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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 

 
         หนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา ชองทางการพัฒนาอาชีพ เลมน้ี  

เปนการสรุปเน้ือหาจากหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ  สาระการประกอบอาชีพ รายวิชาชองทาง

การพัฒนาอาชีพ อช21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู

และทําความเขาใจในเน้ือหาสาระของรายวิชา ชองทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ที่สําคัญ ๆ 

ไดสะดวกและสามารถเขาใจยิ่งข้ึน  ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา 

ชองทางการพัฒนาอาชีพ เลมนี้ นักศึกษาควรปฏิบัติ  ดังน้ี 

 1. ศึกษาหนังสือเรียนรายวิชา ชองทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 สาระการประกอบ

อาชีพ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหเขาใจกอน 

 2. ศึกษาเน้ือหาสาระของหนังสือสรุปเน้ือหาที่ตองรูหนังสือเรียนรายวิชา ชองทางการ

พัฒนาอาชีพ อช21001 ใหเขาใจอยางถองแท พรอมทั้งทําแบบฝกหัดทายบททีละบท และ

ตรวจคําตอบจากเฉลยแบบฝกหัดทายเลมใหครบ 3 บท  

 3. หากนักศึกษาตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหาสาระรายวิชา ชองทางการพัฒนา

อาชีพ อช21001 เพิ่มเติมสามารถศึกษาคนควาไดจากสื่ออื่น ๆ ในหองสมุดประชาชน 

อินเทอรเน็ต หรือครูผูสอน 
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บทท่ี 1 

การงานอาชีพ 
 

เรื่องที ่1  ความสําคญัและความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ 

 

            การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การทําใหอาชีพที่มีอยูน้ันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง 

ที่ดีขึ้นกวาเดิมใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด การพัฒนาอาชีพที่มีประสิทธิภาพจะตอง

พัฒนาความรู ความสามารถในการวางแผน การกําหนดยุทธศาสตรตาง ๆ ทั้งดวยตนเองและ

กระบวนการกลุม โดยเฉพาะผูประกอบอาชีพเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  

แลวนําไปตัดสินใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ นอกจากน้ีควรมีการบริหารจัดการแบบองครวม 

บูรณาการปจจัยตาง ๆ ใหเปนหน่ึงเดียว สามารถเกื้อหนุนกันได 

  การพัฒนาอาชีพจึงเปนสิ่งที่สําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีพในปจจุบัน เพราะอาชีพ

เปนการสรางรายไดเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว กอใหเกิดผลผลิตและการบริการ  

ซึ่งสนองตอบตอความตองการของผูบริโภค และที่สําคัญคือ การพัฒนาอาชีพมีความสําคัญตอ

เศรษฐกิจของประเทศชาติ 

 

เรื่องที ่2  กลุมอาชพีใหม 

 

 การประกอบอาชีพในปจจุบัน มีการแบงตามลักษณะของการประกอบอาชีพออกเปน 

5 กลุม ดังน้ี 

 1. กลุมอาชีพดานการเกษตร คือ การพัฒนาอาชีพในดานการเกษตรเกี่ยวกับการปลูก

พืช เลี้ยงสัตว การประมง โดยนําองคความรูใหม เทคโนโลยีนวัตกรรม มาพัฒนาใหสอดคลอง

กับศักยภาพหลักของแตละพื้นที่ โดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เปนสําคัญ  

  2. กลุมอาชีพดานพาณิชยกรรม คือ การพัฒนาหรือขยายขอบขายงานอาชีพดาน

พาณิชยกรรม เชน ผูใหบริการจําหนายสินคา ทั้งคาปลีกและคาสงใหแกผูบริโภค โดยการ

จําหนายหนาราน เชน หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซื้อหรือการขายที่ไม

มีหนาราน เชน การขายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนลักษณะงานอาชีพที่ นิยมทํามาก 

ในปจจุบัน และมีการลงทุนต่ําที่สุด 
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  3. กลุมอาชีพดานอุตสาหกรรม คือ การประกอบอาชีพที่อาศัยองคความรู เทคโนโลยี 

นวัตกรรมอาชีพเกี่ยวกับงานชาง เชน ชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา ชางปูน และชาง

เช่ือม โดยใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศและศักยภาพ

หลักของพื้นที่  

  4. กลุมอาชีพดานความคิดสรางสรรค คือการสราง/เพิ่มมูลคาใหกับของสินคาและ

บริการไดโดยไมตองใชทรัพยากรมากนัก แตใชความคิด สติปญญา และความสรางสรรค 

ใหมากขึ้น เชน อาชีพการออกแบบจัดสวน อาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ อาชีพงานประดิษฐ

