางไว เปนการตรวจสอบความสมบูรณของแผน

กิจกรรมการผลิตหรือการบริการวา มีความสอดคลองกันหรือไมอยางไร สามารถที่จะปฏิบัติ

ตามขั้นตอน วิธีการที่กําหนดไวไดหรือไมอยางไร หากพบวาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการ

บริการที่จัดทําขึ้นยังไมมีความสอดคลอง หรือมีขั้นตอนวิธีการใดที่ไมมั่นใจ ใหจัดการปรับปรุง

ใหมใหมีความสอดคลองและเหมาะสม  

 10. ทบทวนและปรับแผน เมื่อสถานการณสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และผลลัพธ

ไมเปนไปตามที่กําหนด เปนการพัฒนาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในระหวางการ

ปฏิบัติตามแผน เมื่อมีสถานการณเปลี่ยนแปลงไป หรือมีขอมูลใหมที่สําคัญ  

 

เรื่องที ่5   การพฒันาระบบการผลติหรอืการบรกิาร 

 

 การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จนั้น แมวาการดําเนินงานในการผลิตหรือการ

บริการสามารถดําเนินไปไดดวยดีแลวก็ตาม แตเพื่อใหการประกอบอาชีพนี้มีความกาวหนาและ

มั่นคง ผูประกอบการตองคํานึงถึงการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางตอเน่ือง  

 การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบรกิาร ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

 1. ลักษณะการผลิตหรือการบริการ เปนสิ่งที่ผูประกอบการจะตองพิจารณาลักษณะ

ของผลิตภัณฑวาดูดี นาซื้อ นาใช และสภาพของแหลงใหบริการมีบรรยากาศดี สะอาด  

ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยมแจมใสพรอมใหบริการ  

 2. ความไววางใจ หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑหรือการบริการตาม

คํามั่นสัญญาที่ใหไวอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง และมีการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ  

 3. ความกระตือรือรนในการบริการ เชน การแสดงความเต็มใจที่จะชวยเหลือ และ

พรอมที่จะใหบริการผูรับบริการอยางทันทวงที  
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 4. ความเช่ียวชาญ มีผูปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถในการผลิตสินคาและงาน

บริการที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ สรางความนาเช่ือถือในตัวสินคา และไดรับการรับรอง

คุณภาพสินคา  

 5. อัธยาศัยที่นอบนอมดานการบริการ ผูประกอบการและพนักงานมีมิตรไมตรี ความ

สุภาพนอบนอมเปนกันเอง 

 6. ใหเกียรติผูอื่น จริงใจ มีนํ้าใจ และความเปนมิตรของผูปฏิบัติงาน  

 7. ความนาเช่ือถือ ผูประกอบการมีความซื่อสัตยและสรางความเช่ือมั่น  

 8. ความปลอดภัย ผลิตภัณฑและสถานที่ประกอบกิจกรรม มีสภาพที่ปราศจาก

อันตราย ความเสี่ยงภัยและปญหาตาง ๆ  

 9. การเขาถึงบริการ สามารถติดตอเพื่อการซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการ ดวยความ

สะดวกไมยุงยาก  

 10. การติดตอสื่อสาร ความสามารถในการสรางความสัมพันธและสื่อความหมายได

ชัดเจน ใชภาษาที่งาย และรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ  

 11. ความเขาใจลูกคา ความพยายามในการคนหาและทําความเขาใจกับความตองการ

ของผูใชบริการ และใหความสําคัญตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยทันที  

 คุณภาพของการผลิตหรือการบริการเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการตองรักษาระดับ

คุณภาพ และพัฒนาระดับคุณภาพการผลิตหรือการบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอ

คุณภาพการผลิตหรือใหบริการตามที่ลูกคาคาดหวังหรือเกินกวาสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไวเสมอ 
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ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตองเพียงคําตอบเดียว  

1.  การทําธุรกิจ สิ่งจําเปนที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาคือขอใด 

 ก. ลูกคาคือพระเจา  

 ข. การบริการที่เขาใจผูบริโภค 

 ค. มาตรฐานสินคาที่ผูประกอบการกําหนด 

 ง. คุณภาพของสินคาและบริการที่ตอบสนองลูกคา 

2. ขอใดคือตนทุนการผลิตแบบคงที่ 

 ก. คาจางแรงงาน  

 ข. คาเครื่องจักรกล  

 ค. คาวัตถุดิบการผลิต 

 ง. คาขนสงสินคาและบริการ 

3. ปจจัยใดสงผลใหการกําหนดเปาหมายการผลิตประสบผลสําเรจ็มากที่สุด 

 ก. การมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต 

 ข. การกําหนดกลุมเปาหมายจํานวนมาก 

 ค. ความตองการสินคาของกลุมเปาหมาย 

 ง. ผลิตสินคาใหไดปริมาณมากๆ ในแตละคร้ัง 

4. ผูประกอบการตองทําสิ่งใด จึงจะไดผลผลิตหรือการบริการตามตองการ  

 ก. การกําหนดทางเลือกในการผลิตหรือการบริการ 

 ข. การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 ค. การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 

 ง. การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการผลิตหรือการบริการ 

5. การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาดชวยในการทําธุรกิจอยางไร  

 ก. รูจักพฤติกรรมของลูกคา 

 ข. สินคาจะไดรับความสนใจ 

 ค. ชวยใหสามารถดําเนินธุรกิจไดคลองตัวยิ่งข้ึน 

 ง. ผลิตสินคาไดเพียงพอและทันตอความตองการของลูกคา 

แบบฝกหัด 
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6.  การพบขอผิดพลาดนําไปแกไขปรับปรุงได ตรงกับขั้นตอนการกําหนดแผนกิจกรรมในขอใด 

 ก. การทบทวนและปรับแผน  

 ข. การสํารวจสภาพแวดลอม 

 ค. การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ 

 ง. การตัดสินใจจากประสบการณ 

7.  เหตุใดจึงตองมีการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  

 ก. ดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 ข. บุคลากรสามารถปฏิบัติไดเต็มความสามารถ 

 ค. เตรียมรับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 

 ง. ตรวจสอบความเปนไปไดกอนที่จะเขียนเปนโครงการ 

8.  ขอใดเปนเหตุผลสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาระบบการผลิต  

 ก. การเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑ  

 ข. การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ  

 ค. การสรางแรงกดดันใหกับคูแขง 

 ง. การมีวิธีการผลิตที่เลียนแบบไดยาก  

9.  พนักงานขายมีความรูเกี่ยวกับสินคาเปนอยางดี จะมีผลตอกิจการอยางไร  

 ก. ทําใหมีคูแขงขันลดลง  

 ข. ทําใหขายสินคาไดรวดเร็ว 

 ค. ทําใหกิจการมีลูกคามากขึ้น 

 ง. ทําใหลูกคารูจักสินคามากขึ้น 

10. ผลิตภัณฑที่ผานการรับรอง “อย.” แสดงวาผูประกอบการคํานึงถึงสิ่งใด  

 ก. ความสะดวก  

 ข. ความทันสมัย  

 ค. ความสวยงาม  

 ง. ความปลอดภัย 

 

 

 

 



35 
 

    

 

