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สารบัญ 

หนา 

คํานํา  

สารบัญ  

คําแนะนําการใชเอกสารสรปุเนื้อหาทีต่องรู 

บทท่ี 1 ศักยภาพธุรกิจเพื่อความมั่นคงในอาชีพ     1 

 เรื่องท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพ 

  เพื่อความมั่นคง        1 

 เรื่องท่ี 2 ความจําเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ    2 

 เรื่องท่ี 3 การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ      4 

 เรื่องท่ี 4 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจตามศักยภาพทั้ง 5 ดาน   6 

 แบบฝกหัด         9 

บทที่ 2 การจดัทําแผนการพฒันาการตลาดเพือ่ความม่ันคงในอาชีพ   12 

 เรื่องท่ี 1 การกําหนดทิศทางการตลาด เปาหมาย กลยุทธในการขยายอาชีพ 12 

 เรื่องท่ี 2 การวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมาย     16 

 เรื่องท่ี 3 การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด   17 

 แบบฝกหัดท่ี 1         19 

 แบบฝกหัดท่ี 2         21 

บทที่ 3 การจดัทําแผนพฒันาการผลติหรอืการบริการเพือ่ความม่ันคงในอาชีพ 23 

 เรื่องท่ี 1 การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ    23 

 เรื่องท่ี 2  การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ   24 

 เรื่องท่ี 3 การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ    25 

 เรื่องท่ี 4 การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ   26 

 เรื่องท่ี 5  การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ    27 

 แบบฝกหัด         28 

 

 

 



จ 

 

สารบัญ (ตอ)  
 

หนา 

บทที่ 4 การพฒันาธรุกิจเชิงรกุเพื่อความม่ันคงในอาชีพ    31 

 เรื่องท่ี 1  ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก    31 

 เรื่องท่ี 2  การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค   31 

 เรื่องท่ี 3 การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม     32 

 เรื่องท่ี 4 การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง     33 

 แบบฝกหัด         36 

บทที่ 5 โครงการพฒันาอาชพีใหมีความม่ันคง     39 

 เรื่องท่ี 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการตลาด  

  การผลิตหรือการบริการ      39 

 เรื่องท่ี 2 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ     39 

 เรื่องท่ี 3 การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพ  40 

 เรื่องท่ี 4 การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ     41 

 แบบฝกหัดท่ี 1         42 

 แบบฝกหัดท่ี 2         45 

เฉลยแบบฝกหัด         48 

บรรณานกุรม          50 

คณะผูจัดทํา          51 
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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 

 หนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงเลมน้ี 

เปนการสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ  สาระการประกอบอาชีพ รายวิชาพัฒนา

อาชีพใหมีความมั่นคง อช31003  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อให นักศึกษา 

ได เรียนรูและทําความเขาใจในเน้ือหาสาระของรายวิชาพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง  

อช31003 ที่สําคัญ ๆ ไดสะดวกและสามารถเขาใจยิ่งข้ึน ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรู

หนังสือเรียนรายวิชา พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงเลมนี้ นักศึกษาควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 1.  ศึกษาหนังสือเรียนรายวิชา  พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง อช31003 สาระการ

ประกอบอาชีพ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหเขาใจกอน 

 2.  ศึกษาเน้ือหาสาระของหนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชาพัฒนา

อาชีพใหมีความมั่นคง อช31003 ใหเขาใจอยางถองแท พรอมทั้งทําแบบฝกหัดทายบททีละบท 

และตรวจคําตอบจากเฉลยแบบฝกหัดทายเลม ใหครบ 5 บท  

 3.  หากนักศึกษาตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหาสาระ รายวิชาพัฒนาอาชีพใหมี

ความมั่นคง อช31003 เพิ่มเติม สามารถศึกษาคนควาไดจากสื่ออื่น ๆ ในหองสมุดประชาชน 

อินเทอรเน็ต หรือครูผูสอน 
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บทท่ี 1 

ศักยภาพธุรกิจเพื่อความมั่นคงในอาชีพ 

 
เรื่องที ่1 ความหมาย ความสําคัญและความจําเปนของการพฒันาอาชีพเพือ่ความม่ันคง 

 1.1  ความหมายของการพัฒนาอาชีพ 

  การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินคาหรือ

ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา มีสวนครองตลาดไดตามความ

ตองการของผูผลิต และเกิดความมั่นคงในอาชีพ เปนกระบวนการสงเสริมพัฒนาใหบุคคลมี

ศักยภาพในการทําธุรกิจใหมีความกาวหนาในอาชีพ  โดยมีแนวทางการวิเคราะหปจจัยสําคัญ 

ที่ใชในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อความมั่นคงในอาชีพ เชน อาชีพและทิศทางของอาชีพที่จะ

ทํานโยบายการพัฒนาอาชีพ การวางแผนการพัฒนาอาชีพ กลยุทธการพัฒนาอาชีพ  

การประเมิน และการพัฒนาอาชีพ   

 

 1.2 ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพ 

  ในการพัฒนาอาชีพ ทุกสายอาชีพสามารถพัฒนาไดหมด มีความกาวหนาได

ทุกแหงแนวทางการพัฒนาอาชีพมีหลักพื้นฐานทั่วไปที่คนประกอบอาชีพน้ัน ๆ ควรจะรูและ

ปฏิบัติ คือ ตองรูจักอาชีพของตนเองใหดีพอ รูทิศทางของอาชีพของตน รูโลกที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา วางแผนชีวิตและการทํางาน กําหนดนโยบายการพัฒนาอาชีพของตนเอง 

ตั้งเปาหมายแบงระยะใหเห็นเปนรูปธรรม วางกลยุทธพัฒนาอาชีพ ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล 

ปรับปรุง และพัฒนา การพัฒนาอาชีพมีความสําคัญและความจําเปน ดังน้ี 

  1) ชวยใหมีสินคาที่ดีตรงตามความตองการของผูบริโภค 

  2) ชวยใหผูผลิตไดมีการคิดคนผลิตภัณฑหรือสินคาไดตลอดเวลา 

  3) ชวยใหมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิตทําให

สินคามีคุณภาพขึ้น 

  4)  ชวยใหเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน   

  5)  ชวยใหบุคคลมีความสามารถจะประกอบอาชีพตอไป ทําใหเกิดความมั่นคง

ในอาชีพของตนเอง และกาวสูความกาวหนาในอาชีพที่ประกอบอยูตอไป 
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  6) ชวยใหกิจการของตนมีความมั่นคง สามารถดึงบุคคล ที่มีความสามารถสูง

เขามาทํางานบุคคล ที่มีความสามารถมักจะพิจารณาเลือกทํางานกับกิจการที่ตนเห็นวามั่นคง 

ซึ่งใหความสําคัญตออนาคตและความกาวหนาของบุคคล  

  7) ชวยสรางภาพลักษณที่ดี กิจการที่ใหความสําคัญ และความสนใจแก

อนาคตและความกาวหนาของบุคคล ยอมจะทําใหทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมี

ความรูสึกที่ดี ซึ่งจะชวยสงเสริมภาพลักษณและช่ือเสียงใหกิจการเปนอยางดี  

  8) ชวยใหบุคคลมีการพัฒนาตนเองและลดความลาสมัย เพราะจําเปนตอง

เพิ่มพูนความรูและความสามารถกอนที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงอื่น ๆ สําหรับผูที่ประกอบอาชีพ

สวนตัว ก็จะเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพขึ้น ลดความเบื่อหนายจําเจของอาชีพ และยังเพิ่ม

ทักษะเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพขึ้นอีกดวย 

 

เรื่องที่ 2 ความจําเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

 2.1  ศักยภาพของธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจที่ทุกบุคคลมีความสามารถพัฒนาสินคา 

น้ัน ๆ ใหอยูในตลาดไดอยางมั่นคง 

 2.2  การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอยที่มี

ความสัมพันธกัน รวมทั้ง การสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอย

น้ันสามารเขากันไดหรือไม ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง  

 2.3  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ หมายถึง การแยกแยะความสามารถหรือความ

พรอมองคประกอบของธุรกิจ ไดแก ทุน บุคลากร วัสดุอุปกรณ และการจัดการ เพื่อให

ผูประกอบการมีความเขาใจในแตละสวนของธุรกิจอันจะนําไปสูการพัฒนาอาชีพใหมีความ

เขมแข็ง 
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 2.4  โครงสรางศักยภาพการขยายอาชีพสูความม่ันคง ดังน้ี      
    
                                                                                          
                               ตรงกัน   

                                 สัมพันธกัน                                      ศักยภาพ          = การขยายอาชีพ       

                            

ความมั่นคงของ 

การขยายอาชีพ               

 

-ทุน       -การจัดการลดความเสี่ยง 

-บุคลากร           ผลผลิต 

-วัสดุอุปกรณ      -ขอตกลง/มาตรฐาน 

-การจัดการ             พัฒนาอาชีพ  

 

 2.5  ความจําเปนที่ทําใหตองมีการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

  1)  เพื่อทําใหเห็นทิศทางของธุรกิจในเชิงกลยุทธ 

  2)  เพื่อใหมีแนวทางในการดําเนินงานอยางรอบคอบ ปลอดภัยจากการขาดทุน 

  3)  เพื่อใหลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 

  4)  เพื่อเปนการช้ีแนวทางดานธุรกิจใหแกบุคคลหรือองคกร ที่จะทําการ

สนับสนุนเงินทุนในการกูยืมหรือผูรวมลงทุน   

  5)  เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาธุรกิจของผูประกอบการ  

  6)  เพื่อใหสามารถขยายตลาดไดกวางขวางกวาเดิม 

  7)  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาเห็นศักยภาพซึ่งจะนําไปสูการบริโภคอยาง

ตอเน่ือง 

 2.6  การวิเคราะหธุรกิจและโครงการ 

  1)  การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

       เปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ไดจากการประเมินสภาพแวดลอมในการ

ดําเนินธุรกิจ  

ปจจัยนําเขา 

เพื่อการขยายอาชีพ 

การจัดองคประกอบ 

พัฒนาอาชีพ 
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ซึ่งผูประกอบการจะตองเขาใจสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ทั้งที่เปนโอกาสและ

อุปสรรคของธุรกิจ/โครงการ ปจจัยภายนอกที่ผูประกอบการควรใหความสนใจ มี 5 ประการ

หลัก ๆ ดังน้ี 

      (1) กลุมผูซื้อหรือลูกคากลุมเปาหมาย 

      (2) คานิยมทางวัฒนธรรมและสังคม 

      (3) ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

      (4) สถานการณและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

      (5) สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ กลุมผูผลิต/

จําหนายวัตถุดิบและเครือขายธุรกิจ 

  2)  การวิเคราะหปจจัยภายใน 

       เปนปจจัยที่สามารถควบคุมได ถือเปนการตรวจสอบความสามารถ ความ

พรอม จุดออนและจุดแข็งของธุรกิจ/โครงการ แบงเปนขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 

      (1) กําหนดประเด็นที่มีอิทธิพลตอความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ตอโครงการ 

      (2) วิเคราะหจัดกลุมของประเด็นตาง ๆ เชน จุดแข็ง จุดออน 

      (3) ประเมินความสําคัญของแตละประเด็น เพื่อเปนแนวทางในการ

จัดสรรทรัพยากร (เงิน คน ของ) เพื่อเสริมจุดแข็งและลดจุดออน 

      (4) วิเคราะหการแขงขัน  

 

เรื่องที่ 3 การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

 3.1  ความหมายของการวิเคราะหงานทางธุรกิจ  

  การวิเคราะหงานทางธุรกิจ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับงานในแงลักษณะหนาที่  ความรับผิดชอบ และขอมูลเกี่ยวกับคนในแงความรู

ความสามารถ ทักษะ องคประกอบ และขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวิเคราะหงานน้ัน  

  การเขาสูอาชีพเมื่อดําเนินธุรกิจไปจนประสบผลสําเร็จ มักจะถูกจับตามองทํา

ตามกันมาก สวนแบงการตลาดจึงมีขนาดเล็กลงโดยลําดับ จนถึงวันหน่ึงจะเกิดวิกฤติจึงมีความ