ใบตอง  เปนตน 

  5. กลุมอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง เชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจ

บริการสุขภาพธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ  ทั้งน้ีในการดําเนินธุรกิจดังกลาวน้ัน 

สิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาด การบริการหลังการขาย 

เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา 

 

เรื่องที ่3   การประกอบอาชีพในภูมิภาค 5 ทวีป 

 

 อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ ของทวีปเอเชีย 

 การประกอบอาชีพในทวีปเอเชีย มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ดังน้ี 

  1. ดานการเกษตรกรรม ไดแก 

  1.1 การเพาะปลูก  มีการเพาะปลูกแบบผสมผสาน โดยการใชพื้นที่ทําการ

เพาะปลูกพืชหลายชนิดผสมกัน เชน ปลูกขาว ปลูกผัก ปลูกไมยืนตน ปลูกไมผล ในพื้นที่แปลง

เดียวกัน หรืออาจจะผสมกับการเลี้ยงสัตว  ก็ได เชน ในพื้นที่ 1 แปลง สามารถปลูกขาว  

ปลูกผัก ปลูกไมยืนตน เลี้ยงปลา เลี้ยงไก เลี้ยงเปด เปนตน  ประเภทพืชเกษตรกรรมที่มีการ

ปลูกมาก ไดแก 

     1) พืชที่ใชเปนอาหาร เชน ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวโพด มันสําปะหลัง มันฝรั่ง 

ขาสาลี เปนตน 

     2) พืชนํ้ามัน เชน มะพราว ปาลมน้ํามัน งา มะกอก ถั่ว ทานตะวัน เปนตน 

     3) พืชเสนใย เชน ฝาย ปาน ปอ นุน เปนตน 

      4) พืชทําเครื่องด่ืม เชน ชา กาแฟ โกโก เปนตน 

      5) พืชอื่น ๆ เชน ยางพารา ยาสูบ หัวผักกาด ออย เปนตน 
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 ปจจุบันการทําการเกษตรมีการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย ทําให

ไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกวาวิธีการดั้งเดิม 

 1.2 การเลี้ยงสัตว แหลงเลี้ยงสัตวท่ีสําคัญ ไดแก   

   1) ภูมิภาคเอเชียใต เชน ประเทศอินเดีย ปากีสถานมีการเลี้ยงสัตวเพื่อใชเปน

อาหารและเลี้ยงไวใชงาน ไดแก โค กระบือ แพะ แกะ เพื่อเปนอาหารและเลี้ยงไวใชงาน  

   2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นิยมเลี้ยงสัตวควบคูกับการทํานา ไดแก โค 

กระบือ 

   3) ญี่ปุนบริเวณเกาะฮอกไกโด มีอากาศหนาวเย็น มีการเลี้ยงโคนม โคเน้ือ 

   4) ตอนกลางทวีปเอเชียและแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต มีการเลี้ยงสัตวแบบ

เรรอน เชน โค แพะ  แกะ โดยเลี้ยงตามทุงหญาตามฤดูกาล 

 2 ดานอุตสาหกรรม ไดแก 

  2.1 การประมง ทวีปเอเชีย อุดมสมบูรณไปดวยสัตวนํ้าจืด นํ้าเค็ม นํ้ากรอย 

ประเทศที่จับสัตวนํ้าเค็มไดมากเปนอันดับตน ๆ ของโลก คือ ญี่ปุน ไทย และเวียดนาม สวน

ประเทศท่ีจับปลาน้ําจืดไดมาก คือ กัมพูชา 

  2.2 การทําปาไม ทวีปเอเชีย มีปาไมอยูประมาณ 8.5 ลานตารางกิโลเมตร แตถูก

บุกรุกทําลายโดยไมมีการปลูกทดแทน ปาไมที่สําคัญของทวีปเอเชียที่สําคัญ เชน ปาสนเขต

หนาวในไซบีเรีย ปาเบญจพรรณ ปาดิบ ปาชายเลน  บริเวณที่ราบสูงภูเขาและชายทะเล พื้นที่ 

ที่มีปาไมจํานวนมาก ไดแก เกาะบอรเนียว เกาะสุมาตรา ของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพมา 