บทท่ี 4 

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 
 

เรื่องที ่1   ความจําเปนและคณุคาของธุรกิจเชิงรุก 

 

 ธุรกิจเชิงรุก หมายถึง การบริหารจัดการธุรกิจแบบมีแบบแผน เปนระบบการพัฒนา

งานที่ดี อํานวยประโยชนใหกับผูประกอบธุรกิจ สามารถวางแผนติดตามและควบคุมใหการ

ดําเนินงานในทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สภาพการตลาดในปจจุบัน มีการแขงขันกันอยางรุนแรง ธุรกิจตาง ๆ พยายามสราง

ความแตกตางใหกับสินคาและบริการของตน  ผูประกอบธุรกิจพยายามที่จะเจาะกลุมลูกคาและ

สรางความประทับใจใหกับลูกคาที่มีความคาดหวังและความตองการแตกตางกัน เชน การ

แบงกลุมลูกคาตาม เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ โดยอาศัยกลยุทธตางกันไป เชน กลยุทธดานราคา 

การออกแบบสินคาใหมีลักษณะเฉพาะ หรือบริการเสริมหลังการขาย เปนตน  

การประกอบธุรกิจในสมัยกอน มีการดึงดูดลูกคาโดยเนนการพัฒนาคุณภาพสินคาและ

บริการของตนใหดี และใหความสําคัญในการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ 

พยายามลดตนทุนการผลิตโดยไมเนนการพัฒนาผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา แตเนน

ไปท่ีการคิดคนพัฒนาสินคาของตนใหแตกตางจากคูแขง ตอมาจึงมีการนํากลยุทธดานราคามา

ใช โดยการลด แลก แจก แถม ผูผลิตที่มีตนทุนต่ําจะมีความไดเปรียบในการตั้งราคาขายใหต่ํา 

ผูผลิตจะเนนใหความสําคัญกับปริมาณมากกวาคุณภาพและความพึงพอใจ รวมทั้งยังคงมุงเนน

ไปที่การปรับปรุงกระบวนการผลิตมากกวาการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และให

ความสําคัญกับการกระจายสินคาและบริการเพื่อลดตนทุนการขนสง  

แตในยุคปจจุบัน ผูบริโภคสามารถรับรูขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการไดอยางรวดเร็ว

ไมวาจะอยูที่ใด รวมถึงการคมนาคมขนสงที่ทําใหการจัดสงสินคาและบริการไมยุงยากและมี

ความรวดเร็ว สงผลใหผูผลิตมีอํานาจตอรองลดลงในขณะที่ผูบริโภคมีอํานาจมากขึ้น ดังน้ัน  

ผูประกอบธุรกิจจึงจําเปนตองใชธุรกิจเชิงรุกมาสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการ

พัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค สินคาไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ผูบริโภค

มีโอกาสเลือกซื้อสินคาไดหลากหลาย และมีการแขงขันกันในการบริการเพื่อสรางความพึงพอใจ

ใหแกลูกคามากที่สุด  
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เรื่องที ่2   การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบรโิภค 

 

ในการประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ ผูประกอบธุรกิจควรทําความเขาใจ

พฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อจะชวยใหสามารถผลิตสินคาและบริการไดตรงตามความจําเปนและ

ความตองการ ซึ่งเปนการตอบสนองความรูสึกพึงพอใจมากกวาเพียงแคตอบสนองความจําเปน

ที่อยางนอยเพียงแคทําใหเรารูสึกดีข้ึน อาทิ เรารูสึกหิวเราตองการทานอาหารที่ชอบและมีราคา

แพง เรารูสึกรอนเราตองการเครื่องปรับอากาศที่มีดีไซนสวยงามพรอมระบบฟอกอากาศ  

เปนตน ซึ่งเปนการแสดงถึงพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคน้ันมีความหลากหลาย จึงเปน

ชองทางในการพัฒนาสินคาและงานบริการของผูประกอบธุรกิจไปสูผูบริโภคและผูรับบริการ 

เพื่อแสดงใหลูกคาเห็นวามีสินคาและงานบริการใดบางที่จะสามารถชวยตอบสนองความจําเปน

และความตองการของลูกคาไดเหมาะสมที่สุด  

นอกจากการพัฒนาสินคาและงานบริการไดตรงตามความตองการแลว การแทรก

ความนิยมในตัวสินคาและงานบริการก็เปนสิ่งสําคัญที่จะสรางการยอมรับ ความเช่ือมั่น

ความชอบในตัวของสินคาและงานบริการน้ัน ๆ โดยผูประกอบธุรกิจจะตองช้ีแจงไดวาสินคา

ของตนคืออะไร ใชประโยชนไดอยางไร สรางการรับรูใหกับผูบริโภค สรางความแตกตางของ

สินคาและงานบริการ เพื่อใหผูบริโภคเลือกใชสินคาและงานบริการอยางตอเน่ือง 

การแทรกความนิยมสูความตองการของผูบริโภค อาจพิจารณาจากการจําแนกความ

ตองการของลูกคา ดังน้ี 

1.  ความตองการเปนลบ สําหรับผูบริโภคที่ไมชอบสินคา และพยายามที่จะหลีกเลี่ยง

สินคานั้นผูประกอบธุรกิจควรมีการวางแผนเปลี่ยนแปลงความตองการที่เปนลบใหเปนบวก หรือ

เปลี่ยนจากการ “ไมชอบ” เปน “ชอบ” สินคาน้ันใหได โดยอาจเนนในการสรางการรับรูใน

ทางบวกเพิ่มขึ้น เชน การประกันชีวิต หรือการขายสินคาออนไลน เปนตน 

2.  ไมมีความตองการ หรือความตองการเปนศูนย จะเกิดขึ้นจากผูบริโภคเห็นวา

สินคาน้ันไมมีคุณคา หรืออาจจะยังไมรูจักประโยชนในตัวสินคาพอ ผูประกอบธุรกิจจะตอง

กระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการในลักษณะของการสงเสริมการตลาดที่เนนการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคมากขึ้น เชน ผลิตภัณฑบํารุงผิวของผูชาย  

ผูประกอบธุรกิจควรเนนลักษณะสินคาที่แสดงความเปนผูหญิงและผูชายตางกัน เพื่อกระตุนให

ผูชายซื้อสินคาเฉพาะตัวเองมากขึ้น เปนตน 
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3.  ความตองการแอบแฝง เปนความตองการของผูบริโภคที่ผูประกอบธุรกิจยังไม

สามารถหาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคไดในขณะน้ัน เชน แตเดิมโทรศัพทมือถือ

ใชในการติดตอสื่อสารเพียงอยางเดียว แตผูบริโภคยังมีความตองการมากกวาน้ัน ผูประกอบ

ธุรกิจจึงไดพัฒนาโทรศัพทมือถือใหสามารถถายรูป  เลนอินเทอรเน็ต เพิ่มแอปพลิเคช่ันตาง ๆ 