จําเปนที่จะตองพัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพออกไปหรือเรียนรูทําในสิ่งที่คนอื่นทําไมได 
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เพื่อใหอยูไดอยางมั่นคงยั่งยืน การพัฒนาหรือขยายอาชีพ จะตองวิเคราะหและประเมิน

ศักยภาพของธุรกิจวาอยูในตําแหนงธุรกิจระดับใด 

 

 3.2  การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจระยะตาง ๆ  

  1)  ระยะเริ่มตน  เปนระยะเริ่มตนของการทําธุรกิจ จึงตองมีการพัฒนาให

ธุรกิจอยูได เปนระยะ ที่ผูประกอบการจะตองประชาสัมพันธสินคาและบริการใหลูกคารูจัก  

           ระยะนี้อยูในตําแหนงธุรกิจที่ผูบริโภคยังไมรูจัก เมื่อเริ่มธุรกิจหรือประดิษฐ

สินคาใหม ๆ สวนประกอบหลักที่จะชวยทําใหธุรกิจมีช่ือเสียงขึ้น ควรพิจารณาคําถามจากสิ่ง

เหลาน้ี คือ สินคามีความจําเพาะโดดเดนหรือไม  ถามีคืออะไร สามารถพิสูจนไดหรือไม หรือ

สินคาของทานเหนือคูแขงอยางไร  

  2)  ระยะสรางตัว เปนระยะที่ธุรกิจเติบโตมาดวยดี มักจะมีคนจับตามอง

พรอมคําถาม  

           ระยะน้ีอยูในตําแหนงธุรกิจที่ตองเนนหนักในการเจาะตลาด เปนระยะ 

ที่สมควรเนนหนักในเรื่องของประชาสัมพันธ ดวยเหตุผล คือ เพื่อใหสินคาเปนที่รูจักของตลาด 

เพื่อเพิ่มปริมาณสวนแบงการตลาดใหไดมากที่สุด ตองคํานึงถึงคุณคาของสินคาและราคาไมสูง

เกินจําเปน พยายามหาคุณคาพิเศษในตัวสินคาและสรางความเขาใจใหตลาดรับรูโดยเร็ว 

สงเสริมบริการหลังการขาย ใหเปนที่พึงพอใจของลูกคา  

  3)  ระยะทรงตัว เปนระยะที่ธุรกิจอยูน่ิง ไมมีการขยายตลาด ไมมีการ

พัฒนา สืบเน่ืองมาจากระยะที่ 3 ที่มีผูประกอบการอื่น ๆ ทําตาม จึงทําใหมีสวนแบงของตลาด   

       ระยะนี้อยูในตําแหนงที่สินคาเขาสูตลาดและสรางฐานผูบริโภค เปนระยะ 

ที่สวนแบงการตลาดเกิดความอิ่มตัว ควรพิจารณาในเรื่องตอไปน้ี คือ รักษาคุณภาพของสินคา

ใหเสมอตนเสมอปลายไมตกต่ํากวาเดิม ตองกระตุนใหตลาดจดจําสินคาของเราในแงบวกอยาง

ตอเน่ือง ไมมีพฤติกรรมฉวยโอกาสเมื่อสินคาทรงตัวอยูในตลาด  

  4)  ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น เปนระยะที่ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจก็จะอยูในขา

ลง ถามีการพัฒนาธุรกิจจากระยะทรงตัวก็จะทําใหธุรกิจอยูในขาขึ้น 

          ระยะน้ีอยูในตําแหนงที่ธุรกิจติดตลาด สรางรายไดเปนกอบเปนกํา หรือ

เกิดความตกต่ําทางการตลาด หากตกต่ําควรปรับแผนกลยุทธทั้งกระบวนการผลิตและ
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การตลาด กําหนดนโยบายขององคกรใหสอดคลอง สรางความเช่ือถือในธุรกิจอยางสูงสุด 

พยายามพิสูจนความมีคุณธรรมในตัวสินคาที่ตองสามารถนําไปชวยใชในการโฆษณาใหได 

 

เรื่องที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจตามศักยภาพทั้ง 5 ดาน  

 การดําเนินธุรกิจหรือประกอบอาชีพใด ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จน้ัน ขึ้นอยูกับการ

วิเคราะหศักยภาพดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 

 4.1  กลุมอาชีพ 5 กลุม 

        กลุมอาชีพ แบงไดเปน 5 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี   

       1)  ก ลุ ม อ าชี พ เ ก ษต รก ร รม  ศั ก ยภ า พ ที่ ต อ ง วิ เ ค ร า ะ ห  ไ ด แ ก 

ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรมนุษย   

       2)  กลุ ม อ าชี พ อุ ต ส าหก ร รม  ศั ก ยภ า พ ที่ ต อ ง วิ เ ค ร า ะ ห  ไ ด แ ก 

ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตองอยูใกลแหลงวัตถุดิบ ลักษณะภูมิประเทศ เพื่อสะดวกในการขนสง 

ถาเปนแหลงทองเท่ียวตองคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

       3)  กลุ มอ าชี พพ าณิ ชยกร รม  ศั ก ยภ าพ ที่ ต อ ง วิ เ คร าะ ห  ได แ ก 

ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง 

       4)  กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค ศักยภาพที่จําเปนมาก ไดแก ศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษยที่ตองใชความคิดสรางสรรคผลิตงานใหม ๆ  

       5)  กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง ศักยภาพที่ตองวิเคราะห 

ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย 

 4.2  ศักยภาพ 5 ดาน  

        การที่จะตัดสินใจดํา เนินธุรกิจหรือดํา เนินการสิ่ ง ใดสิ่ งหน่ึง มีวิธีการ 

ที่หลากหลาย เชน การใชกระบวนการคิดเปน การทําวิจัย การทดลองนํารอง นอกจากน้ียังมี

วิธีการวิเคราะหศักยภาพทั้ง 5 ดาน ดังนี้  

      1)  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่  

           ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษย

สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ไดแก ปาไม แมนํ้า ลําคลอง อากาศ แรธาตุตาง ๆ การประกอบอาชีพตองพิจารณาวา

ทรัพยากรที่จะตองนํามาใชในการประกอบอาชีพในพื้นที่มีหรือไม มีเพียงพอหรือไม เชน 

ตัดสินใจจะประกอบอาชีพจักสานตะกราจากไมไผ แตในพื้นที่ไมมีตนไผ ตองพิจารณาแลววาจะ

ประกอบอาชีพนี้ไดหรือไม ถาตองการประกอบอาชีพจริง ๆ เน่ืองจากตลาดมีความตองการมาก 

ก็ตองติดตอไปวาจะคุมคากับคาขนสงหรือไม 

      2)  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 

           ลักษณะภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะอากาศประจําถิ่นในชวงระยะเวลา

หน่ึง ซึ่งมีอิทธิพลตอการประกอบอาชีพในแตละพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่แตกตางกัน เชน 

ประเทศไทยภาคกลางมีอากาศรอน ภาคใตมีฝนตกเปนเวลานาน ภาคเหนือมีอากาศเย็น 

โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสวนใหญ เปนตนวา การปลูกลิ้นจี่ 

ลําไย ตองการอากาศเย็นจึงจะออกผลได แกวมังกรตองการอากาศรอน ดังน้ัน การปลูกพืช

จําเปนตองพิจารณาสภาพภูมิอากาศดวยวาเหมาะสมกับชนิดของพืชน้ัน ๆ หรือไม 

       3)  ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ 

           ภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของแผนดิน ความสูงต่ํา ที่ราบ

ลุม ที่ราบสูง ภูเขา แมนํ้า ทะเล เปนตน สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่จะ

แตกตางกัน ซึ่งจะมีผลตอการประกอบอาชีพตาง ๆ เปนตนวา กลุมอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยูกับ

สภาพภูมิประเทศ เชน อาชีพทํานา สามารถทํานาไดทั้งในที่ราบลุมที่เราเห็นอยูทั่วไป แตในที่

ราบสูงหรือบนภูเขาก็ทํานาไดโดยไมใชนํ้าขึ้นอยูกับการใชพันธุขาว กลุมอาชีพอุตสาหกรรม  

ภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมที่ดี ควรใกลแหลงวัตถุดิบ  

การคมนาคมสะดวกตอการขนสงสินคา หรือถาเปนอาชีพอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตองมี

ลักษณะภูมิประเทศท่ีดึงดูดนักทองเที่ยวได 

       4)  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

           ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หมายถึง ความเชื่อ การกระทําที่มีการปฏิบัติ

สืบเนื่องกันมาเปนเอกลักษณและมีความสําคัญตอสังคม ในแตละพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศ มีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกตางกัน ดังน้ัน แตละพื้นที่สามารถ

นําเอาสิ่งเหลานี้มาใชเปนอาชีพได เชน เปนสถานที่ทองเท่ียวเขาชมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

พื้นบาน หรือพาชมวิถีชีวิต ซึ่งจะมีอาชีพอื่น ๆ เกิดตามมา เชน การขายของที่ระลึก การนวด
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แผนไทย การขายอาหาร ผูประกอบการตองพิจารณาวา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี

ชีวิตในพื้นที่มีความโดดเดน สามารถนํามาใชประกอบอาชีพไดหรือไม 

       5)  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ 

           ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษย

ที่เปนภูมิปญญา ทั้งในอดีตและปจจุบันตางกัน ในแตละทองถ่ินมีความถนัดและความชํานาญใน

การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และจัดจําหนายที่ไมเหมือนกันสงผลใหผลผลิตและรายไดตางกัน 

ดังน้ัน ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่จะมีผลตอการประกอบอาชีพที่ตองนํามาพิจารณาวา  

ในพื้นที่มีภูมิปญญาที่จะเรียนรูใชเปนความรูหรือนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดหรือไม 

เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีภูมิปญญาทํามีดอรัญญิก ทําปลาตะเพียนจากใบลาน งานหลอ

ทองเหลือง เปนตน  
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จงเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดในแตละขอ จากคําถามตอไปน้ี 

1.  ขอใดเปนความหมายของการพัฒนาอาชีพในสถานประกอบการ 

  ก.  เซเวน อีเลฟเวน ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจโดยไมขยายสินคา 

  ข.  เซเวน อีเลฟเวน พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกใหดูดีนาอยู 

  ค.  เซเวน อีเลฟเวน ลดอัตรากําลังการผลิตสินคาลงเน่ืองจากเศรษฐกิจตกตํ่า 

  ง.  เซเวน อีเลฟเวน พัฒนาสินคาตรงกับความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา  

2.  ขอใดเปนความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 

  ก.  โลตัส มีการประชาสัมพันธนอยลง เพราะสินคาทุกตัวติดตลาดแลว 

  ข.  โลตัส มีการปรับราคาสินคาข้ึน เน่ืองจากประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ 

  ค.  โลตัส มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิตใหสินคามี 

   คุณภาพขึ้น 

  ง.  โลตัส มีการลดสวนแบงการตลาดนอยลง เพราะตองคํานึงถึงคุณคาของสินคาและ 

   ราคาไมสูงเกินไป 

3.  ขอใดมีลักษณะการวิเคราะหคลายกับการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ  

  ก.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

  ข.  การวิเคราะหความแปรปรวน 

  ค.  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษา 

  ง.  การวิเคราะหความสัมพันธเชิงฟงกชัน 

4.  เหตุผลขอใดผูประกอบอาชีพ จึงตองทําการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจกอนดําเนินการ 

  ก.  เพื่อลดการวางงานของบุคลากร 

  ข.  เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร 

  ค.  เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 

  ง.  เพื่อความกาวหนาในอาชีพของบุคลากร 

 

 

แบบฝกหัด 
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5.  หากตองการเปดรานขายสมตําสาขาที่ 2 จะตองดําเนินการตามขั้นตอนใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 