และลาว  

  2.3 การทําเหมืองแร แหลงแรธาตุที่สําคัญของทวีปเอเชียกระจายอยูทั่วไป เชน 

แรถานหินและเหล็ก พบมากในประเทศจีน สวนแรดีบุกพบมากในประเทศจีน อินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย แรเช้ือเพลิงพบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต รอบอาวเปอรเซีย ไดแก 

ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิรัก อิหราน โดยผลิตนํ้ามันไดปริมาณมาก เศรษฐกิจในภูมิภาคน้ี 

จึงขึ้นอยูกับนํ้ามัน 

  นอกจากน้ันแลวอาชีพอุตสาหกรรมสามารถแบงตามลักษณะของการผลิตได 3 

ประเภท ดังนี้ 

    1) อุตสาหกรรมในครัวเรือน เปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานคนแปรสภาพ

วัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ิน โดยจะทําในยามวาง  ผลผลิตสวนใหญจะใชบริโภคในครอบครัว และ



4 

 

ผลผลิตท่ีเหลืออาจสงออกไปขายตามตลาด ในทองถ่ินน้ัน เชน การทําเครื่องปนดินเผา การทอ

ผา ประเทศท่ีทําอุตสาหกรรมประเภทน้ีจํานวนมาก ไดแก  ประเทศลาว พมา ไทย 

   2) อุตสาหกรรมโรงงานขนาดเล็ก สวนใหญใชแรงงานคนเปนหลัก มีการนํา

เครื่องจักรและเครื่องทุนแรงขนาดเล็กเขามาใช เชน การผลิตเครื่องกระปอง สิ่งพิมพ เสื้อผา

สําเร็จรูป เฟอรนิเจอร เปนตน  จะพบมากในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถานและ

ตุรกี 

   3) อุตสาหกรรมขนาดใหญ เปนอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรกลอัตโนมัติมาใชใน

การผลิต แรงงานที่ใชจะเปนชางฝมือและมีทักษะความเช่ียวชาญ เชน การผลิตเครื่องจักรกล 

ผลิตรถยนตและอุปกรณไฟฟา พบมากในประเทศญี่ปุน จีน และไตหวัน 

 3. ดานพาณิชยกรรม ในอดีตทวีปเอเชีย มีการคาขายกับประเทศเพื่อนบานใกลเคียง

เทาน้ัน ตอมาไดขยายออกสูตลาดโลกโดยเฉพาะสินคาทางการเกษตรที่บรรจุหีบหอ จนเปนที่

นิยมของตลาดโลก เชน ยุโรป อเมริกาเหนือ นอกจากน้ี ยังมีสินคาดานอุตสาหกรรม ประเภท 

วงจรไฟฟา อุปกรณไฟฟา ชิ้นสวนเครื่องจักรกล  เคร่ืองหนัง  ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร จึงสงผลให

ประเทศญี่ปุน ไตหวัน เกาหลีใต สิงคโปร มีบทบาทในการกําหนดระบบพาณิชยกรรมของโลก 

สวนประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ก็มีการขยายตัวและมีบทบาทตอการทิศทางเศรษฐกิจ

ของทวีปมากขึ้นกวาเดิม 

 4. ดานคมนาคมขนสงและการสื่อสาร ประเทศในทวีปเอเชียยังไมไดรับการพัฒนา

ดานการขนสงเทาที่ควร ประเทศมีการขนสงไดมาตรฐาน ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใตและ

สิงคโปร ถึงแมถนนสายเอเชียจะเช่ือมตอไปหลายประเทศ แตก็ยังไมเพียงพอและยังมีปญหา

ความปลอดภัย สวนการขนสงทางน้ํายังคงมีความสําคัญอยางมาก ในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตมีการเรงขยายการขนสงทางอากาศ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนําสินคาไปจําหนายยัง

ภูมิภาคตาง ๆ และเปนการกระตุนสงเสริมการทองเที่ยวและการเดินทางของนักธุรกิจเขาสู

ประเทศอีกดวย 

 อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ ของทวีปออสเตรเลีย   

 พื้นที่สวนใหญของทวีปออสเตรเลียมีอากาศแหงแลง ไมเหมาะแกการเพาะปลูก 

ประชากรจึงนิยมประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว ดวยเหตุน้ีเองจึงมีการขุดบอบาดาลเพื่อนําเอานํ้า

ใตดินมาใชกันอยางกวางขวางเชน แองแผนดินเกรตอารทีเชียนในรัฐควีนสแลนด แองแผนดิน

เมอรรียในรัฐนิวเซาทเวสตและแองแผนดินแอเดเลดเพลนในรัฐวิกตอเรีย อาชีพที่สําคัญ ไดแก 
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 1. ดานการเกษตรกรรม 