Facebook line เปนตน ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น  

4. ความตองการลดลง เปนลักษณะความตองการที่มีระดับนอยลงกวา เดิม  

ผูประกอบธุรกิจควรพยายามฟนฟูชวงชีวิตของสินคา โดยการหาโอกาสทางการตลาดใหม ๆ 

หรือหาทางเพิ่มความตองการใชของผูบริโภค 

5. ความตองการไมสม่ําเสมอ  ผูประกอบธุรกิจควรพยายามปรับความตองการที่ไม

สม่ําเสมอใหเปนไปตามความตองการของลูกคา เชน ผูประกอบธุรกิจมีสินคาเกษตร ซึ่งสินคามี

ความไมแนนอนและออกมาตามฤดูกาล ผูประกอบธุรกิจจึงหาชองทางในการทําผลิตภัณฑแปร

รูป หรืออาจเพิ่ม หรือขยายตลาดในชวงเทศกาลใหเพิ่มมากขึ้น เชน ในบางจังหวัดจัดเทศกาล

ผัก ผลไมอื่น ๆ ของตนเอง ผูประกอบธุรกิจก็นําสินคาไปรวมในเทศกาลน้ัน ๆ ดวย 

6. ความตองการเต็มที่แลว เปนสถานการณที่ผูบริโภคใชบริการสินคาและงานบริการ

ขอ ผูประกอบธุรกิจอยูแลว แตผูประกอบธุรกิจจะน่ิงเฉยไมได ตองมีการสงเสริมการขายอยาง

ตอเน่ืองเพราะผูบริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงรสนิยมและความตองการไดตลอดเวลา 

 

เรื่องที ่3   การสรางรปูลักษณและคณุภาพสินคาใหม  

 

 การพัฒนาผลิตภัณฑของธุรกิจมีสาเหตุมาจากความจําเปนที่ตองสรางความมั่นคงและ

การเติบโตของธุรกิจ การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหมเปนการพัฒนาสินคาใหตรงกับความ

ตองการของผูบริโภค เชน มีความสวยงาม ใชงานสะดวก มีความทนทาน แตละธุรกิจจะพัฒนา

ไดต อ เมื่ อผู ประกอบการรั บรู ค วามตอ งการในการตั ดสิน ใจซื้ อสิ นค า และบริ กา ร  

จึงสามารถกําหนดทิศทางวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑไดเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของ 

ผูประกอบธุรกิจ 

 การสรางความประทับใจในคณุภาพของสนิคา  

 การสรางความประทับใจในคุณภาพของสินคา เปนการที่ผูประกอบธุรกิจสรางการรับรู

ใหกับผูบริโภคไดรับรูถึงคุณภาพของสินคาหรือบริการ จนทําใหเกิดความประทับใจในสินคา

หรือบริการน้ัน ซึ่งการสรางความประทับใจจะทําใหสินคาหรือบริการไดรับประโยชน ดังน้ี  
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 1.  ทําใหลูกคาหันมาซื้อสินคา  

 2.  ทําใหสินคามีตําแหนงทางการตลาดท่ีมั่นคง  

 3.  มีชองทางการจัดจําหนายนาสนใจ 

 4.  ทําใหสามารถขยายชนิดสินคาหรือบริการมากขึ้น 

 แนวทางพิจารณาผลิตภัณฑไมไดหมายถึงเฉพาะรูปแบบหรือวัตถุสิ่งของที่เปนรูปราง

เทาน้ัน แตยังรวมไปถึงคุณคาของผลิตภัณฑหรือการบริการดวย ซึ่งเปนการตอบสนองความพึง

พอใจที่จับตองไดและจับตองไมได 

 สวนประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ ม ี2 ประการ คือ  

 1.  ผลิตภัณฑนั้นตองมีคุณคาและตอบสนองความตองการผูบริโภคไดมากที่สุด  

 2. สวนประกอบของผลิตภัณฑตองมีอยางครบถวน  

หนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ในการคิดคนผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด ผูผลิตควร

ดําเนินการ ดังน้ี  

1. รวบรวมขอมูลสําหรับปรับปรุงและวิธีการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ  

2. กําหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ  

3. ดําเนินการและติดตามผลพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสทิธิภาพ  

4. วางแผนกลยุทธการขายผลิตภัณฑ 

คณุภาพของสินคาหรือการบริการ 

คณุภาพของสินคาในการรับรูของผูบริโภค มีขอพิจารณา ดังน้ี 

1. การทํางานของสินคา หมายถึง สินคาน้ันตองทํางานไดตามคุณสมบัติของสินคา 

เชน เครื่องซักผาสามารถซักผาไดสะอาด  

2. รูปลักษณดี หมายถึง การออกแบบรูปรางลักษณะของสินคาใหสะดวกในการใช  

3. นาเชื่อถือ หมายถึง สินคานั้นใชไดดีทุกครั้ง เชน เครื่องตัดหญาที่ใชตัดหญาไดดีทุก

คร้ัง ไมใชบางครั้งใชได บางครั้งใชไมได  

4. ความคงทน สินคาไมแตกหักหรือเสียงาย มีอายุการใชงานยาวนาน  

5. ความสามารถของการบริการ สินคาที่ตองการการบริการกอนหรือหลังการขาย 

บริการน้ันจะมีประสิทธิภาพ  

6. ภาพลักษณโดยรวมที่ดี สินคาที่ดูมีคุณภาพเมื่อพิจารณาทุกปจจัยโดยรวมของสินคา

น้ันจะตองดูวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี 
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คณุภาพของบรกิาร มีขอพิจารณา ดังน้ี 

1. สามารถจับตองได โดยปกติบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได ทําใหการรับรูในคุณภาพ

คอนขางไมชัดเจน ดังน้ัน บริการที่ดีควรสรางหลักฐานใหเห็นชัดวาบริการน้ันมีคุณภาพ 

หลักฐานที่จะสรางน้ัน ไดแก อาคาร อุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร เชน 

ความหรูหราดวยการออกแบบที่ทันสมัยของโรงแรม อุปกรณทันสมัยที่ใชในโรงแรม 

2. นาเชื่อถือ เชน ความถูกตองดานราคา ความถูกตองในการคิดคาบริการ รานอาหาร

ที่คิดราคา ตรงกับจํานวนอาหารที่ลูกคาสั่ง ลูกคายอมใหความเชื่อถือ 

3. มีความรู ผูใหบริการที่มีคุณภาพตองเปนผูมีความรูในเรื่องน้ัน เชน ชางซอมรองเทา

ตองมีความรูในเรื่องการซอมรองเทา ทาทางขณะซอมรองเทาตองดูวามีความสามารถ มีความ

กระฉับกระเฉง คลองแคลว ซึ่งทําใหผูเอารองเทาไปซอมเกิดความมั่นใจ 

4. มีความรับผิดชอบ เชน เมื่ออูซอมรถยนตสัญญากับลูกคาวา จะซอมรถยนตใหเสร็จ

ภายใน 3 วัน อูแหงน้ันตองทําใหเสร็จภายในเวลา 3 วัน 

5. มีจิตบริการ ผูใหบริการที่มีคุณภาพตองเปนผูมีจิตบริการ จึงจะเปนผูกระตือรือรน

ในการใหบริการผูอื่น เต็มใจชวยเหลือโดยไมรังเกียจ  
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เรื่องที ่4   การพฒันาอาชีพใหมคีวามเขมแข็ง  

 

 โดยทั่วไปการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งของผูประกอบธุรกิจ  ขึ้นอยูกับ

องคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ (1) การลดความเสี่ยงในผลผลิต (2) ความมุงมั่นพัฒนา

อาชีพ และ (3) การยึดหลักคุณธรรม  ที่ผูประกอบธุรกิจควรนํามาบูรณาการและนําไปใชพัฒนา

อาชีพใหเขมแข็ง 

 

  

การลดความเสี่ยงในการผลติ  

การประกอบอาชีพแตละอาชีพจะมีความเสี่ยงตาง ๆ มากมาย ซึ่งผูประกอบธุรกิจ

จําเปนตองหาวิธีการลดความเสี่ยง เชน  

 

ความเสี่ยง วิธีการลดความเสี่ยง 

การขาดทุน แสวงหาตลาดใหมไวลวงหนา 

สรางระบบประกันราคาผลผลิต 

ลดตนทุนการผลิต  หาแหลงวัตถุดิบราคาต่ํา 

ขาดเงินทุนหรือขาดสภาพคลองทาง

การเงิน 

แสวงหาแหลงเงินทุนใหม 

แสวงหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า 

ลดตนทุนการผลิต   

แสวงหาแหลงทุนในลักษณะหุนสวนธุรกิจ 

 

 

ลดความเสี่ยงผลผลิต 

มุงมั่นพฒันาอาชีพ 

ยึดหลักคุณธรรม 

ความเขมแข็ง 
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การพัฒนาอาชพี  

เปนกระบวนที่เนนความสําคัญการพัฒนาระบบการจัดการทั้งการผลิตและการตลาด

ใหตรงกับความตองการของลูกคา ดังน้ี 

 

 
 

 

 ปจจัยรวมท้ัง 4 ดาน เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอาชีพ โดยมีลักษณะ ดังน้ี  

 1.  คุณภาพผลผลิต ผูประกอบธุรกิจตองผลิตสินคาหรือบริการใหมีคุณภาพตรงความ

ตองการของลูกคาใหมากที่สุด เพื่อใหลูกคามั่นใจไดวาจะไดรับสินคาหรือบริการที่ดีเปนไปตาม

ความคาดหวัง  

 2. ลดตนทุนการผลิต การกําหนดราคาผลผลิต ควรเปนราคาที่ลูกคาสามารถซื้อ

ผลผลิตของเราได แตไมใชกําหนดราคาต่ําจนกระทั่งรายไดไมพอเพียง ดังน้ัน การลดตนทุนจึง

เปนเรื่องสําคัญที่เราจะตองศึกษาเรียนรูหาวิธีลดตนทุนที่ทําใหมีรายไดเพียงพอ ไมใชไปลด

ตนทุนกับคาแรงงาน แตเปนการบริหารจัดการใหลดความเสียหายในปจจัยการผลิต และการ

จัดการใหไดผลผลิตสูง  

 3. การสงมอบ การสงมอบสินคาหรือบริการใหลูกคาตองเปนไปตามขอตกลงทั้งเวลา

นัดหมายและจํานวนผลผลิต เชน อาชีพรานตัดเย็บเสื้อผาชาย สวนใหญมักจะผิดนัดทําให

เสียหายกับลูกคาที่มีกําหนดการจะใชเสื้อผา จึงหันไปใชบริการเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีความสะดวก 

มองเห็นสินคาและตัดสินใจเลือกซื้อไดทันที ทําใหปจจุบันรานเย็บเสื้อผาชายเกือบหายไปจาก

สังคมไทย  

การสงมอบ 

ลดตนทุนการผลิต 

คุณภาพผลผลิต 

ความปลอดภัย 

การพัฒนาอาชีพ 
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 4. ความปลอดภัย ผูผลิตประกอบธุรกิจตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูผลิตและ

ผูบริโภคเปนสําคัญ เชน อาชีพเกษตรอินทรีย คนงานไมมีโอกาสสัมผัสกับสารพิษ ทําใหการ

ทํางานปลอดภัย ขณะเดียวกันผลผลิตจากเกษตรอินทรียเปนอาหารที่ปลอดภัย เปนตน 

 

การยึดหลักคณุธรรม  

การยึดหลักคุณธรรม เปนพฤติกรรมภายในของผูประกอบอาชีพที่สงผลตอความมั่นคง

ของอาชีพ ดังน้ี 

 

 
 

 คุณธรรมทั้ง 4 ประการดังกลาวหลายคนบอกวา เปนเรื่องที่ตองปลูกฝงมาแตเยาววัย

จึงจะเกิดขึ้นได ความเช่ือน้ีเปนจริง แตเราสามารถเรียนรู สรางความเขาใจ มองเห็นคุณคา 

ปรับเปลี่ยนและตกแตงพฤติกรรมเพื่อใชเปนเครื่องมือสรางความสําเร็จใหกับตนเองได  

1.  ความขยัน มีลักษณะพฤติกรรมของการทําอะไรอยางเอาจริงเอาจัง แข็งขันไมเกียจ

คราน ถาผูประกอบอาชีพเปนอยางนี้ เขาจะมองเห็นงานอยางทะลุไปขางหนามุงมั่นเอาจริงเอา

จัง ยกระดับความสําเร็จไปอยางตอเน่ือง ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้น  

2.  ความประหยัด เปนพฤติกรรมของการยับยั้ง ระมัดระวังการใชจายใหพอ สราง

ความคุมคา ใหมีความเสียหายนอยที่สุด พฤติกรรมเชนนี้เปนเรื่องของความรอบคอบในการ

ทํางาน  

ความซื่อสัตย 

ความประหยัด 

ความขยัน 

ความอดทน 

คุณธรรมประกอบอาชีพ 
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3.  ความซื่อสัตย เปนลักษณะการประพฤติตรงและจริงใจตอลูกคา ทีมงานไมคิด

ทรยศ คดโกงหลอกลวง คูคา ผูรวมทุนเปนพฤติกรรมที่สรางความภักดี ความไววางใจตอลูกคา 

ทีมงานหุนสวน  

4.  ความอดทน มีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถอดกลั้น งดเวน ทนอยูไดกับความ

ยากลําบาก ไมทิ้งงาน ไมยกเลิกขอตกลงหรือสัญญาโดยไมมีเหตุผล 
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ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตองเพียงคําตอบเดียว  

1. ขอใดเปนแนวความคิดของธุรกิจเชิงรุก  

 ก. เนนดานราคา  

 ข. เนนการกระจายสินคา  

 ค. เนนการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ 

 ง. เนนความพึงพอใจของผูบริโภค 

2. บุคคลใดมีความสําคัญตอธุรกิจเชิงรุก 

 ก. ผูซื้อ  

 ข. ผูขาย  

 ค. ผูผลิต 

 ง. ผูขนสง 

3. ผูประกอบธุรกิจควรทําตามขอใด จึงจะสามารถแทรกความนิยมเขาสูตลาดผูบริโภคได  

 ก. ผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง ราคาแพง 

 ข. สรางสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบ 

 ค. วิเคราะหความตองการของผูบริโภค 

 ง. จัดกิจกรรมขายสินคาที่ใกลหมดอายุ 

4. ขอใดไมใชการแทรกความนิยมเร่ืองการรักษาสุขภาพในผลิตภัณฑ 

 ก. วินัย ทําแซนวิชผักและแซนวิชเจจําหนายเพิ่มในชวงเทศกาลกินผัก  

 ข. วิภา นําธัญพืชชนิดตาง ๆ มาเปนสวนผสมหลักของขนมปงชนิดใหม  

 ค. วิชัย ปรับปรุงสินคาจากไสกรอกหมูธรรมดามาเปนไสกรอกหมูสมุนไพร 

 ง. วิไล เพิ่มบรรจุภัณฑของนํ้าเตาหูที่ใชถุงพลาสติกอยางเดียวมาใชแกวพลาสติก  

5. ขอใดสัมพันธกับการกอใหเกิดประโยชนดานภาพลักษณของสินคามากที่สุด 

 ก. การผลิต 

 ข. การโฆษณา 

 ค. ความพึงพอใจ 

 ง. การจัดเกรดสินคา 

แบบฝกหัด 
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6.  ขอใดเปนรูปลักษณผลิตภัณฑ  