  ก.  จัดหาทําเลที่ต้ัง เตรียมวัสดุอุปกรณ ศึกษาเมนูใหม ๆ เปดบริการลูกคา  

  ข.  จัดหาทําเลที่ต้ัง เปดบริการลูกคา เตรียมวัสดุอุปกรณ ศึกษาเมนูใหม ๆ  

  ค.  จัดหาทําเลที่ต้ัง ศึกษากลุมเปาหมายของลูกคา เตรียมวัสดุอุปกรณใหม ๆ 

  ง.  จัดหาทําเลที่ต้ัง เตรียมวัสดุอุปกรณ บริการรับ-สงลูกคา จัดเตรียมเมนูใหม ๆ  

6.  เพราะเหตุใดกลุมผูซื้อจึงเปนปจจัยหน่ึงที่ผูประกอบการใหความสําคัญมาก 

  ก.  เพราะเปนปจจัยภายในท่ีสามารถควบคุมได 

  ข.  เพราะเปนปจจัยภายนอกท่ีสามารถควบคุมได  

  ค.  เพราะเปนปจจัยภายในท่ีไมสามารถควบคุมได  

  ง.  เพราะเปนปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได  

7.  การดําเนินธุรกิจในระยะใด ที่ตองประชาสัมพันธ หาเอกลักษณในตัวสินคา มีบริการหลังการ 

 ขายเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

  ก.  ระยะเริ่มตน 

  ข.  ระยะทรงตัว 

  ค.  ระยะสรางตัว 

  ง.  ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น 

8.  การดําเนินธุรกิจในระยะใด ที่สวนแบงการตลาดเกิดความอิ่มตัวซึ่งผูประกอบการจะตอง

รักษาคุณภาพของสินคาไมใหตกต่ําไปกวาเดิม 

  ก.  ระยะเริ่มตน 

  ข.  ระยะทรงตัว 

  ค.  ระยะสรางตัว 

  ง.  ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น 

9.  ในการวางแผนปลูกมะละกอเปนอาชีพ ควรจะวิเคราะหศักยภาพในดานใด 

  ก.  ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 

  ข.  ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ศิลปะ วัฒนธรรม 

  ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม 

  ง.  ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ประเพณีและวิถีชีวิต 
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10.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการประกอบอาชีพทํามีดอรัญญิก เปนเพราะมีศักยภาพในดานใด 

   ก.  ภูมิประเทศ 

  ข.  ทรัพยากรมนุษย 

  ค.  ศิลปะ วัฒนธรรม 

  ง.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทท่ี 2 

การจัดทําแผนการพัฒนาการตลาดเพื่อความมั่นคงในอาชีพ 
 

เรื่องที่ 1 การกําหนดทิศทางการตลาด เปาหมาย กลยุทธในการขยายอาชีพ  

 1.1  ความคิดรวบยอด 

         การทําธุรกิจตองมีทิศทางใหมองเห็นผลสําเร็จ ภาระงานที่จะตองทําและ

กลยุทธสูความสําเร็จใชเปนความคิดสูการปฏิบัติจริง จะทําใหเราวางธุรกิจอยูในความพอดีอยาง

มีภูมิคุมกัน 

        วิสัยทัศน คือ เปาหมายที่มีลักษณะกวางๆ  เปนความตองการในอนาคต   

โดยมิไดกําหนดวิธีการไวเปนขอความทั่วไป ซึ่งกําหนดทิศทางของภารกิจ เปนความมุงหมายใน

สถานภาพที่เราจะไปเปน หรือเราไปอยู  ณ วันหน่ึงในอนาคตที่องคกรมุงหมาย มุงหวังหรือ

ประสงคจะเปนหรือจะมีในอนาคต 

        พันธกิจ คือ ความมุงหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององคกร ที่จะดําเนินการ 

ในระยะยาว หรือเปนขอบเขตในการดําเนินงาน ขององคกรหรือบริษัทก็ได  ดังน้ัน พันธกิจจะ

บงบอกวาธุรกิจขององคกรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องคกรตองการจะเปน และบางครั้งอาจจะ

แสดง สิ่งที่องคกรกําลังใหบริการแกลูกคาอยูท้ังผลิตภัณฑและบริการ  

        กลยุทธ คือ แนวทางในการดําเนินงานที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 

บรรลุเปาหมาย    

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทิศทางธุรกจิ 2. เปาหมาย 3. แผน 

วิสัยทัศน  

พันธกิจ 

กลยุทธ แผนกลยทุธ 
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   จากแผนภูมิ ทําใหมองเห็นวาการกําหนดทิศทาง กลยุทธ การขยายอาชีพ 

ประกอบดวย 

       1)  การคิดเขียนทิศทางธุรกิจ ประกอบดวยวิสัยทัศนที่ตองการใหเกิดอยางมี

ความพอดี และพันธกิจ สําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ 

   2)  การคิดเขียนกลยุทธหรือวิธีการสรางความสําเร็จตามพันธกิจ ซึ่งจะมี

เปาหมายอยางชัดเจน 

   3)  การคิดเขียนแผนกลยุทธดวยการนําเปาหมายกลยุทธมาวิ เคราะห 

ใหมองเห็นตัวบงช้ีความสําเร็จ ปจจัยนําเขาที่สําคัญ และกิจกรรมที่จําเปนตองทําเปนแผน

ทิศทางไปสูความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ 

  1.2  รายละเอียดการดําเนินงาน  

       1.2.1  การกําหนดทิศทางการตลาด   

                 การกําหนดทิศทางการตลาด  ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 

ผูผลิต สินคาหรือการบริการ และผูบริโภคหรือผูรับบริการ การกําหนดทิศทางการตลาดเปน

การวางแผนอนาคตของการขยายตลาดใหมีความพอดี จะตองกําหนดใหไดวาในชวงระยะ

ขางหนาควรจะไปถึงไหน อยางไร ซึ่งประกอบดวย ขอความวิสัยทัศนวาจะไปถึงไหน และ

ขอความพันธกิจวาจะไปอยางไร โดยมีวิธีการคิดและเขียนดังน้ี 

        1) การเขียนขอความวิสัยทัศน การขยายตลาด มีลักษณะโครงสรางการ

เขียนที่ประกอบดวย ชวงระยะเวลาที่เราไปสุดทางของการขยายตลาดในชวงน้ีจะเปน

ระยะเวลากี่ป พ.ศ.อะไร  ความคิด เปาหมาย ลักษณะความสําเร็จที่เราจะไปถึงอยางมีความพอดี 

และทาทายความสามารถของเราคืออะไร  สรุปไดวา การกําหนด วิสัยทัศนเปนการกําหนดให

มองเห็นทิศทางของธุรกิจท่ีเราจะตองฝาฟนอุปสรรคตางๆ ไปใหถึงได ตัวอยางขอความวิสัยทัศน 

“พ.ศ. 2551 ไรทนเหน่ือยผลิตผักสดผลไมเกษตรอินทรียเขาสูตลาดคุณภาพประเทศสิงคโปร” 

      2) การเขียนพันธกิจ เปนการดําเนินการตอเน่ืองจากการกําหนดวิสัยทัศน 

วาเราจะตองมีภารกิจที่สําคัญ อะไรบาง ที่เราทําใหการขยายตลาดบรรลุผลสําเร็จไดตาม

วิสัยทัศน โดยมีแนวทางการคิดและเขียน  ดังน้ี 

           (1) การวิเคราะหวา หากจะใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน จะตอง

มีพันธกิจอะไรบาง ในทางธุรกิจมีภาระที่สําคัญ 4 ประการ ที่นํามาเขียนพันธกิจนําไปสู

ความสําเร็จ คือ  
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       (ก) ภารกิจดานทุนดําเนินการ   

       (ข) ภารกิจดานลูกคา  

       (ค) ภารกิจดานผลผลิต 

      (ง) ภารกิจดานการเรียนรูพัฒนาตนเองและองคกร  

          (2) โครงสรางการเขียนพันธกิจมีองคประกอบรวม 3 ดาน คือ 

       (ก) ทําอะไร (บอกภาระสําคัญที่กระทบตอความสําเร็จ) 

      (ข) ทําไมตองทํา (บอกเหตุผลหรือจุดประสงค) 

       (ค) ทําอยางไร  (บอกวิธี ดํา เ นินการที่สํ าคัญ และส งผลตอ

ความสําเร็จจริง) 

 สรุปไดวาการกําหนดทิศทางการตลาด จะทําใหการขยายอาชีพใหเกิดความพอดี 

เปนไปตามศักยภาพของผูประกอบอาชีพ แตการกําหนดทิศทางขยายตลาดน้ันตองมองเห็น

ทิศทางที่จะไปถึงและรูวามีภารกิจอะไรบาง ตองทําอยางไรใหมองเห็นรูปธรรมของการขยาย

ตลาดที่กาวออกไปขางหนา 

       1.2.2  การกําหนดเปาหมายการตลาด 

       เปาหมายทางการตลาด คือ การกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อ

คัดเลือกกลุมลูกคาที่เปนเปาหมาย โดยตองคํานึงถึงปจจัยสาํคัญ คือสวนผสมทางการตลาด ผูที่

คาดหวังวาจะเปนลูกคาในอนาคต เปาหมายของกิจการสภาพแวดลอมทางการตลาดท่ีควบคุม

ไมไดและการมีสวนแบงในการตลาด 

      การกําหนดเปาหมายการตลาด คือ การกําหนดทิศทางการผลิตสินคาหรือ

งานบริการ การกําหนดเปาหมายที่มีความเปนไปได 

      เปาหมายการตลาดเพื่อการขยายตลาด คือ การบอกใหทราบวา สถาน

ประกอบการหรือผูผลิตนั้น สามารถทําอะไรไดภายในระยะเวลาเทาใด ซึ่งอาจจะกําหนดไวเปน

ระยะสั้น หรือระยะยาว 3 ป หรือ 5 ปก็ได การกําหนดเปาหมายของการตลาดตองมีความ

ชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได การกําหนดเปาหมายหากสามารถกําหนดเปนจํานวน

ตัวเลขไดก็จะยิ่งดี เพราะทําใหมีความชัดเจนจะชวยใหการวางแผนมีคุณภาพยิ่งขึ้น และจะ

สงผลในทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น 
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      หลักในการกําหนดเปาหมายทางการตลาด มีดังน้ี 

      1) เปาหมายที่กําหนดตองมีความเปนไปได   

      2)  มีความชัดเจน  

      3)  การกําหนดเปาหมายตองมีความละเอียดเพียงพอ 

          สรุปไดวาการกําหนดเปาหมายทางการตลาด หมายถึง การวิเคราะหถึง

ความตองการในสินคาที่สถานประกอบการตองการนําเสนอสินคาและบริการน้ัน ๆ เขาสูตลาด

โดยตองกําหนดจากแผนกลยุทธขององคกร ลูกคาถือเปนขั้นตอนแรกของการวางแผนการตลาด  

การวิเคราะหลูกคาจึงนํามาสูแนวทางในการกําหนดเปาหมายการตลาด  ซึ่งมีขอมูลที่ไดจากการ

วิเคราะหกลยุทธ ที่ควรนํามากําหนดเปาหมายการตลาด ดังน้ี 

      1)  โครงสรางการตัดสินใจของลูกคา 

      2)  ความตองการของลูกคา 

      3)  สภาพการแขงขัน 

      4)  ความสามารถในการขายหรือการเจาะตลาด 

      5)  แนวโนมความเปลี่ยนแปลงของตลาด และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ความตองการ ของลูกคา 

       1.2.3  การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 

       กลยุทธ เปนการหาวิธีการที่จะทําใหลูกคาที่มีอยูกอนแลวเพิ่มจํานวนซื้อ

ใหมากกวาเดิม โดยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการขายสินคาใหกลุมเปาหมายที่มี

ศักยภาพในการซื้อมาใชเปนบรรทัดฐานในการกําหนดวิธีการเพิ่มปริมาณลูกคาหรือเพิ่ม

ยอดขาย  

       การกําหนดกลยุทธ ตองสอดคลองกับเปาหมายการตลาด เปนการ

พัฒนาแผนระยะยาวบนพื้นฐานของโอกาสและอุปสรรคภายใน สภาพแวดลอมภายนอก  

จุดแข็งและจุดออนภายใน ผลจากการกําหนดกลยุทธจะทําใหธุรกิจเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง

อันมียอดขายที่สูงขึ้น ตนทุนตอหนวยลดลง กําไรเพิ่มมากขึ้น    

       การที่จะขยายการตลาดใหบรรลุตามวิสัยทัศน ตองมีแนวทางปฏิบัติสู

ความสําเร็จ คือการกําหนดกลยุทธจากภารกิจที่จะทําทั้ง 4 ดาน คือ  

       1)  ทุนดําเนินการ   

       2)  ภารกิจดานลูกคา  
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       3)  ภารกิจดานผลผลิต  