  1.1  การเพาะปลูก ไดแก 

    1)  ขาวสาลี เปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดที่สําคัญที่สุดของออสเตรเลีย มีเน้ือที่

เพาะปลูกประมาณ 2 ใน 3 ของเน้ือที่เพาะปลูกทั้งประเทศ แหลงปลูกขาวสาลีมากที่สุด คือ 

บริเวณลุมนํ้าเมอรรีย-ดารลิง และทางตะวันตกเฉียงใตของรัฐนิวเซาทเวสต 

   2)  ขาวจาว แหลงปลูกที่สําคัญ  ไดแก รัฐนิวเซาทเวสต โดยนําเอาระบบ

ชลประทานเขามาชวยในการเพาะปลูก รัฐเวสเทรินออสเตรเลีย นอรเทิรนเทรริทอรี ปลูกโดย

อาศัยนํ้าฝนตามธรรมชาติ 

   3)  กลวย ออย สับปะรด ฝายและยาสูบ ปลูกมากทางชายฝงตะวันออกของ

รัฐควีนสแลนด ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาทเวสต 

   4)  องุนและสม เปนพืชในอากาศเมดิเตอรเรเนียน ชายฝงตะวันตกเฉียงใต 

และตะวันออก ของอาวเกรตออสเตรเลียไบตและเกาะแทสเมเนีย 

  1.2  การเลี้ยงสัตว ออสเตรเลียเปนประเทศที่มีการเลี้ยงแกะมากที่สุดในโลก 

พบมากบริเวณรัฐ นิวเซาทเวสต ควีนสแลนด และเวสเทิรนออสเตรเลีย พันธุที่นิยมเลี้ยงมาก

ที่สุด คือ พันธุเมอริโน เลี้ยงไวเพื่อใชประโยชนจากขนมาเปนสินคาสงออก ซึ่งเปนสินคาสงออก

มากที่สุดในโลก สําหรับการเลี้ยงโคน้ัน สวนใหญเปนโคเน้ือ เลี้ยงมากในบริเวณทุงหญาสะวันนา

ทางตอนเหนือ สวนโคนม เลี้ยงในเขตอบอุนทางชายฝงตะวันออกเฉียงใตของประเทศ 

  2. ดานอุตสาหกรรม สวนใหญเปนอุตสาหกรรมทางการเกษตร การผลิตรถยนต  

การตอเรือ การผลิตเคร่ืองใชไฟฟา การกลั่นนํ้ามัน การทอผา ฯลฯ แหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญ

อยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศ ไดแก รัฐนิวเซาทเวสต วิกตอเรีย แทสเมเนีย และเซาท

ออสเตรเลีย 

  2.1 การประมง แหลงประมงสวนใหญอยูทางชายฝงตะวันออกของประเทศ เพราะ

เปนแหลงที่มีปลาชุกชุมมากแหงหน่ึงของโลก นอกจากน้ียังมีการเลี้ยงหอยมุก โดยการทําการ

ประมงอยางแพรหลายในบริเวณเกาะเทอรสเตย ทางเหนือสุดของคาบสมุทรยอรก 

  2.2  การทําปาไม สวนใหญอยูทางฝงตะวันออกของประเทศ เพราะมีอากาศช้ืน 

สวนใหญเปนไมยูคาลิปตัส และไมอะเคเซีย (ไมตระกูลกระถิน) 

  2.3  การทําเหมืองแร มีการทําเหมืองแรอยูหลายแหง ไดแก  

   1)  เหล็ก พบมากที่เมืองยัมปซาวด เขตเทือกเขาแฮมเมอรสเลย รัฐเวสเทิร

นออสเตรเลีย 
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   2)  ถานหิน พบมากทางชายฝงตะวันออกในนิวเซาทเวสตและควีนสแลนด  

โดยเฉพาะที่เมืองซิดนีย นิวคาสเซิล และวูลลองกอง เปนแหลงถานหินที่ใหญท่ีสุดของประเทศ 