 ก. สุชาติ ซื้อบานเพราะเปนที่อยูอาศัย 

 ข. ปราณี ซื้อรถยนตใหมเพราะมีประกันช้ันหน่ึงฟรี 

 ค. ปติ ซื้อทีวีเพราะขนาดจอที่ใหญ ภาพคมชัด และยี่หอใชไดดี 

 ง. วีระ ซื้อรถยนตเพราะชวยในการเดินทางไดสะดวกสบาย 

7. ประภาสซื้อผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีใหกับตนเอง เปนการซื้อสินคาในลักษณะใด  

 ก. ซื้อดวยอารมณ 

 ข. ซื้อตามคําแนะนํา 

 ค. ซื้อดวยความจําเปน 

 ง. ซื้อดวยลักษณะของสินคา 

8. การประกอบอาชีพที่สอดคลองกับสาขาที่เรียนมาจะสงผลตรงกับขอใด    

 ก. ไดผลตอบแทนสูง  

 ข. เกิดความเบื่อหนายตองานไดงาย  

 ค. เลื่อนตําแหนงเร็วกวาคนที่เรียนมาตางสาขา 

 ง. เรียนรูงานไดเร็วและงานที่ทํามีประสิทธิภาพ  

9.  ขอใดไมใชพฤติกรรมท่ีผูประกอบธุรกิจพึงปฏิบัติ  

 ก.  วิกรม มีการวางแผนการใชจายเงินอยางรอบคอบ   

 ข.  อาทิตย นําเสนอขาวสารที่เกินความจริงของสินคา 

 ค.  กิตติ ละเวนการประกอบธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อม 

 ง.  ประจักษ ใหความเอาใจใสตอลูกนอง ไมเลือกปฏิบัติ 

10.ขอใดเปนพฤติกรรมที่ควรนํามาใชในการพัฒนาอาชีพ 

  ก.  สุดา ขายสินคาลดราคาเพราะสินคาคุณภาพลดลง   

 ข.  อารี  ขายสินคาที่ตอบสนองความตองการของตนเอง  

 ค.  นิภา ขายสินคาที่มีคุณภาพเพื่อประโยชนของผูบริโภค 

 ง.  ลัดดา ขายสินคาราคาถูกเพื่อรักษาภาพพจนของตัวเอง 
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บทท่ี 5 

โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 
เรื่องที ่1   การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนตาง ๆ  

 

 แผน หมายถึง งานทุกดานที่ถูกกําหนดข้ึนอยางมีเหตุผล เปนระเบียบวิธี หรือขั้นตอน

ที่เปนระบบที่ผูรับผิดชอบใชเปนคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจ  

 ประเภทของแผน  

 1. แผนระยะยาว เปนแผนที่มีขอบขายกวางมีความยืดหยุนสูง มีระยะเวลาตั้งแต  

10 - 20 ป  

 2. แผนระยะปานกลาง เปนแผนที่มีความแนนอนและเฉพาะเจาะจงมากกวาแผน

ระยะยาวมีระยะเวลา 4 - 6 ป  

 3. แผนระยะสั้น เปนแผนที่สามารถดําเนินการใหสําเร็จไดในเวลาอันสั้น ขึ้นอยูกับสถาน

ประกอบการกําหนด 

 แนวทางการวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 

 ในการวิเคราะหความเปนไปไดของแผน  ผูประกอบธุรกิจควรพิจารณาวิเคราะหตาม

ประเด็นตอไปน้ี  

 

รายการ ผลการวิเคราะห ขอเสนอแนะ 

ม ี ไมม ี

เกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับแผนบริหารจดัการ  

1. มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลธุรกิจ

ครบถวน  

2. มีโครงสรางการบริหารจัดการที่ครบถวน

สมบูรณ ตามลักษณะหนาที่ในการดําเนินการ

ที่เหมาะสมของธุรกิจ ทั้งในสวนของการ

จัดแบงหนวยงานหนาที่รับผิดชอบ และ

บุคลากรที่รับผิดชอบ  
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3. มีบุคลากรที่มคีวามสามารถ มีประสบการณ  

ที่จะดําเนินการบริหารธุรกิจใหมีความ

เจริญเติบโตได  

4. มีการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย

ในการดําเนินธุรกิจ ที่มีความเปนไปไดและ

สามารถนําไปดําเนินการปฏิบัติไดจริง  

5. มีปจจัยแหงความสําเร็จที่สามารถจะทําให

ธุรกิจประสบผลสําเร็จ ซึ่งสามารถแสดงไดถึง

ความไดเปรียบทางการแขงขัน เมื่อเทียบกับ

ธุรกิจอื่น ๆ  

รายการ ผลการวิเคราะห ขอเสนอแนะ 

ม ี ไมม ี

เกณฑการพิจารณาแผนการตลาด  

1. มีขอมูลที่ครบถวนถูกตองเกี่ยวกับภาพรวม 

ปริมาณความตองการ ปริมาณสินคาและ

บริการที่มีอยูของตลาด  

2. มีการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกของธุรกิจไดอยางถูกตองมีเหตุผล  

3. มีการวิเคราะหและกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย

ไดชัดเจน  

4. มีการดําเนินกลยุทธทางการตลาดไดสอดคลอง

เหมาะสมกับความตองการของกลุมลูกคา

เปาหมาย ที่กําหนด  

5. มีการกําหนดแผนดําเนินการที่มีความเปนไปได

จริงตามกลยุทธที่กําหนด และสามารถพิสจูน

หรือสรางความนาเช่ือถือ วาธุรกิจสามารถ

สรางยอดขายหรือรายไดจากแผนดําเนินการที่

กําหนดขึ้น และมีความไดเปรียบทางการ
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แขงขันเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน  

เกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับแผนการผลติ  

1. มีการบริหารจัดการดานการผลิตที่ครบถวน

ถูกตองและมีประสิทธิภาพตามลักษณะของ

ธุรกิจ  

2. มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่ไดมาตรฐาน 

รวมถึงนโยบายตาง ๆ ในการบริหารการผลิต

ดานตาง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนเรื่อง

ของ วัตถุดิบ สินคาคงคลัง กระบวนการผลิต 

การควบคุมคุณภาพ  เปนตน  

3. มีผลิตภัณฑหรือชิ้นงานท่ีมีคุณภาพ และมี

ตัวอยางแสดงประกอบไวอยางชัดเจน  

4. มีแผนงานการผลิตที่สอดคลองตรงตามสภาวะ

ตลาดและสภาพการแขงขัน  

   