       4)  ภารกิจดานการเรียนรูพัฒนาตนเองและองคกร 

       การกําหนดกลยุทธเพื่อใหการขยายตลาดสูความสําเร็จจึงกําหนดกล

ยุทธจากภารกิจที่จะทําทั้ง 4 ดานตามแนวคิด ดังน้ี 

        1)  คิดพิจารณาวากิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่ยุงยากและเปนแกนหลัก

สําคัญของความสําเร็จ ในภารกิจน้ี จะตองใชเทคนิควิธีอะไรเขามาเปนกลยุทธในการทํางาน  

        2)  สรุป ระบุกลยุทธ และเปาหมายกลยุทธดวยการนําผลการวิเคราะห

กําหนดเทคนิควิธีการ มาเปนกลยุทธ และนําขอความสวนที่บอกวาทําอะไรมาเปนเปาหมาย 

กลยุทธ 
 

เรื่องที่ 2 การวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมาย 

 การวิเคราะหกลยุทธ  โดยใช SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสํารวจสภาพของ

องคกร เพื่อนํามาสังเคราะหวาองคกรมีปจจัยภายในและภายนอกใดที่มีผลตอการดําเนินงาน

ขององคกร  ปจจัยภายใน คือ สิ่งที่เราควบคุมไว ไดแก จุดออน จุดแข็ง  ปจจัยภายนอก คือ    

สิ่งที่เราควบคุมไมได ไดแก อุปสรรคและโอกาส  ความเปนไปไดทางการเงิน ทางการตลาด 

ทางการผลิต และทางเทคโนโลยี 

 แนวทางในการกําหนดกลยุทธ คือ ลงทุนต่ําที่สุด มีความเปนไปไดทางการเงิน  

ทําในสิ่งที่ทําไดดี มีความเปนไปไดในการผลิต ทําจํานวนนอย แลวคอย ๆ เพิ่มไปสูจํานวนมาก 

และเปนธุรกิจที่สามารถทําไดในระยะยาว ซึ่งมีความเปนไปไดทางการตลาด ดูความสามารถใน

การแขงขัน อาจพิจารณาจากอะไรที่เราทําไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับผูอื่น และมองจุดเดนที่เรามี 

 การวิเคราะหกลยุทธโดยใชเปนแผนภาพรวมของการขยายตลาด เปนเครื่องมือ

ควบคุมภาพรวมของการจัดการขยายตลาดที่ประกอบดวยเหตุผลที่จะทําใหการขยายอาชีพ

สําเร็จกับองคประกอบดานการควบคุมเชิงกลยุทธ บรรจุเงื่อนไขสูความสําเร็จไวสําหรับจัดทํา

แผนปฏิบัติการ และควบคุมภาพรวมของการดําเนินงาน ซึ่งมาจากองคประกอบ ดังน้ี 

 2.1  องคประกอบดานเหตุผลสูความสําเร็จของการขยายตลาด ประกอบดวย  

   1)  ดานการลงทุน  

   2)  ดานลูกคา 

  3)  ดานผลผลิต  

   4)  ดานการเรียนรูพัฒนาตนเอง 



17 

 

  2.2  องคประกอบดานการควบคุมเชิงกลยุทธ ประกอบดวย  

  1)  เปาหมายกลยุทธ  

  2)  ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

  3) ปจจัยนําเขาดําเนินงาน 

  4)  กิจกรรม/โครงการท่ีตองทํา 

 การเขียนแผนกลยุทธทั้งหมดจะตองบรรจุอยูในเอกสารหนาเดียว เพื่อใหมองเห็น

ความสัมพันธรวมขององคประกอบ  จะทําใหมองเห็นสาระสําคัญที่ เปนเหตุเปนผลตอ

ความสําเร็จของการขยายอาชีพ 

 

เรื่องที่ 3 การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

 3.1  การกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการตลาด 

       การตลาด เปนกิจกรรมทางการตลาด ท่ีเริ่มต้ังแตการวางแผนไปสูการตลาดมี

ลักษณะที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของลูกคา องคประกอบของตลาด

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา และการจําหนาย การตลาดมีความสําคัญมีผลตอการบรรลุ

เปาหมายสุดทายของการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจตองเริ่มดวยการศึกษาความตองการที่แทจริงของ

ลูกคา กลยุทธทางการตลาดน้ันมีอยูมาก แตเปนพื้นฐานที่สุดก็คือ การใช 4P คือ Product 

(สินคา)  Price (ราคา) Place (สถานที่)  Promotion  (การสงเสริมการขาย) ใหนํามากําหนด 

เปนกิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพื่อพัฒนาการตลาด ดังน้ี 

   1)  กิจกรรมดานสินคา ตองพัฒนาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

   2)  กิจกรรมดานราคา ผูผลิตก็ตองกําหนดราคาที่เหมาะสมกับกําลังซื้อของผูบริโภค 

และเหมาะสม กับคุณภาพของสินคา 

   3)  กิจกรรมดานสถานที่ ตองคิดวาจะสงมอบสินคาใหกับผูบริโภคไดอยางไร หรือ

ตองมีการปรับสถานที่ขาย ทําเลที่ตั้งขายสินคา 

   4)  กิจกรรมดานการสงเสริมการขาย จะใชวิธีการใดที่ทําใหลูกคารูจักสินคา

ของเรา 
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  3.2  การวางแผนพัฒนาการตลาด  

        การพัฒนาตลาด เปนกระบวนการพัฒนาตลาดของสินคาหรือบริการให

ยอดขายคงอยูหรือมากขึ้นกวาเดิม การกําหนดกลยุทธที่มีความเปนไปไดแตละกลยุทธจะตอง

กําหนดกิจกรรมและจัดทําแผนพัฒนาการตลาด กระบวนการวางแผนพัฒนาการตลาด ที่ผูผลิต

ตองนํากิจกรรมตาง ๆ มาวางแผนเพื่อพัฒนาตลาด เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  มีดังน้ี 

   1)  กําหนดทิศทางการพัฒนา การตลาด  วิสัยทัศน  พันธกิจ 

  2)  กําหนดเปาหมายการตลาด 

   3)  กําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 

  4)  วิเคราะหกลยุทธ 

   5)  ดําเนินการ  โดยการโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การทําฐานขอมูลลูกคา 

การสงเสริมการขาย การกระจายสินคา ฯลฯ 
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จงเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดในแตละขอ จากคําถามตอไปน้ี 

1.  การกําหนดทิศทางการตลาดควรมีวิธีการอยางไร 

   ก.  ตรวจสอบตลาดในเบื้องตน 

   ข.  มองความสําคัญของลูกคาในอนาคต 

   ค.  แสวงหาตลาดท่ีมีกลุมเปาหมายเฉพาะ 

   ง.  เปนไปตามนโยบายของสถานประกอบการแตละแหง 

2.  ขอใดคือสิ่งที่ตองกําหนดในการวางแผนประกอบธุรกิจเพื่อใหผลลัพธเปนไปตามวิสัยทัศน 

  ก.  กําหนดพันธกิจ 

  ข.  กําหนดกลยุทธ 

   ค.  กําหนดเปาหมาย   

   ง.  กําหนดแผนปฏิบัติงาน 

3.  ขอใดคือการกําหนดทิศทางการผลิตสินคาโดยกําหนดเปาหมายที่มีความเปนไปได  

  ก.  กําหนดปญหาของแผน 

   ข.  กําหนดเคาโครงของแผน   

   ค.  กําหนดขอบเขตของแผน 

   ง.  กําหนดเปาหมายการตลาด 

4.  แนวคิดในเรื่องการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนผลจากสิ่งใด 

   ก.  การพัฒนาที่เนนความเจริญทางวัตถุ 

  ข.  การพัฒนาที่ขาดประสิทธิภาพของการพัฒนาความเจริญ 

  ค.  การพัฒนาที่สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ง.  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

 

แบบฝกหัดที่ 1 
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5.  การกําหนดกลยุทธสูเปาหมายการตลาดทําใหทราบถึงอะไร 

   ก.  เกิดความชัดเจน 

   ข.  ทําใหวัดและประเมินผลได 

   ค.  ทําใหการปฏิบัติเปนไปไดดียิ่งข้ึน 

   ง.  สถานประกอบการน้ันสามารถทําอะไรไดภายในระยะเวลาใด 

6.  สมศรีมีอาชีพขายผลไมสงออก ไดวิเคราะหสํารวจสภาพขององคกร เพื่อนํามาวางแผน

การตลาด สมศรีไดดําเนินการในขั้นตอนใดในการวางแผนการพัฒนาการตลาด  

   ก.  กําหนดพันธกิจ  

   ข.  กําหนดวิสัยทัศน 

   ค.  การวิเคราะหกลยุทธ  

  ง.  กําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย 

7.  ผูใดสามารถกําหนดกลยุทธสูเปาหมายการขยายตลาดไดเหมาะสมที่สุด  

  ก.  แดง ใชสารเคมีเรงดอกไมใหโตเร็ว 

   ข.  ขาว ใชสารฟอกขาวเพื่อใหถั่วงอกขาวขายไดราคาดี   

   ค.  เหลือง เพิ่มการสอนภาษาเขมรในโรงเรียนสอนภาษาของตนเอง  

   ง.  เขียว เชาพื้นที่ขายเสื้อผาในราคาแพง เพื่อดึงดูดลูกคาที่มีรสนิยม   

8.  ขอใดไมใชกระบวนการขั้นดําเนินการในการวางแผนพัฒนาการตลาดสูการปฏิบัติ 

   ก.  การประชาสัมพันธ 

   ข.  การจัดทําฐานขอมูลลูกคา 

   ค.  การโฆษณา ประชาสัมพันธ 

   ง.  การกําหนดเปาหมายในการขาย 

9.  การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาดมีความจําเปนตอการพัฒนาอาชีพอยางไร 

   ก.  สามารถปฏิบัติงานไดตามจุดมุงหมาย 

   ข.  สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนที่วางไว 

   ค.  ชวยประหยัดตนทุนในการประกอบอาชีพ 

   ง.  ชวยใหการพัฒนาอาชีพประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 



21 

 

10. การตลาดมีความสําคัญตอการบรรลุเปาหมายสุดทายของการดําเนินธุรกิจ ดังน้ันการทํา

ธุรกิจตองเร่ิมจากอะไร 

   ก.  กําหนดวิธีการทําใหลูกคารูจักสินคา 

   ข.  ศึกษาความตองการที่แทจริงของลูกคา 

  ค.  กําหนดราคาที่เหมาะสมกับกําลังซื้อของผูบริโภค 

   ง.  สรางสินคาหรือบริการที่ทําใหลูกคาเกิดความพอใจ 

  

 
 

คําชี้แจง  ในการเขียนวิเคราะหกลยุทธ  โดยใช SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสํารวจ

สภาพขององคกร เพื่อนํามาสังเคราะหวาองคกรมีสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ปจจัยภายใน คือ สิ่งที่เราควบคุมไว  ไดแกจุดออน จุดแข็ง  ปจจัยภายนอก คือ สิ่งที่

เราควบคุมไมได ไดแก อุปสรรคและโอกาส  ใหผูเรียนอธิบายความหมายของ จุดออน 

จุดแข็ง  อุปสรรคและโอกาส   

จุดออน หมายถึง 

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

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

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

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

จุดแข็ง หมายถึง 

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

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

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

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

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

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

แบบฝกหัดที่ 2 
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อุปสรรค หมายถึง 

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

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

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

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

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

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

 

โอกาส หมายถึง 

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

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

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

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

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

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

การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการเพื่อความมั่นคงในอาชีพ 
 

เรื่องที ่1 การกําหนดคุณภาพผลผลติหรอืการบริการ 

 การพัฒนาการผลิตหรือการบริการ  เกิดจากการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการ

บริการ วิเคราะหทุนปจจัย  กําหนดเปาหมายและการกําหนดแผนกิจกรรมเปนการพัฒนาระบบ

การผลิตหรือการบริการ 

 1.1  การกําหนดคุณภาพผลผลิต    

  ความหมายของคุณภาพ ถูกกําหนดขึ้นตามการใชงานหรือตามความคาดหวัง

ของผูกําหนด แบงเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

     คุณภาพตามหนาที่ หมายถึง ประสิทธิภาพการทํางาน ความเหมาะสมในการ

ใชงาน ความทนทาน 

     คุณภาพตามลักษณะภายนอก หมายถึง รูปรางสวยงาม สีสันสดใส เรียบรอย

เหมาะกับการใชงาน โครงสรางแข็งแรง  

 1.2  ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ   

   การกําหนดคุณภาพสินคาและบริการ มีขั้นตอนดําเนินการ 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1)  การศึกษาความตองการของผูใชสินคาและบริการอยางกวางขวางและ

ครอบคลุมผูซื้อหรือผูใชบริการที่มีความหลากหลาย 

      2)  การออกแบบหรือการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการที่

ศึกษามา 

  3)  จัดระบบการผลิตและควบคุมระบบการผลิตใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

 1.3  การกําหนดคุณภาพการบริการ 

  การบริการ หมายถึง การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชน

ของผูอื่น การบริการที่ดี  ผูรับบริการจะไดรับความประทับใจและชื่นชมองคกร   

  คุณภาพของการบริการ มีปจจัยที่บงช้ีคุณภาพของการบริการ ดังน้ี 

  1)  สามารถจับตองได ควรสรางหลักฐานใหเห็นชัดเจนวา บริการน้ันมีคุณภาพ 

เชน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร     
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  2)  นาเช่ือถือ ซึ่งเปนความถูกตองในการคิดคาบริการ เพื่อใหลูกคาเกิดความ

เช่ือถือ 

  3)  มีความรู ผูใหบริการที่มีคุณภาพตองเปนผูมีความรูในเรื่องน้ัน เพื่อความ

มั่นใจของลูกคา 

  4)  มีความรับผิดชอบ ผูใหบริการจะตองรับผิดชอบตองานและคําสัญญาที่ให

ไวกับลูกคา 

  5)  มีจิตใจงาม ผูใหบริการจะตองมีความกระตือรือรนและเต็มใจชวยเหลือโดย

ไมรังเกียจ 

 

เรื่องที่ 2  การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 การวิเคราะหทุน เปนปจจัยการผลิตที่มีความจําเปนตอการพัฒนาอาชีพ ที่จะ

สงผลตอความมั่นคงของอาชีพ ถารูจักใชทุนอยางเหมาะสม 

 ทุน หมายถึง เงินลงทุนในการดําเนินงานธุรกิจ ผลิต หรือบริการ ซึ่งเปนปจจัย

สําคัญในการประกอบอาชีพ 

 ปจจัยการผลิตหรือการบริการ หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอยางที่ตองนํามาใชใน

กระบวนการผลิตหรือการบริการแตละชนิด จะมีความตองการใชปจจัยการผลิตที่แตกตางกัน 

นักเศรษฐศาสตรไดจัดกลุมปจจัยการผลิตหลัก ๆ ไว 4 ประเภท คือ ที่ดิน แรงงาน ทุน และการ

ประกอบการ  

 ตนทุนการผลิต หมายถึง ทุนในการดําเนินกิจการ แบงได 2 ประเภท ดังน้ี 

 1) ทุนคงที่ คือ การจัดหาทุน เพื่อใชในการจัดหาสินทรัพยถาวร ซึ่งมี 2 ลักษณะ 

ไดแก   

  (1) ทุนคงที่ท่ีเปนเงินสด ไดแก เงินที่ตองจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกู เพื่อนํามาใช

ในการดําเนินธุรกิจ   

  (2) ทุนคงที่ท่ีไมเปนเงินสด ไดแก พื้นที่ อาคารสถานที่ โรงเรือน คาเสื่อมเครื่องจักร 

 2)  ทุนหมุนเวียน คือ การที่ผูประกอบการจัดหาทุน เพื่อใชการดําเนินการจัดหา

สินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งมี 2 ลักษณะ ไดแก   
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  (1) ทุนหมุนเวียนที่เปนเงินสด  ไดแก  คาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ  

ทั้งในกลุมผลิตผลและกลุมบริการ  คาจางแรงงานในการผลิตหรือบริการ คาเชาที่ดิน/สถานท่ีใน

การประกอบธุรกิจ หรือคาใชจายอื่น ๆ 

  (2) ทุนหมุนเวียนที่ไมเปนเงินสด  ไดแก คาใชจายในครัวเรือน คาเสียโอกาส 

ในที่ดิน 

   ในการดําเนินงานธุรกิจหรือการประกอบกิจการอาชีพ  การบริหารเงินทุน

หรือดานการเงินจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบตองใหความสําคัญอยางมากเพราะมีผลตอความ

มั่นคงของอาชีพวาจะกาวหนาหรือลมเหลว  ดังน้ัน การใชทุนแตละชนิดตองผานการวิเคราะหวา

ตองใชชนิดใด คุณภาพอยางไร หรือปริมาณเทาไหรจึงจะเหมาะสมกับอาชีพ 

 

เรื่องที่ 3  การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

 เปาหมายการผลิตหรือการบริการ คือ สิ่งที่ผูประกอบการอาชีพตองการมุงไป 

ใหถึง เกิดผลตามที่ตองการ ดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งเปนตัวบงช้ีปริมาณที่จะตองผลิตหรือบริการ     

 ปจจัยที่สงผลใหประสบผลสําเร็จในการผลิตหรือการบริการ ดังน้ี   

 1)  การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน  

 2)  เสริมสรางสวนประสมทางการตลาดไดอยางลงตัว  

 3)  การคํานึงถึงสภาวะแวดลอมที่ควบคุมไมได   

 4)  สามารถตอบคําถามตอไปน้ีไดทุกขอ  

     (1) ในสวนของลูกคา สามารถตอบไดวา ใครคือกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับ

ผลผลิตที่ผลิตขึ้นหรือการบริการ ลูกคาเปาหมายดังกลาวอยู ณ ที่ใด ปจจุบันซื้อผลผลิตหรือ

การบริการจากที่ใด ซื้อบอยแคไหน อะไรเปนสิ่งจูงใจใหลูกคาตัดสินใจใชบริการ ทําไมลูกคาถึง

ใชผลผลิตหรือบริการของเรา ลูกคาเหลาน้ันชอบหรือไมชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที่เรามี 

อยูบาง  

  (2) ในสวนของผลผลิตหรือการบริการ สามารถตอบไดวา ลูกคาตองการผลผลิต

หรือบริการอะไร ลูกคาอยากจะใหมีผลผลิตหรือบริการเวลาใด เฉพาะการบริการ ควรตั้งช่ือวา

อะไร เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใจไดมากที่สุด 
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   นอกจากน้ี ผูประกอบการตองคํานึงและพิจารณาถึงความเปนไปได และ

องคประกอบสําคัญดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย ไดแก แรงงาน เงินทุน เครื่องมือ/อุปกรณ 

วัตถุดิบ และสถานที่ เปนตน 

 

เรื่องที่ 4  การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 

 การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการเพื่อการพัฒนาอาชีพ เปนการ

กําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขยายอาชีพ เชน ตองการเปดรานขายขาวแกงสาขาที่ 2 แผน

กิจกรรมการบริการ ควรเริ่มตั้งแต จัดหาทําเลที่ตั้งรานที่ 2   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ   

ศึกษาเกี่ยวกับเมนูอาหารใหม ๆ  เปดรานอาหาร  จัดบริการลูกคา  

  สิ่งสําคัญสําหรับการขยายอาชีพ คือ การตัดสินใจ ซึ่งมีแนวทาง  ดังน้ี 

 1)  ตรวจสอบความพรอมของตนเองในสภาพปจจุบันเกี่ยวกับ เงินทุน แรงงาน 

เครื่องมือ/อุปกรณ  วัตถุดิบ  และสถานที่ รวมถึงผลผลิตหรือบริการวามีสวนใดไมสมบูรณ 

 2)  สํารวจสภาพแวดลอม ตรวจสอบขอมูลภายนอกเกี่ยวกับคูแขงการประกอบ

อาชีพเดียวกันในชุมชน และความตองการของลูกคาในทองถิ่น 

 3)  การกําหนดทางเลือก เพื่อใหแผนชัดเจนและมีทางเลือกไดหลายทางสูการปฏิบัติ 

 4)  การประเมินทางเลือก เพื่อใหไดทางเลือกสูการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด 

 5)  การตัดสินใจ สามารถใชหลัก 4 ประการ ในการตัดสินใจ คือ ประสบการณ การ

ทดลอง การวิจัยหรือการวิเคราะห และการตัดสินใจเลือก 

 6)  กําหนดวัตถุประสงค  เปนการกําหนดเปาหมายวาตองการใหเกิดอะไร 

 7)  พยากรณสภาพการณในอนาคต  เปนการคิดผลบรรลุลวงหนาวา หากทําตาม

แผนแลว ธุรกิจที่ดําเนินงานจะเกิดอะไรข้ึน 

 8)  กําหนดรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติวาจะทําอยางไร เมื่อไร เพื่อใหเกิดผลตาม

วัตถุประสงค ที่กําหนดไว 

 9)  ประเมินแนวทางการปฏิบัติ  เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของแผนกิจกรรมการ

ผลิตหรือการบริการวาสอดคลองกันหรือไม  สามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอน วิธีการที่กําหนดไว

หรือไม  หากพบวายังไมสอดคลอง หรือมีข้ันตอนวิธีการใดที่ไมมั่นใจ ใหดําเนินการปรับปรุงใหม

ใหสอดคลอง เหมาะสม 
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 10) ทบทวนและปรับแผน เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลง ผลลัพธไมเปนไปตามแผน

ที่กําหนดเปนการพัฒนาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในระหวางการปฏิบัติตามแผน 

เมื่อมีสถานการณเปลี่ยนแปลงไป หรือมีขอมูลใหมที่สําคัญ 

 

เรื่องที่ 5  การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

 การดําเนินธุรกิจใหมีความกาวหนาและมั่นคง ผูประกอบการธุรกิจตองคํานึงถึงการ

พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางตอเน่ือง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามความ

นิยมของลูกคา จึงควรมีการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางตอเน่ือง 

 การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการในภาพรวม สามารถดําเนินการได  ดังน้ี   

 1)  ลักษณะการผลิตและการใหบริการ ท่ีผูใชบริการสามารถสัมผัสจับตองได 

 2)  ความไววางใจ ที่ผูใหบริการทําตามคํามั่นสัญญาที่ใหไวอยางตรงไปตรงมาและ

ถูกตอง 

 3)  ความกระตือรือรน ที่จะชวยเหลือและพรอมที่จะใหบริการผูใชบริการอยาง

ทันทวงที 

 4)  ความเช่ียวชาญ  ที่ใชความรูความสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 5)  อัธยาศัยที่นอบนอม  ที่มีความเปนมิตร สุภาพ เปนกันเอง 

 6)  ความเปนมิตรของผูปฏิบัติงานผลิตและบริการ  ที่ใหเกียรติผูอื่น จริงใจ และมี

นํ้าใจ  

 7)  ความนาเช่ือถือ  ที่สามารถสรางความเช่ือมั่น ดวยความซื่อสัตยของผูประกอบ

ธุรกิจ 

 8)  ความปลอดภัย  ที่ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยและปญหาตาง ๆ  

 9)  การเขาถึงบริการ  ท่ีติดตอเพื่อการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการดวยความสะดวกไม

ยุงยาก 

 10) การติดตอสื่อสาร  ท่ีสรางความสัมพันธ สื่อความหมายชัดเจน และเขาใจงาย 

 11) ความเขาใจลูกคา  ที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการและตอบสนอง 

โดยทันที 
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 คุณภาพของการผลิตหรือการบริการ เปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการธุรกิจตองรักษา

ระดับคุณภาพและพัฒนาระดับคุณภาพการผลิต หรือการบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน โดย

เสนอคุณภาพการผลิตหรือการใหบริการตามลูกคาคาดหวัง หรือเกินกวาสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไว

เสมอ  

 

 
 