   3)  ทองคํา อยูในรัฐเซาทออสเตรเลีย เหมืองใหญที่สุดอยูที่เมืองคาลกูรลี  

   4)  ตะกั่ว สังกะสี เงิน ในรัฐนิวเซาทเวสต เมือง โบรกเคนฮิ 

   5)  ดีบุก ใ นรัฐควีนสแลนด ที่เมือง เฮอรนเบอรตัน และเมืองสแตนทอรป 

   6)  บอกไซต ในรัฐควีนสแลนดบริเวณคาบสมุทรยอรก 

   7)  นํ้ามัน ในรัฐควีนสแลนด รัฐเซาทออสเตรเลีย  

 จะเห็นไดวาการประกอบอาชีพของประชากรในทวีปออสเตรเลียมีความคลายคลึงกับ

การประกอบอาชีพในประเทศไทย ไดแกอาชีพ การเลี้ยงโคเน้ือและโคนม การปลูกขาวสาลี การ

ปลูกออย การปลูกกลวย และการปลูกยาสูบ เปนตน 

 

 อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ ของทวีปอเมริกา ประกอบดวย ทวีปอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต 

อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ ของทวีปอเมริกาเหนือ มีดังน้ี 

 1. ดานการเกษตรกรรม ไดแก 

  1.1  การเพาะปลูก อเมริกาเหนือเปนดินแดนผลิตอาหารที่สําคัญของโลก โดยเปน

ผูนําในการผลิตขาวโพดและขาวสาลี  

  1.2  การเลี้ยงสัตว มีการทําฟารมปศุสัตวขนาดใหญ ชาวอเมริกันนิยมรับประทาน

อาหารประเภทเน้ือสัตว นมเนย มากกวาอาหารโปรตีนชนิดอื่น โดยมีการเลี้ยงโคเน้ือในเขตที่

ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพื้นที่ดังกลาว มีการปลูก

ขาวโพดและถั่วเหลืองเพื่อนํามาเปนอาหารสัตว    

  1.3  การประมง มีการจับปลาในเขตนํ้าตื้นชายฝง แหลงปลาชุกชุมอยูใกลเกาะนิว

ฟนดแลนด เรียกวา แกรนดแบงก  

 2. ดานอุตสาหกรรม อเมริกาเหนือเปนทวีปท่ีไดช่ือวาล้ําหนาในเรื่องการอุตสาหกรรม

ของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีโรงงานผลิตสินคาชนิดตางๆ กระจาย

อยูทุกภูมิภาคของประเทศ อุตสาหกรรมสําคัญ ไดแก การผลิตเหล็กและเหล็กกลา 

เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการขนสง เขตอุตสาหกรรมที่สําคัญของสหรัฐอเมริกา คือ 

ชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก ครอบคลุมพื้นที่จนถึงทะเลสาบใหญทางตะวันตก และเขตที่ราบ
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ลุมแมน้ํามิสซิสซิปป มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน สําหรับประเทศแคนาดา เขตอุตสาหกรรม

จะอยูทางตอนใตของประเทศ ประกอบอาชีพทํากระดาษและเยื่อไม 

  3. ดานพาณิชยกรรม ถือเปนตลาดการคาสําคัญของโลก มีประชากรจํานวนมาก 

สภาพทางเศรษฐกิจดี ผูนําในทวีปอเมริกาเหนือทั้ง 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา

และเม็กซิโก รวมกลุมกัน จัดตั้งเปนเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ หรือนาฟตา (NAFTA)  

เพื่อตอรองและถวงดุลอํานาจกับประชาคมยุโรป 

 จะเห็นไดวาการประกอบอาชีพของประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ มีความคลายคลึง

กับการประกอบอาชีพของประชากรในประเทศไทย ไดแก อาชีพ การเลี้ยงวัวเน้ือ การปลูก

ขาวโพด  

 

 อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ ของทวีปอเมริกาใต  

 ประเทศตาง ๆ ในทวีปอเมริกาใตจัดอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา อุปสรรคสําคัญ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ขาดแคลนเงินทุน ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม และลักษณะภูมิประเทศ

ไมเอื้ออํานวย อยูหางไกลจากตลาดการคาของโลก อาชีพที่สําคัญ  มีดังน้ี 

 

  1. ดานการเกษตรกรรม ไดแก 

  1.1  การเพาะปลูก มี 2 ลักษณะ ดังน้ี 

    1)  การเพาะปลูกเพื่อยังชีพ ชาวพื้นเมืองจะทําการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก 

และการทําไรเลื่อนลอย บริเวณลุมแมน้ําอเมซอน และบริเวณที่สูงของทวีป พืชท่ีปลูก ไดแก ผัก 