 

รายการ ผลการวิเคราะห ขอเสนอแนะ 

ม ี ไมม ี

เกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับแผนการเงนิ  

1. มีการประมาณทางการเงินที่มีความเปนไปได

จริง  

2. มีความสอดคลองถูกตองตรงกับรายละเอียด

ตาง ๆ ท่ีระบุไวในสวนของแผนตาง ๆ  

3. มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประมาณการ

ทางการเงินหรืองบการเงินที่ถูกตองตรงตาม

มาตรฐาน  

4. มีการใชสูตรคํานวณและผลลัพธที่ถูกตอง  
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5. มีการเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่องโดยการ

พิจารณาจากงบกําไรขาดทุน  

6.  มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจในระดับ

เหมาะสม ซึ่งทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนาดหรือแผนการ

ดําเนินการของธุรกิจ แตในหลักที่เหมาะสมควร

มีกระแสเงินสดรับมากกวากระแสเงินสดจาย 

โดยเฉพาะในสวนของกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดําเนินการ โดยยกเวนในชวงเริ่ม

ดําเนินกิจการหรือในปแรก ซึ่งโดยสวนใหญจะ

เปนกระแสเงินสดจายในการลงทุนในสวน

สินทรัพยของธุรกิจ  

 

เรื่องที ่2   การเขียนโครงการการพฒันาอาชพี 

 

  โครงการ หมายถึง การวางแผนดําเนินงานหรือกิจกรรมลวงหนา โดยมีการกําหนด

วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงานอยางชัดเจน กําหนดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

เพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตองการ 

 โครงการการพัฒนาอาชีพ หมายถึง กิจกรรมที่มุงผลิต ผลิตภัณฑหรือการใหบริการให

สําเร็จลุลวงภายในเวลาที่กําหนด  

 โครงการมีความสัมพันธกับการวางแผนงานเพื่อทําใหกิจการน้ันสําเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วางไว โครงการมีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานซึ่งประกอบดวย การ

กําหนดวัตถุประสงค การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การพิจารณาถึงปญหาอุปสรรคและ

โอกาส เพื่อเลือกหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม 

 ประโยชนของโครงการ จะชวยใหผูประกอบธุรกิจเห็นถึงปญหาและภูมิหลังของการ

ทํางาน สามารถปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน บุคคลที่

เกี่ยวของมีความเขาใจและรับรูถึงปญหารวมกัน มีทรัพยากรใชอยางเพียงพอเหมาะสมกับสภาพ

ปฏิบัติจริง มีผูรับผิดชอบ และมีความเขาใจในการดําเนินงาน ชวยลดความขัดแยงและขจัด

ความซ้ําซอนในงาน สรางทัศนคติที่ดีตอบุคลากรในหนวยงาน 
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 การเขียนโครงการ  ประกอบดวย 13 หัวขอ ดังน้ี 

1. ช่ือโครงการ (โครงการอะไร) 

2. หลักการและเหตุผล (ทําไมตองทําโครงการน้ี) 

3.  วัตถุประสงค  (ทําเพื่ออะไร) 

4. เปาหมาย  (ทําในปริมาณเทาไร) 

5. วิธีดําเนินการ (ทําอยางไร) 

6. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ (ใชทรัพยากรเทาไรและไดมาจากไหน)  

7. แผนการใชจายงบประมาณ  (ทําที่ไหน ทําเมื่อไร นานเทาใด)) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ (ใครทํา)  

9. เครือขาย (ตองทํากับใคร) 

10. โครงการท่ีเกี่ยวของ (เกี่ยวของกับโครงการอะไรบาง)  

11. ผลลพัธ (ผลประโยชนที่ไดจากผลผลิตของโครงการ) 

12. ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ (เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวจะไดอะไร) 

13. ประเมินโครงการ  (ทําไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม) 

ลักษณะของโครงการทีด่ ี

ลักษณะของโครงการที่ดี ตองสามารถแกปญหาของงานหรือธุรกิจน้ันไดตองมี

รายละเอียด ไดแกวัตถุประสงค เปาหมายที่ชัดเจน สามารถดําเนินการได มีระยะเวลาในการ

ดําเนินงานท่ีแนนอน สามารถติดตามประเมินผลได 

การเขียนโครงการท่ีดีควรมีลักษณะ ดังน้ี 

1. ช่ือโครงการ ควรตั้งช่ือโครงการอาชีพใหสื่อความหมายไดชัดเจน ครอบคลุม

ความหมายของกิจกรรมอาชีพที่ทําใหชัดเจนวาทําอะไร ไมควรตั้งช่ือโครงการที่มีความหมาย

กวางเกินไป เชน โครงการปลูกมะละกอ โครงการทําโคมไฟฟา เปนตน 

2. ช่ือผูดําเนินโครงการ ระบุช่ือผูดําเนินโครงการ ในกรณีที่เปนกลุมบุคคลตองระบุ

หนาที่ความรับผิดชอบของแตละคน และการลงทุนของแตละคนไวใหชัดเจน ซึ่งทั้งน้ีควร

พิจารณาความเหมาะสมในดานความสามารถ โอกาสในการทํางานและกําลังทุนทรัพยสินของ

แตละบุคคล 

3. หลักการและเหตุผลหรือความสําคัญของโครงการ ควรกลาวถึงสภาพชุมชนและ

ความตองการของตลาดท่ีเกี่ยวของกับอาชีพตามที่ไดศึกษามา และอธิบายวาโครงการน้ีจะสนอง

ความตองการของชุมชน ไดอยางไร 
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4. วัตถุประสงค จะตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวา โครงการอาชีพน้ี ผูเขียนจะ

ทําอะไรโดยเขียนให เห็นวากิจกรรมหรือพฤติกรรมที่จะดําเนินการมีอะไรบาง หากมี

วัตถุประสงคหลายประการก็ควรเขียนเปนขอ ๆ ตามลําดับความสําคัญ 

5. เปาหมาย กําหนดเปาหมายของผลผลิตในชวงเวลาใหชัดเจนคือ อะไร มีปริมาณ

เทาใดและคุณภาพเปนอยางไร 

6. ระยะเวลา กําหนดระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินโครงการ 

7. งบประมาณ จัดทํารายละเอียดรายจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ ตั้งแต

ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย ซึ่งประกอบดวยตัววัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เปนตน 

8. ขั้นตอนวิธีดําเนินงาน เขียนเปนรายละเอียดขั้นตอนของการทํางาน ตั้งแตเริ่มตน

จนสิ้นสุดโครงการโดยเขียนเปนแผนปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวยหัวขอ กิจกรรม ระยะเวลา 

สถานศึกษา ทรัพยากร/ปจจัย เปนตน รายละเอียดดังกลาวจะทําใหผูที่ปรึกษาหรือผูดําเนินงาน