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดในแตละขอ จากคําถามตอไปน้ี 

1.  สมพงศจะดําเนินการตามขอใดเพื่อใหการบริการมีคุณภาพ 

  ก. มีสินคา มีผูซื้อ มีผูขาย 

  ข. มีแผนงาน มีราคา มีประโยชน 

  ค. มีความรู นาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบ 

  ง. มีประโยชน มีเวลา มีเหตุผล มีคุณภาพ 

2.  ขอใดเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานธุรกิจ 

  ก. สินคา 

  ข. ผูบริโภค 

  ค. การตลาด 

  ง. เงินลงทุน   

3. ในการประกอบอาชีพใหมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโตควรมีตนทุนการผลิตในขอใด 

  ก. ทุนหมุนเวียน 

  ข. ความรู ความเช่ียวชาญ 

  ค. กระบวนการผลิตที่ทันสมัย 

  ง. ผูรวมลงทุนประกอบกิจการ 

 

 

 

 

แบบฝกหัด  
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4.  การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ผูประกอบธุรกิจตองคํานึงถึงปจจัยเร่ืองใด 

  ก. การพัฒนาสินคาใหทันสมัย 

  ข. สินคามีราคาถูกมากเปนพิเศษ 

  ค. สินคาตรงตามความตองการของลูกคา 

  ง. จํากัดจํานวนของสินคาที่จะขายใหลูกคา 

5.  นักเศรษฐศาสตรกําหนดกลุมปจจัยการผลิตหลัก คือขอใด 

  ก. ที่ดิน ทุน การผลิต การบริการ   

  ข. ที่ดิน แรงงาน แผนงาน การผลิต  

  ค. ที่ดิน แรงงาน การขาย การตลาด 

  ง. ที่ดิน แรงงาน ทุน การประกอบการ  

6.  ขอใดเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับลูกคาที่สงผลใหประสบผลสาํเร็จในการผลิตหรือการบริการ  

  ก.  สิ่งจูงใจใหลูกคาตัดสินใจซื้อ 

  ข.  การเลือกวิธีการสงสินคาใหลูกคา   

  ค.  การสํารวจความตองการของลูกคา 

  ง.  กําหนดสินคาตามความพึงพอใจของลูกคา 

7.  การกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขยายอาชีพ  สิ่งสําคัญสําหรับการขยายอาชีพคือขอใด 

  ก. การตัดสินใจ 

  ข. ความไววางใจ 

  ค. ความเชี่ยวชาญ 

  ง. ความกระตือรือรน 

8.  ขอใดเปนการดําเนินการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางตอเน่ือง  

      ก.  มีจิตใจงาม 

  ข.  ความเขาใจลูกคา 

      ค.  มีความรับผิดชอบ 

  ง.  สามารถจับตองได      
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9.  ขอใดไมใชหลักการตัดสินใจ 

  ก. การวิจัย 

  ข. การทดลอง  

  ค. ประสบการณ 

  ง. การตรวจสอบความตองการ 

10.การดําเนินการในขอใด ถือเปนการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

  ก. ใหเกียรติผูอื่น จริงใจ มีนํ้าใจ 

  ข.  ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต 

  ค. การวิเคราะหขอมูลการตลาดอยางสม่ําเสมอ 

  ง. ใชระบบการทํางานที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
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บทท่ี 4 

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุกเพื่อความมั่นคงในอาชีพ 
 

เรื่องที่ 1  ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก   

  ธุรกิจเชิงรุก  หมายถึง การบริหารจัดการธุรกิจแบบมีแบบแผนเปนระบบการ

พัฒนางานที่ดี  อํานวยประโยชนใหกับผูประกอบการ สามารถวางแผนติดตามและควบคุมให

การดําเนินงานในทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก ธุรกิจเชิงรุกเปนความพยายามที่จะหา

วิธีการใหไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ  เปนการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภค สินคาไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตลอดเวลา  ผูบริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินคาได

อยางหลากหลาย  เปาหมายที่สําคัญท่ีสุดของธุรกิจเชิงรุกคือ การชวงชิงสวนแบงการตลาดจาก

คูแขงขันมาเปนของตนใหไดมากที่สุด 

 

เรื่องที่ 2  การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค     

 ความตองการของผูบริโภค หมายถึง ความอยากไดในสินคาและบริการซึ่งทําให

เกิดความพอใจเมื่อความตองการและความอยากไดรับการตอบสนองท้ังจากประโยชนใชสอยใน

ตัวสินคาและบริการ และอรรถประโยชนจากการบริโภคสินคาน้ัน ความตองการของผูบริโภค 

แบงออกได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ   

 1. ความตองการทางดานรางกาย  คือ ความหิว การนอน การพักผอน ความอบอุน 

 2.  ความตองการดานอารมณหรือจิตวิทยา  คือ ความปลอดภัย ความรัก                 

การยอมรับ ความพอใจ  ความงาม   

  ดังน้ัน นักการตลาดตองเขาใจความตองการของผูบริโภคในทุก ๆ ดาน เพื่อการ

ผลิตสินคาและบริการใหตรงตามความตองการใหมากที่สุด   

  ความนิยม  เปนสิ่งสําคัญที่นักการตลาดตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในการผลิต

สินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคในดานความนิยม เน่ืองจากความนิยม

เปนสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา  

 



32 

 

  การแทรกความนิยมในตัวสินคาใหกบัผูบริโภค สามารถดําเนินการไดใน

หลากหลายวิธีการ  เชน 

  1.  การโฆษณา เปนชองทางใหผูบริโภคไดรับรูในตัวสินคา  ในดานภาพลักษณ

ไดมากที่สุด โดยการประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ เชน หนังสือพิมพรายวัน  แผนพับ 

ใบปลิว เสียงตามสาย  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน และการเสนอสินคาผานทาง

อินเทอรเน็ต 

 2. การจัดแสดงสินคา เปนชองทางใหผูบริโภคไดทดลองใช  เขาถึงและรับรูถึง

รายละเอียดของสินคา ไดมากที่สุดกอนการตัดสินใจเลือกซื้อ  

 

เรื่องที่ 3 การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

  รูปลักษณคุณภาพสินคาใหม  จะมีการสรางขึ้นอันเน่ืองมาจากการวางแผนกลยุทธ

ในขั้นตอนการเจริญเติบโตของตลาด  ดังน้ี 

 1.  การเพิ่มรูปลักษณใหมของสินคา เน่ืองจากลูกคามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น มีความ

ตองการ ท่ีหลากหลายมากขึ้น  ดังน้ันผูขายจึงจําเปนตองมีสินคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคา 

 2.  การขยายชองทางการจําหนาย จํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้นมาจากหลายพื้นที่ ดังน้ัน

ผูผลิตจะตองขยายชองทางการจําหนายใหกวางขวางขึ้นเพื่อใหลูกคาเกิดความสะดวกในการ

จับจายใชสอย เชน การขยายสาขาของกิจการ การจําหนายสินคาทางอินเทอรเน็ต การมี

ตัวแทนการจําหนาย 

 3.  การสงเสริมการตลาดใหเกิดความชอบในตราหรือย่ีหอสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

วัตถุประสงคของการโฆษณาตองเปลี่ยนจากการสรางการรับรู มาเปนการสรางคุณภาพในตัว

สินคาแทน เพื่อใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาของเราแทนสินคาของคูแขงขัน 

  การแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับการผลิตสินคาใหม 

 1.  ลูกคา เปนแหลงขอมูลที่สําคัญท่ีสุด ความตองการของลูกคา ขอเสนอแนะ คําติ

ชม จะถูกแปรมาเปนผลิตภัณฑใหม 

 2.  ชองทางการจําหนายหรือรานคาตาง ๆ โดยปกติลูกคาจะระบายความรูสึก 

ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑใหกับรานจําหนายสินคา ดังน้ัน รานคาหรือตัวแทน

จําหนาย จึงเปนแหลงสะสมขอมูลจากลูกคาไดเปนอยางดี 
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 3. คูแขงขัน เมื่อคูแขงขันนําสินคาตัวใหมออกสูตลาด แตเปนสินคาที่มีขอบกพรอง 

ไมประสบความสําเร็จ ผูผลิตสามารถนําขอมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑใหมของตนได 

  4. แหลงความคิดภายในกิจกรรม ไดจากความคิดเห็นของพนักงานเจาหนาที่ระดับ

ตางๆ นํามาดัดแปลง คิดคนผลิตภัณฑตัวใหม 

  5. งานวิจัย บทความ ของนักวิชาการ สถาบันการศึกษาตาง ๆ  สามารถนํามาเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจผลิตสินคาตัวใหม หรือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑได  

 

 

เรื่องที่ 4 การพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคง 

   

 การพัฒนาอาชีพเขาสูความม่ันคง ผูที่ประสบความสําเร็จจะมีลักษณะการทํางาน

ที่ข้ึนอยูกับองคประกอบอยางนอย 3 ประการ ดังน้ี  

 1.  การลดความเสี่ยงในผลผลิต 

 2.  ความมุงมั่นพัฒนาอาชีพ 

 3.  การยึดหลักคุณธรรม 

 การลดความเสี่ยงในผลผลิต 

  ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหอัตราการเสี่ยงของผลผลิตลดลง ดังน้ี 

 1.  การสรางความหลากหลาย เปนการสรางกิจกรรมอาชีพให ไดผลผลิต 

ที่หลากหลายรองรับการเสี่ยงดวยการแขงขันและราคาของตลาด 

 2.  การเพิ่มผลผลิต เปนการควบคุมดูแลบํารุงรักษาใหผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

 3.  การหมุนเวียนเปลี่ยนรูป เปนกิจกรรมการหมุนเวียนเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมเขาสู

ตลาด 

 4.  การจัดการรายได จากการซื้อขายผลผลิต ผลิตภัณฑแปรรูป ใชในการเก็บออม  

การวางแผนการลงทุน ดําเนินอาชีพตอไป 

  ผูที่ประสบผลสําเร็จในอาชีพจะมุงมั่นจัดการปจจัยทั้ง 4 ประการใหมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น 
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 ความมุงมั่นในการพัฒนาอาชีพ มีลักษณะความสําคัญ ดังน้ี 

 1.  คุณภาพผลผลิต เปนเรื่องที่เราจะตองใหคุณภาพตรงความตองการของลูกคาให

มากที่สุด เพื่อใหลูกคา มั่นใจไดวาจะไดรับสินคาและบริการที่ดีเปนไปตามความคาดหวัง 

  2.  ลดตนทุนการผลิต คือ การลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการผลิตลง การกําหนด

ราคาผลผลิตท่ีจะตองเปนราคาที่ลูกคาสามารถซื้อผลผลิตของเราได  การลดตนทุนจึงเปนเรื่อง

สําคัญท่ีเราจะตองศึกษาเรียนรูหาวิธีการที่เหมาะสม  ไมใชลดตนทุนกับคาแรงงานแตเปนการ

บริหารจัดการใหลดความเสียหายในปจจัยการผลิต และการจัดการใหไดผลผลิตสูง 

  3.  การสงมอบผลิตผลใหลูกคา ตองเปนไปตามขอตกลงทั้งเวลานัดหมายและจํานวน

ผลผลิต ตัวอยางเชน อาชีพตัดเย็บเสื้อผา สวนใหญมักจะผิดนัดทําใหเสียหายกับลูกคาที่มี

กําหนดการจะใชเสื้อผา  จึงหัน ไปใชบริการเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีความสะดวก มองเห็นสินคาและ

ตัดสินใจเลือกซื้อไดทันที 

  4.  ความปลอดภัย ทั้งผูผลิตและผูบริโภคผลผลิต เชน อาชีพเกษตรอินทรีย  

คนงานไมมีโอกาสสัมผัสกับสารพิษ ทําใหการทํางานปลอดภัย ขณะเดียวกันผลผลิตจากเกษตร

อินทรียก็เปนอาหารที่ปลอดภัย 

 

  การยึดหลักคุณธรรม 

  การยึดหลักคุณธรรม เปนพฤติกรรมภายในของผูประกอบอาชีพ ที่สําคัญสงผลตอ

ความมั่นคงของอาชีพ ดังน้ี ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย ความอดทน  คุณธรรมทั้ง 