ขาวโพด มันเทศ ถั่วลิสงและมันสําปะหลัง 

   2)  การเพาะปลูกเพื่อการคา ไดแก 

    - ขาวโพด ปลูกมากในเขตอากาศอบอุน ประเทศบราซิล อารเจนตินา  

    - ขาวสาลี ปลูกมากบริเวณทุงหญาปามปาส ประเทศอารเจนตินา  

    - กาแฟ และ ออย ปลูกมากในบราซิล โคลัมเบีย เอกวาดอร  

    - ฝาย ในบราซิล อารเจนตินา เปรู  

    - กาเกา ปลูกมากในบราซิล เอกวาดอร เวเนซูเอลา  

    - ยางพารา ปลูกมากในบราซิล อุรุกวัย  
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  1.2  การเลี้ยงสัตว ทวีปอเมริกาใตมีทุงหญาเลี้ยงสัตวที่กวางขวางมาก สัตวเลี้ยง 

ที่สําคัญ ไดแก วัวพันธุเน้ือ เลี้ยงมากบริเวณชายฝงตะวันออกของบราซิล อุรุกวัย อารเจนตินา 

และตอนเหนือของเวเนซูเอลา และโคลัมเบีย ประเทศที่สงวัวเน้ือออกจําหนายมากที่สุดของ

ทวีป คือ อารเจนตินา แกะพันธุเน้ือ และพันธุขน เลี้ยงกันมากบริเวณเขตอากาศกึ่งแหงแลงของ

เปรู ชิลี ที่ราบสูงปาตาโกเนีย และทางตอนใตของอารเจนตินา  สวนการเลี้ยงหมูในประเทศ

บราซิล และอารเจนตินา  

  2. ดานอุตสาหกรรม ไดแก 

  2.1  การประมง สวนใหญทําการประมงขนาดเล็กบริเวณชายฝง แหลงประมง 

ที่สําคัญ ไดแก บริเวณชายฝงประเทศเปรู อารเจนตินา บราซิล หมูเกาะฟอลกแลนด หมูเกาะ

ของเวเนซุเอลาประเทศเปรู 

  2.2  การทําปาไม เขตปาดงดิบบริเวณลุมแมนํ้าอเมซอน คือ ปาเซลวาส เปนปาที่

อยูในเขตอากาศรอนช้ืน มีลําตนสูงใหญปกคลุมพื้นที่หนาแนน เปนเขตทุรกันดาร การคมนาคม

ไมสะดวก จึงมีการทํา   ปาไมเฉพาะบริเวณที่มีแมนํ้าไหลผานเทานั้น 

  2.3  การทําเหมืองแร ทวีปอเมริกาใต เปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญของโลก  

แหลงแรท่ีสําคัญ ไดแก 

   1) น้ํามันปโตรเลียม ขุดเจาะในประเทศอารเจนตินา  

   2) เหล็ก ทองแดง ในประเทศบราซิล ชิลี  

   3) ดีบุก ในโบลิเวีย  

   4) ไนเตรท นํามาทําปุย ในเขตทะเลทรายอะตากามา ตอนเหนือของประเทศ

ชิลี แรบอกไซดแมงกานีส เงิน และพลวง ในประเทศซูรินาเม กายอานา 

  2.4  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดแก 

   1)  อาหาร ประเภทเน้ือวัว เน้ือแกะสําเร็จรูป ในอารเจนตินา บราซิล ชิลี  

   2)  สัตวนํ้าแชแข็ง และปลากระปอง ในเปรู อารเจนตินา  

   3)  นํ้าตาลทราย ในโคลัมเบีย บราซิล  

   4)  สกัดน้ํามันปาลม ในโคลัมเบีย เอกวาดอร  

   5)  สกัดน้ํามันถั่วเหลือง ในบราซิล อารเจนตินา  

   6)  ทอผาฝาย ในบราซิล อารเจนตินา เปรู ชิลี  

   7)  ยางพารา ใน บราซิล  
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  โรงงงานอุตสาหกรรมสมัยใหมที่ใชเงินทุนสูง เทคโนโลยีช้ันสูงจะเปนการลงทุน

รวมกัน ระหวางประเทศในทวีปอเมริกาใต และนักลงทุนชาติตาง ๆ เชน ชาวอเมริกัน และชาว

ญี่ปุน เปนตน  

 3. ดานพาณิชยกรรม สินคาหลักของทวีปอเมริกาใต สินคาสงออกจะเปนประเภท

วัตถุดิบ ไดแก  

  - บราซิล สงออกกาแฟ นํ้าตาลทราย ยาสูบ กลวย ผลไมตระกูลสม  

  - อารเจนตินา สงออกเนื้อสัตว ขนแกะ ฝาย ขาวโพด ขาวสาลี  

  - เปรู สงออกมันฝรั่ง สัตวนํ้า  

  - สินคานําเขา ไดแก เครื่องจักรกลสําหรับการเกษตร เคมีภัณฑ เยื่อกระดาษ 

รถยนต 

  - สินคาประเภทเสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องใชไฟฟา ประเทศคูคาที่สําคัญ คือ 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประชาคมยุโรป ญี่ปุน ประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันตก  