ติดตามกํากับงานไดอยางมีระบบแกไขปญหาไดทันทวงที 

9. การติดตามและการประเมินผล เปนวิธีการหรือเทคนิคในการดูแลและควบคุมการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งน้ีตองบอกใหชัดเจนวากอนเริ่มทําโครงการ ระหวางทํา

โครงการและหลังการทําโครงการ จะมีการติดตามและประเมินผลอยางไร 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ ใหระบุผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เปนผลที่ไดรับ

โดยตรงและผลพลอยไดหรือผลกระทบจากโครงการเปนผลในดานดีที่คาดวาจะไดรับจะตอง

สอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมาย 

 

เรื่องที ่3   การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพฒันาอาชพี  

 

 ในการจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพ  เมื่อผูประกอบธุรกิจ เขียนโครงการเรียบรอยแลว

จะตองมีการตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ โดยตรวจสอบความถูกตองของโครงการ

และตรวจสอบความคุมทุน ดังน้ี 

 1. การตรวจสอบความถูกตองของโครงการ ผูประกอบธุรกิจจะตองตรวจสอบขอมูล

รายการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนํามาใชเขียนโครงการ เชน ตรวจสอบหลักการและเหตุผลวา

สอดคลองกับสิ่งที่จะตองทําหรือไม เปนเหตุเปนผลกันหรือไม หรือเขียนโครงการมีความชัดเจน 

เปนรูปธรรมหรือไม ดังตัวอยาง 
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รายการ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ 

ม ี ไมม ี

1.  หลักการและเหตุผล  

 1.1 มีขอมูลยืนยันชัดเจน  

 1.2 มีความเปนเหตุเปนผลนาเชื่อถือ  

 1.3 มีความสอดคลองกับนโยบายของ

หนวยงาน  

2.  วัตถุประสงคของโครงการ  

 2.1 มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง  

 2.2 มีความเปนไปไดในการดําเนินการ  

 2.3 สามารถวัดและประเมินได  

3.  มีเปาหมายที่ชัดเจน  

4.  วิธีการดําเนินการของโครงการ  

 4.1 สอดคลองกับวัตถุประสงค  

 4.2 ความสัมพันธตอเน่ืองระหวางกิจกรรม  

 4.3 วิธีดําเนินงานชัดเจนและเขาใจงาย  

 4.4 กิจกรรมเปนไปตามทฤษฎีหรือหลักการ

ที่เหมาะสม  

 4.5 ชวงเวลาในการดําเนินงานมีความ

เหมาะสม  

5.  มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน  

6.  คาใชจายเหมาะสมกับโครงการ  

7.  มีการกําหนดตัวช้ีวัด  

8.  มีระบบการติดตามและประเมินท่ีชัดเจน  

9.  มีความสัมพันธตอเน่ืองกันระหวาง

องคประกอบ  ตาง ๆ ของโครงการ หลักการ

และเหตุผล วัตถุประสงค วิธีการ ดําเนินการ 

ระยะเวลาและงบประมาณ  
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10. เปนประโยชนตอกลุมเปาหมายอยางชัดเจน  

11. แกปญหาไดอยางชัดเจน  

12. โครงการมีความสัมพันธกับกิจกรรมอื่น ๆ  

 

2.  ตรวจสอบความคุมทุน โดยตรวจสอบจากบัญชีรายรับ – รายจายที่ทําไววาควร

เปลี่ยนแปลงรายการใด เชน นําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน จะทําใหประหยัดกวา และใช

ระยะเวลานอย  

ประโยชนของการตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ  

1.  ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินเกี่ยวกับการวางแผน

งานและโครงการ ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ 

ตลอดจนตรวจสอบความเปนไปไดในการจัดกิจกรรม  

2.  ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน  

3.  ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการดําเนิน

โครงการ  

4.  ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชใน

การตัดสินใจ และวินิจฉัยวาจะดําเนินโครงการในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยายการ

ดําเนินโครงการตอไป  

5.  ชวยใหไดขอมูลที่บงบอกถึงประสิทธิภพของการดําเนินงานโครงการวาเปนอยางไร 

คุมคา กับการลงทุนหรือไม  

6.  เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติการงาน เพราะการประเมินโครงการดวยตนเอง จะทําให

ผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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เรื่องที ่4   การปรบัปรุงแกไขโครงการพฒันาอาชพี   

 

 การปรับปรุงโครงการ หมายถึง การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพที่ไดจัดทําไวแลวให

ไดโครงการท่ีเปนไปไดมากที่สุด การกํากับติดตามเปนกิจกรรมของผูบริหาร เพื่อหาคําตอบและ

ตอบคําถามและการใชทรัพยากรไดครบตามวัตถุประสงค ตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม 

 

การปรับปรุงพัฒนาโครงการจะตองพิจารณา ดังน้ี 

1.  โครงการมีความยืดหยุน คือ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ 

2.  โครงการมีความชัดเจน คือ ตองระบุใหชัดเจน ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด เพื่อ

อะไร และทําอยางไร ใชภาษางาย ๆ 

3.  โครงการมีเหตุผล คือ ตองกําหนดข้ึนอยางมีหลักการและเหตุผล สามารถอธิบายได 

4.  โครงการมีความสอดคลองกับนโยบายขององคกรหรือธุรกิจเพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

5.  โครงการมีความงายและเปนไปไดตอการปฏิบัติ 

6.  โครงการประหยัดคาใชจาย 

7.  โครงการมีระยะเวลาที่แนนอน 

8.  โครงการไดรับการยอมรับจากบุคคลที่เกี่ยวของ 
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ใหผูเรียนเลือกคําตอบที่ถกูตองเพียงคําตอบเดียว  

1. ขอใดเปนเหตุผลที่ตองวิเคราะหความเปนไปไดของแผน  

 ก. เพื่อสรางตัวบงช้ี  

 ข. เพื่อหาผูดําเนินงาน  

 ค. เพื่อจัดรูปแบบองคกร 

 ง. เพื่อเสนอแผนการตลาด 

2. บุคคลใด ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการไดถูกตอง  

 ก. มานี  ดําเนินการวางแผน          ตรวจสอบโครงการ        ประเมิน  

 ข. ชูใจ  ดําเนินการวางแผน          ปฏิบัติตามโครงการ         ประเมิน  

 ค. ปติ  ดําเนินการสํารวจ        วางแผน        ตรวจสอบโครงการ 

 ง. มานะ  ดําเนินการประเมิน         ตรวจสอบโครงการ         ปฏิบัติตามโครงการ           

3. ขอใดเกี่ยวของกับการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการตลาด  

 ก. มีแผนงานการผลิตที่สอดคลองกับสภาวะตลาด  

 ข. มีการวิเคราะหและกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย 

 ค. มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลธุรกิจครบถวน 

 ง. มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจในระดับเหมาะสม  

4.  ขอใดเกี่ยวของกับการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการผลิต  

 ก. มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่ไดมาตรฐาน 

 ข. มีบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจ 

 ค. มีการประมาณทางการเงินที่มีความเปนไปไดจริง 

 ง. มีขอมูลความตองการสินคาและบริการของตลาด 

5.  ขอใดเปนสวนที่ทําใหทราบความจําเปนในการทําโครงการ  

 ก.  ช่ือโครงการ  

 ข.  หลักการและเหตุผล  

 ค.  วัตถุประสงค  

 ง.  วิธีดําเนินงาน  

แบบฝกหัด 
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6. ขอใดไมใชลักษณะของวัตถุประสงคของโครงการ  