4 ประการ  สามารถปรับเปลี่ยนและตกแตงพฤติกรรมเพื่อใชเปนเครื่องมือสรางความสําเร็จ

ใหกับตนเองได 

  1.  ความขยัน มีลักษณะพฤติกรรมของการทําอะไรอยางเอาจริงเอาจัง แข็งขันไมเกียจ

คราน ถาผูประกอบอาชีพ เปนอยางน้ี เขาจะมองเห็นงานอยางทะลุไปขางหนามุงมั่นเอาจริงเอา

จัง ยกระดับความสําเร็จไปอยางตอเน่ือง ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้น 

 2.  ความประหยัด เปนพฤติกรรมของการยับยั้ง ระมัดระวังการใชจายใหพอ สรางความ

คุมคาใหมีความ เสียหายนอยท่ีสุด พฤติกรรมเชนน้ีเปนเรื่องของความรอบคอบในการทํางาน 

  3.  ความซื่อสัตย  เปนลักษณะการประพฤติตรงและจริงใจตอลูกคา ทีมงานไมคิด

ทรยศ คดโกงหลอกลวง คูคา ผูรวมทุน เปนพฤติกรรมท่ีสรางความภักดี  ความไววางใจตอลูกคา 

ทีมงาน หุนสวน 
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 4.  ความอดทน มีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถ อดกลั้น งดเวน อดทนไดกับความ

ยากลําบาก ไมทิ้งงาน ไมยกเลิกขอตกลงงาย ๆ  

 สรุป  

 ความมั่นคงในอาชีพ เปนการจัดการทางจิตใจของผูประกอบการและระบบงานให

การประกอบอาชีพดําเนินไปอยางมีความแนนอน ทนทาน ลมสลายไดยาก โดยอาศัยพื้นฐาน

ของการคิดเปนองคประกอบของการพัฒนาอาชีพสูความมั่นคง โดยใชหลักปรัชญา “คิดเปน” 

โดยมีขอมูลดานตาง ๆ ดังน้ี 

 1.  ดานตนเอง  อยูบนฐานของคุณธรรม 

 2.  ดานสังคม  อยูบนฐานของการพัฒนา 

 3.  ดานวิชาการ  อยูบนฐานของการลดความเสี่ยงในผลผลิต 

   ซึ่งเปนกระบวนการที่ตองใชขอมูล  เขามาคิดวิเคราะหสรางสรรค และตัดสินใจ

อยางเปนระบบ  จะนําอาชีพไปสูความมั่นคงได 

   สวนการนํา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการพัฒนา

อาชีพ สูความมั่นคง ภายใต 3 หวง 2  เงื่อนไข  ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมี

ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และเงื่อนไขของความรูคูคุณธรรม 
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จงเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดในแตละขอ จากคําถามตอไปน้ี 

1. เปาหมายสําคัญของธุรกิจเชิงรุกควรเปนอยางไร 

   ก.  รานเจริญดี โจมตีรานคูแขง 

  ข.  รานเจริญยิ่ง คนหาจุดออนรานคูแขง 

  ค.  รานเจริญทรัพย ประเมินจุดแข็งรานคูแขง 

   ง.  รานเจริญจริง ชิงสวนแบงทางการตลาดจากรานคูแขงได 

2.  ขอใดตอไปน้ีจัดวาเปนการทําธุรกิจเชิงรุก ที่ประสบความสําเร็จมากทีสุ่ด 

  ก.  ราน เซเวน อีเลฟเวน 

  ข.  หางสรรพสินคา บิ๊กซ ี

   ค.  รานกาแฟในปมนํ้ามัน   

   ง.  รานขายของโชหวยในทองถิ่น 

3.  ถาหากทานเปนผูผลิตแชมพูสมุนไพรยี่หอหน่ึง ทานจะมีวิธีการอยางไร ที่จะทําใหผูบริโภค

เขาถึงและรับรูรายละเอียดผลิตภัณฑของทานไดมากที่สุด 

  ก.  การจัดแสดงสินคา 

  ข.  การโฆษณาทางวิทยุ 

  ค.  การแจกเอกสารใบปลิว 

  ง.  การโฆษณาทางโทรทัศน 

4.  ขอใดตอไปน้ี ควรดําเนินการกอนที่จะนําสินคาใหมเขาสูตลาด 

  ก.  การทดลองขายสินคา 

   ข.  การลด แลก แจก แถม 

   ค.  การศึกษาความตองการของผูซื้อ   

  ง.  การทุมงบประมาณในการโฆษณา 

 

 

 

แบบฝกหัด 
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5.  ขอใดเปนปจจัยสําคัญในการลดความเสี่ยงของการผลติสินคา 

  ก.  การสรางความหลากหลายในตัวสินคา 

  ข.  การเพิ่มจํานวนสาขาในการจําหนายสินคา 

   ค.  การเพิ่มสินคาตามความตองการของตลาด 

   ง.  การหมุนเวียนเปลี่ยนสินคาใหม ๆ เขาสูตลาด 

6.  ขอใดตอไปน้ีที่แสดงใหเห็นวาอาชีพยังขาดความมั่นคง 

  ก.  สินคาไดรับความนิยมจากผูซื้อ 

   ข.  มีสินคาที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

   ค.  มีการผลิตสินคาออกสูตลาดอยางสม่ําเสมอ 

   ง.  รายไดจากการประกอบอาชีพขึ้นอยูกับยอดขาย 

7.  หลักธรรมขอใดท่ีจําเปนมากที่สุดในการทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายประกันชีวิต 

  ก.  ความมีวินัย  

  ข.  ความประหยัด 

   ค.  ความซื่อสัตย สุจริต 

  ง.  ความกตัญู กตเวที 

8.  สมมติวาทานมีอาชีพเกษตรกร ปลูกผักสงขายใหกับตลาดในชุมชน ทานจะมีหลักการอยางไร

ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 

  ก. หลักการปลูกพืชหมุนเวียน 

  ข.  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ค.  หลักการทําการเกษตรตามทฤษฎีใหม 

  ง.  หลักการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

9.  มาลีเปดรานขายขาวแกง กิจการเจริญรุงเรือง มาลีควรพัฒนากิจการอยางไรจึงจะเหมาะสม

ที่สุด 

  ก.  ขายแฟรนไชน 

  ข.  รับพนักงานเพิ่ม 

  ค.  ขยายรานสาขาเพิ่มขึ้น 

  ง.  เพิ่มรายการอาหารใหมากขึ้น  
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10. ขอใดเปนวิธีการที่จะพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 

   ก.  การเพิ่มกําลังการผลิต 

   ข.  การเพิ่มตนทุนการผลิต 

  ค.  การควบคุมคุณภาพผลผลิต 

   ง.  การสงมอบผลผลิตตามสะดวก   
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บทท่ี 5 

โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 
 

เรื่องที ่1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการตลาด การผลติหรอืการบรกิาร  

 แนวคิดของการจัดทําแผนและวัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

 ในการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการตลาด การผลิตหรือบริการ สิ่งที่ผูเรียน

ควรคํานึงถึงสิ่งแรกคือ ความเขาใจในเรื่องของการจัดทําแผน หรือเรียกใหงายคือ แผนปฏิบัติ

การ ซึ่งเปนการแปลงความคิดวาจะกระทําสิ่งใด มีเปาหมายที่ต้ังไวและมีความเปนไปไดเพียงใด 

มีกระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคน้ันอยางไร สําหรับ

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนก็เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีแนวทางในการสรางความสําเร็จ

ตามที่ไดตั้งเปาหมายไว  เพื่อเปนการจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของการทํางานไว

ลวงหนา เปนการปองกันความขัดแยงหรือความผิดพลาดหรือความซ้ําซอนงานที่อาจเกิดขึ้น 

เพื่อใชในการกําหนดวาใครทําอะไร เมื่อไร อยางไร ใชงบประมาณเทาไร ซึ่งในการการจัดทํา

แผนหรือแผนปฏิบัติการมักใชรูปแบบของการเขียนโครงการโดยมีหัวขอสําคัญตามขั้นตอนและ

รายละเอียดที่มีการวิเคราะหความเกี่ยวของกันของการจัดทําโครงการใหสําเร็จ 

 

เรื่องที ่2 การเขียนโครงการพฒันาอาชพี 

 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพเปนการเขียนแผนปฏิบัติการในรูปแบบโครงการ

พัฒนาอาชีพ บอกถึงขอมูลที่ไดวิเคราะหความเปนไปไดของการดําเนินงานกอนการตัดสินใจ

เลือกโครงการพัฒนาอาชีพที่จะทํา โดยผูประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจมีการวิเคราะหความ

เปนไปไดของแผนการตลาดในดานตาง ๆ  โดยการวิเคราะห สวนที่เกี่ยวของ เชน การขาย            

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สวนครองตลาด สวนผสมการตลาด ความพึงพอใจของลูกคา 

เปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะชวยใหผูประกอบธุรกิจมีขอมูลการเลือกและวิเคราะหโครงการ

เบื้องตน มีขอมูลการประเมินเพอปรับปรุงโครงการ และทราบถึงการปรับปรุงภาพรวมของ

โครงการ สําหรับแบบฟอรมการจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพมีสาระสําคัญ 10 ขั้นตอน ตาม

ตัวอยางและคําอธิบาย ดังน้ี 
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 1. ช่ือโครงการ (ระบุช่ือโครงการพัฒนาอาชีพวาตองการทําอาชีพอะไร) 

 2.  หลักการและเหตุผล (อธิบายถึงความสําคัญหรือเหตุผลของการทําโครงการ) 

 3. วัตถุประสงคของโครงการ (อธิบายถึงวัตถุประสงควาทําเพื่ออะไร) 

 4. วิธีดําเนินการและระยะเวลา (ระบุถึงวิธีการทําโครงการ/บอกถึงขั้นตอนการทํา

โครงการและระยะเวลาการทําโครงการตั้งแตเริ่มตน จนถึงสิ้นสุดโครงการ) 

 5. เปาหมาย (ระบุถึงผลผลิตหรือเปาหมายที่บอกถึงปริมาณและคุณภาพ) 

 6. สถานที่ (ระบุสถานที่การจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพ) 

 7. งบประมาณ  (ระบุงบประมาณที่จะใชในโครงการและระบุแหลงที่มาของ

งบประมาณ) 

 8.  การติดตามประเมินผล (อธิบายถึงการติดตามกระบวนการทําโครงการวามีการ

กําหนดการติดตามระยะใดบาง เชน กอนดําเนินโครงการ ขณะดําเนินโครงการ และเสร็จสิ้น

โครงการ) 

 9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ/ผลที่คาดวาจะไดรับ (ระบุถึงผลสําเร็จหรือสิ่งที่ไดรับ

จากโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวไดรับอะไร) 

 10. ผูรับผิดชอบโครงการ (ระบุเจาของธุรกิจ/ผูประกอบการหรือช่ือกลุมที่รวมทํา

โครงการ) 

              11.ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ (ตัวช้ีวัดท่ีแสดงผลงานในรูปของเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ ที่เกิดจากวัตถุประสงคของโครงการ) 

 

เรื่องที ่3 การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพฒันาอาชีพ 

 การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพ เปนการพิจารณาวา 

ผูประกอบอาชีพหรือผูประกอบการไดผานการวิเคราะหขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ตาม

ขั้นตอนโครงการพัฒนาอาชีพโดยมีการตรวจสอบความเปนไปไดและเพื่อการปรับปรุงแกไข

โครงการ ดังน้ัน จําเปนตองเรียนรูและอาศัยประสบการณในการทําแผนงานหรือแผนธุรกิจ

โครงการพัฒนาอาชีพสูความมั่นคงโดยมีกรอบแนวคิดหรือแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี    

 1.  วิเคราะหสรุปความตองการในการพัฒนาในดานใดของโครงการพัฒนาอาชีพ 

เชน พบวาจําเปนตองพัฒนาในเรื่องการจัดการจัดการรายได การลดตนทุน การสงมอบผลผลิต 

เปนตน  
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 2.  วิเคราะหทรัพยากรที่ตองการใชในการพัฒนาโครงการพัฒนาอาชีพมีจุดประสงค

เพื่อใหการกําหนดแผนงานที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรที่มีอยูกับระยะเวลาที่กําหนดใหมี