 จะเห็นไดวาการประกอบอาชีพของประชากรในทวีปอเมริกาใตมีความคลายคลึงกับการ

ประกอบอาชีพในประเทศไทย ไดแกอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือ การเลี้ยงหมู การปลูกยางพารา การ

ปลูกขาวโพด มันสําปะหลัง และกาแฟ 

 

 อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ ของทวีปยุโรป 

 1. ดานการเกษตรกรรม ไดแก 

  1.1 การเพาะปลูก เขตเพาะปลูกอยูในยุโรปตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต

ของอังกฤษ ภาคเหนือและภาคตะวันตกของฝรั่งเศส ตอนเหนือของเยอรมนี ยูเครน พืชที่สําคัญ 

ไดแก 

   1)  ขาวสาลี ปลูกไดมากที่สุดคือ ยูเครน รองลงไปคือ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน 

โรมาเนีย บัลแกเรีย เยอรมนี ฮังการี 

   2)  ขาวโอต ขาวบารเลย ขาวไรย ถั่ว มันฝรั่ง ปลูกไดโดยท่ัวไป 

   3)  องุน สม มะกอก มะนาว แอปเปลและผลไมชนิดตางๆ ปลูกไดมากเขต

อากาศแบบ     เมดิเตอรเนียน ไดแก  ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน กรีซ 

   3)  ตนแฟล็กซ ใชใบทําปานลินิน ปลูกมากในโปแลนด เบลเยียม ไอรแลนด 
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  1.2 การเลี้ยงสัตว การเลี้ยงสัตวจะแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศ ดังน้ี 

   - เขตทุนดรา มีการเลี้ยงกวางเรนเดียร 

   - เขตทุงหญาสเตปป มีการเลี้ยงโคเน้ือ แพะ แกะ มา 

   - เขตเมดิเตอรเรเนียน มีการเลี้ยงโคเน้ือ และแกะ 

   - เขตภูเขาสูง และที่ราบสูง มีการเลี้ยงโคเน้ือ โคนม แกะ 

   - เขตอบอุนช้ืนตอนเหนือของคาบสมุทรบอลขาน มีการเลี้ยงสุกรดวย

ขาวโพด 

   - เขตภาคพื้นสมุทรชายฝงตะวันตก มีการทําฟารมโคนม 

  2. ดานอุตสาหกรรม ยุโรปไดช่ือวาเปนทวีปอุตสาหกรรม เพราะเกือบทุกประเทศ

ประชากรผูใชแรงงานสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม เชน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี 

เนเธอรแลนด สวนยุโรปตะวันออกอยูในรัสเซีย ยูเครน เบลารุส อาชีพที่สําคัญ  มีดังน้ี 

  2.1  การประมง แหลงประมงที่สําคัญ ไดแก ทะเลเหนือ โดยเฉพาะบริเวณ 

ที่กระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนือบรรจบกับกระแสนํ้าเย็นกรีนแลนดตะวันออก เกิดเปนแหลง 

ที่มีปลาชุกชุมมากแหงหน่ึงของโลกเรียกวา ดอกเกอรแบงก ประเทศที่จับปลาไดมาก สหราชา

อาณาจักร ไอซแลนด นอรเวย บริเวณอาวบิสเคยจนถึงทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยเฉพาะ

บริเวณทะเลดํา ทะเลสาบแคสเปยนและแมน้ําโวลกา มีการ     จับปลาสเตอรเจียนมาทําเปนไข

ปลาคารวียร 

  2.2  การทําปาไม พบมากในประเทศฟนแลนด สวีเดน รัสเซีย นอรเวย ในบริเวณ

ปาสน ซึ่งเปนไมเน้ือออน นํามาผลิตเปนเยื่อกระดาษ 

  2.3  การทําเหมืองแร ยุโรปเปนทวีปท่ีมีแรเหล็กและถานหินอุดมสมบูรณ 

   1)  ถานหิน แหลงสําคัญอยูทางภาคเหนือของสหราชอาณาจักร ภาคกลางของ

เบลเยียม ลุมแมนํ้ารูหของเยอรมนี ภาคใตของโปแลนด ภาคเหนือของเช็ก สโลวัก ยูเครน  

ไซบีเรียของรัสเซีย 

   2)  เหล็ก แหลงสําคัญคือ แหลงคิรูนาและเยลีวารทางตอนเหนือของสวีเดน 

แหลงคริวอยร็อกในยูเครน แหลงลอเรนซทางตะวันออกเฉียงใตของฝรั่งเศส 

   3)  นํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ แหลงสําคัญของยุโรปอยูในบริเวณทะเลเหนือ 