 ก.  ตรงเปาหมายชัดเจน  

 ข.  แตละขอไมซ้ําซอนกัน  

 ค.  เหมาะกับเวลาและโอกาส  

 ง.  บอกรายละเอียดใหชัดเจน 

7.  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ ควรเขียนใหสอดคลองกับอะไร  

 ก.  ช่ือโครงการ 

 ข.  หลักการและเหตุผล  

 ค.  วัตถุประสงค  

 ง.  วิธีดําเนินการ 

8. ในการประกอบธุรกิจจําเปนหรือไมที่ตองมีการตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการทุกคร้ัง  

 ก. จําเปน เพราะอนาคตเปนสิ่งที่ไมแนนอน 

 ข. จําเปน เพราะสามารถแกไขขอบกพรองตางๆได 

 ค. ไมจําเปน เพราะจะทําใหเสียเวลาในการทํางาน 

 ง. ไมจําเปน เพราะตองใชบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

9. ขอใดคือความสําเร็จของโครงการ  

 ก.  โครงการไดรับรางวัล 

  ข.  โครงการผานการประเมินผล  

 ค.  โครงการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

  ง.  โครงการผานการพิจารณาจากที่ประชุม 

10. ขอใดคือประโยชนในการปรับปรุงโครงการ  

 ก. ชวยลดตนทุนในการทําโครงการ  

 ข. ชวยใหมีคนรูจักโครงการมากขึ้น   

 ค. ชวยใหโครงการมีความนาเช่ือถือ  

 ง. ชวยในการวางแผนและการบริหารโครงการ 
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แบบฝกหดัที่ 1 

 

 1.  ค 2. ข 3. ง 4. ง 5.  ข 

 6.   ก 7.   ข 8.   ง  9.   ข  10.  ค  

 

แบบฝกหดัที่ 2 

 

ศักยภาพ ผลการวิเคราะห 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   ดินเปนดินรวนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ

พอสมควร  
  มีคลองชลประทานภายในหมูบาน และมีน้ํา
ตลอดท้ังป 
 

2.  ภูมิอากาศ   สภาพอากาศทองถิ่นเปนแบบรอนช้ืน ฤดูฝนมี

 ระยะเวลา 3-4 เดือน  
 

3.  ภูมิประเทศและทําเลที่ต้ัง   ลักษณะพื้นที่ของชุมชนสวนใหญเปนที่ราบลุม  
 

4.  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี

ชีวิต 

  ตลาดผูบริโภคผักปลอดสารพิษในทองถ่ิน และ

พื้นที่ ใกลเคียงมีความตองการสูง 

  คนในทองถ่ินเริ่มตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ 

และการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ 

  คนในทองถ่ินมีความคิดเห็นวาผกัปลอดสารพิษมี

ราคาสูง  

เฉลยแบบฝกหัด 

บทที่ 1 
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5.  ทรัพยากรมนุษย   แรงงานทองถิ่นมีเพียงพอ สวนใหญอยูในวัย

กลางคน 

  แรงงานทองถิ่นมีความรู ทักษะดานเกษตรกรรม 

  มีภูมิปญญาดานเกษตรกรรมในชุมชนท่ีจะเปนที่

ปรึกษาใหขอเสนอแนะได 
 

 

 

 
 

แบบฝกหดัที่ 1 

 1. ง 2. ข 3. ก 4. ค 5.   ง 

 6.  ก 7.  ข 8.   ข 9.  ค 10.  ค 

 

แบบฝกหดัที่ 2 

กิจกรรมที่ 1 

 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  สมาชิกมีความชํานาญและทักษะในการ

ผลิต 

2.  มีชองทางการจําหนายหลายชองทาง 

3.  เงินลงทุนเปนเงินของสมาชิกในกลุม 

1.  ไมมีตราผลิตภัณฑ 

2.  วัตถุดิบอยูหางไกลจากกลุมอาชีพ ตองซื้อ

จากภาคเหนือ 

 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ไมกวาดเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใชอยาง

ตอเน่ือง  

2. ไมกวาดท่ีผลิตแลวเก็บไวได  

1.  เปนอาชีพที่ใชเงินลงทุนไมมาก ทําใหเกิด

คูแขงรายใหมไดงาย  

2.  ฝมือการทําไมกวาดของผูผลิตแตละราย

ไมแตกตางกัน ทําใหผูบริโภคแยกความ

แตกตางสินคาไดยาก  

บทที่ 2 
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กิจกรรมที่ 2 

  

ที ่ กิจกรรม 
แผนการพัฒนาการตลาดป………… 

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

1 วิเคราะหและ

ตัดสินใจเลือก

ชองทางจําหนาย

เพื่อขยายตลาด 

            

2 วางแผนการผลิต             

3 แสวงหาวัตถุดิบการ

ผลิตในทองถ่ิน 

            

4 ออกแบบและทําตรา

ผลิตภัณฑ 

            

5 ดําเนินการผลิต             

6 จําหนายและ

สงเสริมการขาย 

            

7 ฝกอบรมการทํา 

ไมกวาดสําหรับ

สมาชิกใหม 

            

 

 

 
 

 1. ง 2. ข 3. ค 4. ค 5.  ง 

 6.  ก 7.  ค 8.  ข 9.  ง 10.  ง 

 

 

 

บทที่ 3 
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 1. ง 2. ก 3. ค 4. ง 5.  ค 

 6.  ค 7.  ง 8.  ง 9.  ข 10.  ค 

 

 
 

 1. ง 2. ข 3. ข 4.  ก 5.  ข 

 6. ค 7.  ค 8. ข 9. ค 10. ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

บทที่ 5 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรกึษา 

นายสุรพงษ  จําจด เลขาธิการ กศน. 

นายประเสริฐ  หอมดี รองเลขาธิการ กศน. 

นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นายวราวุธ  พยัคฆพงษ ผูอํานวยการ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

นางอัญชลี  ธรรมะวิธีกุล ขาราชการบํานาญ สํานักงาน กศน. 

ผูสรปุเนื้อหา 

 นายชัยธวัฒน  กีระนันทน ผูอํานวยการ กศน. อําเภอบานนา  

  สํานักงาน กศน. จังหวัดนครนายก 

 นางวารี  ตันติเสาวภาพ ครูชํานาญการพิเศษ กศน. อําเภอเมืองจันทบุรี   

  สํานักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี 

 นายพรศักดิ์  สําราญดี ครูอาสาสมัคร ศฝช. สระแกว 

 นางสาวบุษยา  ปยารมย ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

ผูบรรณาธิการ 

 นายชัยธวัฒน  กีระนันทน ผูอํานวยการ กศน. อําเภอบานนา  

  สํานักงาน กศน. จังหวัดนครนายก 

นางสาวจรัสศรี  หัวใจ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   

 สํานักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางกุลธิดา  รัตนโกศล ครูเช่ียวชาญ  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาวบุษยา  ปยารมย ครูชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

 นายพรศักดิ์  สําราญดี ครูอาสาสมัคร ศฝช. สระแกว 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
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