ความสัมพันธกัน  

 3.  วิเคราะหแผนงาน กระบวนการ และความเปนไปไดที่จะบรรลุผลสําเร็จ 

เพื่อตัดสินใจ เปนการวิเคราะหความเปนไปไดตามจุดประสงคหรือประเด็นที่ตองการแกไข

ปญหา 

 4.  วิเคราะหผลผลิตหรือผลที่เกิด และผลกระทบเพื่อการตัดสินใจจะทําตอหรือ

ยกเลิก เปนการวิเคราะหผลที่เกิดหรือผลกระทบโดยมีเปาหมายวาผลเหลาน้ีสามารถบงช้ีถึง

ความมั่นคงที่จะดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพตอไป หรือจะยกเลิกโครงการ 

 

เรื่องที ่4 การปรบัปรุงโครงการพัฒนาอาชพี 

 การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพเปนกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล

ตาง ๆ ของโครงการพัฒนาอาชีพอยางมีระบบโดยพิจารณาจากขอมูลและรายละเอียดของการ

จัดทําโครงการพัฒนาอาชีพและมีแนวทางการประเมิน 3 ดาน ไดแก 

 1.  การประเมินขอมูลนําเขา หรือปจจัยนําเขา เปนการประเมินเพื่อใหทราบวา

โครงการที่กําหนดขึ้นมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอเพียงใด เชน ความพรอมของบุคลากร 

งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ การตลาด และการบริหารจัดการ การตรวจสอบในขอน้ีเปน

การทบทวนความเหมาะสมของทรัพยากรที่จะตองใชเพื่อบริหารโครงการน่ันเอง 

 2.  การประเมินกระบวนการ เปนการตรวจสอบวิธีการดําเนินโครงการวามีขั้นตอนที่

จะนําไปสูการบรรลุ วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่กําหนดไวในโครงการ 

 3.  การประเมินผลงาน เปนการตรวจสอบผลลัพธหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการ

บริหารโครงการกับระยะเวลาหรือขอมูลนําเขาวามีความคุมคาหรือผลประโยชนที่ไดรับมาก

นอยเพียงใด พิจารณาจากสัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย สัดสวนผลผลิตตอเวลา หรือสัดสวน

ของผลผลิตตอกําลังคน เปนตน 

 สรุป 

 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการตลาด การผลิตหรือบริการ เปนการแปลง

ความคิดใหอยูในรูปแบบของการจัดทําแผนปฏิบัติการโดยมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของ

การจัดทําแผนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว และนําไปสูการเขียนโครงการพัฒนา
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อาชีพซึ่งใชรูปแบบการเขียนโครงการตามขั้นตอนและมีการตรวจสอบความเปนไปไดของ

โครงการพัฒนาอาชีพดวยกระบวนการวิเคราะหปจจัยนําเขาเปนเรื่องทรัพยากรในการบริหาร

โครงการ วิเคราะหวิธีการและขั้นตอนที่ใชในการบริหารจัดการ และการวิเคราะหผลผลิตหรือ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นเพื่อการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพโดยใชหลักการประเมินขอมูลนําเขา 

ประเมินกระบวนการ และประเมินผลงาน 

 

 
 

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดในแตละขอ จากคําถามตอไปน้ี 

1.  ขอใดไมใชการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการผลิต 

  ก.  การสรุปผลการปฏิบัติงาน 

      ข.  การออกแบบสินคาและบริการ 

      ค.  การตัดสินใจเรื่องกําลังการผลิต 

     ง.  การวางแผนอัตรากําลังพลในการผลิต    

2.  การวิเคราะหการจัดทําแผนการตลาดมีความจําเปนอยางไร 

  ก.  ชวยใหสินคามีราคาสูงขึ้น 

  ข. ผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน 

  ค.  ชวยใหผูประกอบการมีฐานะมั่นคง 

  ง.  ชวยใหผูประกอบการผลิตสินคาตรงกับความตองการของผูบริโภค 

3. การจัดทําแผนงานโครงการดานการตลาดมีความจําเปนตอการพัฒนาดานอาชีพอยางไร 

  ก.  ปฏิบัติงานไดตามจุดมุงหมาย 

  ข. ปฏิบัติงานไดตามแผนท่ีวางไว 

  ค. ชวยในการประหยัดตนทุน 

  ง. ชวยในการพัฒนาอาชีพใหประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

แบบฝกหัดที่ 1 
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4.  ขอตอไปน้ีเปนความสําคัญของโครงการพัฒนาอาชีพ ยกเวนขอใด 

  ก. สรางมูลคาเพิ่มใหกับงาน สินคา และผลิตภัณฑที่มีอยู 

      ข.  เสริมสรางรายได หรือผลประกอบการของธุรกิจใหสูงยิ่งข้ึน 

  ค.  งบประมาณที่ใชในโครงการและระบุแหลงที่มาของงบประมาณ 

  ง. เพิ่มคุณคาใหกับตัวเองและหนวยงานใหเปนที่ยอมรับจากภายนอกมากยิ่งขึ้น 

5.  ขอใดเปนความหมายของแผนปฏิบัติการ 

    ก.  เปนการใชความคิด เพื่อคัดเลือกทางที่ดีที่สุดทางหน่ึง กําหนดเปาหมายและ

วางแผนงาน 

  ข. เปนสิ่งที่รับประกันวาวัตถุประสงคในการทํางาน มีโอกาสบรรลุเปาหมายตามที่ได

กําหนดไว 

      ค.  เปนเคร่ืองยืนยันวาเปาหมายที่ตั้งไวน้ันมีความเปนไปได 100 % เพราะมีแผนการ

ขั้นตอนที่ชัดเจน 

  ง.  การมองอนาคต การเล็งเห็นจุดหมายที่ตองการ การคาดปญหาเหลานั้นไวลวงหนา

อยางถูกตองตลอดจนการหาทางแกไขตาง ๆ 

6.  ขอใดเปนวัตถุประสงคการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

  ก.  เพื่อปองกันการทํางานลวงเวลาของบุคลากร 

  ข.  เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจที่จะยกเลิกโครงการ 

  ค.  เพื่อลดการขัดแยงทางความคิดระหวางผูบริหารและผูรวมลงทุน 

  ง.  เพื่อใหมั่นใจวามีแนวทางในการสรางความสําเร็จตามที่กําหนดไว 

7.  ถาตองการทราบผลของโครงการเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา จะตองกําหนดไวในหัวขอใดของ

ทุกโครงการ 

  ก.  การดําเนินงาน 

  ข.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  ค.  การประเมินโครงการ 

  ง.  ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ 
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8. จากการประเมินโครงการพบวา โครงการไมบรรลุวัตถุประสงคควรดําเนินการอยางไร 

  ก.  ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อแกไขแผนโครงการ 

  ข.  แผนโครงการเปนที่ตายตัวไมสามารถแกไขได 

  ค.  ยกเลิกขั้นตอนเดิมแลวดําเนินการตามขั้นตอนใหม 

  ง.  เพิ่มเติมโครงสรางเพื่อควบคุมมาตรฐานการดูแลคุณภาพไดงายขึ้น 

9. การปรับปรุงคุณภาพโครงการสามารถดําเนินการไดในชวงใด 

  ก. สิ้นสุดโครงการ 

  ข.  กอนดําเนินโครงการ 

  ค.  ระหวางการดําเนินโครงการ 

  ง.  กอน – ระหวาง และสิ้นสุดโครงการ 

10. วิธีการในขอใด ที่จะนําไปสูการปรับปรุง แกไขโครงการพัฒนาอาชีพ 

     ก. การขยายโครงการ 

   ข.  การยกเลิกโครงการ 

   ค.  การพัฒนาโครงการ 

      ง.  การประเมินโครงการ 
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คําชี้แจง กิจกรรมน้ีเปนการถาม-ตอบ-เฉลยรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนโดยใหผูเรียน

อธิบายใหครบทุกขอ 

1. การวิเคราะหสถานการณ ประกอบดวยเร่ืองใดบาง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

2. การวิเคราะหแผนการผลิต/แผนปฏิบัติการ ไดแกเร่ืองใดบาง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

3. การวิเคราะหแผนการตลาด ประกอบดวยเร่ืองใดบาง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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4. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนงาน ไดแกเร่ืองใดบาง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

5. สิ่งที่ตองวิเคราะหในแผนธุรกิจ ไดแกเร่ืองใดบาง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

6. องคประกอบของโครงการ ไดแกอะไรบาง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

7. แนวทางการตรวจสอบโครงการ ไดแกเร่ืองใดบาง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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8. แผนหรือโครงการอาชีพ ประกอบดวยอะไรบาง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

9. แผนหรือโครงการท่ีดี มีลักษณะอยางไรบาง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

10. แนวทางในการปรับปรุงโครงการ ประกอบดวยเร่ืองใดบาง จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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1. ง    2.  ค   3.  ค  4.  ค  5.  ก 

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

 

 

 

แบบฝกหดัที่ 1 

1. ข    2.  ก  3.  ง  4.  ค           5.  ง   

6.   ค  7.  ค  8.  ง  9.  ง  10. ข 

 

แบบฝกหัดที่ 2 

 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง งานที่เราถนัด ทําแลวมีความสุข งานที่โดดเดน 

ชุมชนช่ืนชอบ ทรัพยากรและเครื่องมือมีความพรอม 

 จุดออน (Weakness)  หมายถึง งานที่เราไมสบายใจที่จะทํา ตองการรับความชวยเหลือ

จากคนอื่นมีทักษะ บางอยางที่เรายังไมมั่นใจ และขาดทรัพยากรในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

 โอกาส (Opportunities)  หมายถึง โอกาสที่กําลังเกิดขึ้นที่จะทําใหเราประสบ

ความสําเร็จมีเครื่องมือใหมที่ไดรับการสนับสนุน มีสวนแบงของตลาดที่เรามองเห็น และมี

บุคลากรมีศักยภาพทําใหงานสําเร็จไดงายขึ้น 

 อุปสรรค (Threats) หมายถึง ใครคือคูแขงขันที่ทําไดดีกวาเรา สภาพแวดลอม

เปลี่ยนจะทําใหแผนโครงการเรามีปญหา และความขัดของที่จะเกิดจากเราเอง 

 

 

 

เฉลยแบบฝกหัด  

บทท่ี 1 

บทท่ี 2 
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรกึษา 

      นายสุรพงษ  จําจด   เลขาธิการ กศน. 

นายประเสริฐ  หอมดี   รองเลขาธิการ กศน. 

นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นายวราวุธ   พยัคฆพงษ  ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

 นางอัญชลี  ธรรมะวิธีกุล  ขาราชการบํานาญ  สํานักงาน กศน. 

 

ผูสรปุเนื้อหาและพิมพตนฉบบั 

บทที่ 1 ศกัยภาพธุรกิจเพื่อความม่ันคงในอาชพี 

 นางสาวพนิตตา กิจจนศิริ  ครูชํานาญการพิเศษ  

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

บทที่ 2 การจดัทําแผนการพฒันาการตลาดเพือ่ความม่ันคงในอาชีพ 

 นางสาวอนงคนารถ  เหลี่ยมฤดี ครู  กศน.อําเภอสอยดาว  

สํานักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี 

 

บทที่ 3 การจดัทําแผนพฒันาการผลติหรอืการบริการเพือ่มีความม่ันคงในอาชพี 

 นางพัทธกานต  วัฒนสหโยธิน  ครูชํานาญการ  กศน.อําเภอปลวกแดง   

สํานักงาน กศน. จังหวัดระยอง 

บทที่ 4 การพฒันาธรุกิจเชิงรกุเพื่อความม่ันคงในอาชีพ 

 นางวัชรินทร  ศรีณิบูลย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   

สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชพีใหมีความม่ันคง 

 นางสาวพัชยา  ทับทิม   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทาตะเกียบ   

สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ผูบรรณาธกิาร 

 นางสาวพัชยา ทับทิม   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทาตะเกียบ  

จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 นางสาวจรัสศรี  หัวใจ   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   

สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

          นางสาวสุรัตนา  บูรณวิทย  ครูชํานาญการพิเศษ   

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

 นางสาวพนิตตา  กิจจนศิริ  ครูชํานาญการพิเศษ   

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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