และรอบ ๆทะเลสาบแคสเปยน 
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   4)  บอกไซต เมื่อนํามาถลุงแลวไดอะลูมิเนียม แหลงผลิตสําคัญอยูทางภาคใต

ของฝรั่งเศส ยูโกสลาเวีย ฮังการี เทือกเขาอูราลในรัสเซีย 

   5)  โพแทช ใชในอุตสาหกรรมปุยและสบู แหลงผลิตอยูในประเทศฝรั่งเศส 

เยอรมนี สเปน รัสเซีย 

 3. ดานพาณิชยกรรม เน่ืองจากยุโรปความเจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี ทําใหยุโรปมีการติดตอคาขายกับภูมิภาคอื่นและมีการตั้งกลุมทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ เชน สหภาพยุ โรป (EU-European Union) สมาคมการคาเสรีแหงยุ โรป  

(EFTA-European Free Trade Association) ตลาดการคาขายระหวางประเทศ ไดแก 

ประเทศตาง ๆ ที่อยูในยุโรปและประเทศอเมริกาเหนือ ดังน้ันจึงสงผลใหธุรกิจการคมนาคม

ขนสงมีบทบาทสําคัญ ซึ่งการคมนาคมขนสง แบงไดดังน้ี 

  3.1  ทางรถยนต มีทางหลวงเช่ือมระหวางเมือง เขตอุตสาหกรรมและประเทศตาง 

ๆ มีระยะทางยาวประมาณ 1 ใน 5 ของทางรถยนตของโลก 

  3.2  ทางรถไฟ ทวีปยุโรปมีทางรถไฟยาว 1 ใน 3 ของทางรถไฟในโลก ประเทศที่มี

ทางรถไฟยาวเมื่อเฉลี่ยตอเน้ือที่แลวมากที่สุด คือ เบลเยียม รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร 

สวิตเซอรแลนด เมืองที่เปนศูนยกลางการคมนาคมทางรถไฟคือ ปารีส ลอนดอน เบอรลิน 

วอรซอ มอสโก 

  3.3  ทางอากาศ ในแตละประเทศตางก็มีสายการบินเปนของตนเอง เพื่อใชติดตอ

ระหวางเมืองภายในประเทศ ระหวางประเทศ และระหวางทวีป ศูนยกลางการบินสวนใหญเปน

เมืองหลวงของแตละประเทศ 

  3.4  ทางนํ้า แมนํ้าสําคัญที่ใชในการคมนาคมขนสงภายในประเทศและระหวาง

ประเทศ ไดแก แมนํ้าไรน แมนํ้าเซน แมนํ้าดานูบ แมนํ้าโวลกา แมนํ้าโอเดอร และมีการขุด

คลองเพื่อการคมนาคม เชน คลองคีล ในเยอรมนี เช่ือมระหวางทะเลบอลติกกับทะเลเหนือ 

คลองมีดีในฝรั่งเศสเช่ือมทะเลเมดิเตอรเรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก 

 จะเห็นไดวาการประกอบอาชีพของประชากรในทวีปยุโรปจะโดดเดนในดานพาณิชยก

รรม เน่ืองจากมีการติดตอสื่อสารคมนาคมกับตางประเทศเปนจํานวนมาก สําหรับอาชีพที่มี

ความคลายคลึงกับการประกอบอาชีพของประเทศไทย คือ อาชีพการการปลูกองุน การปลูก

มะนาว การเลี้ยงโคเน้ือและโคนม 
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 อาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ ของทวีปแอฟริกา 

 1. ดานการเกษตรกรรม ไดแก 

  1.1 อาชีพเพาะปลูก ทวีปแอฟริกา มีพื้นที่สวนใหญเปนทะเลทราย ดินขาดความ

อุดมสมบูรณจะสามารถใชประโยชน ในดานการเกษตรไดเฉพาะบริเวณที่ราบดินตะกอนปาก

แมนํ้าสายตางๆ ดังน้ันผลผลิตจึงไมเพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรภายในทวีป เขตเกษตรกรรม 

ที่สําคัญคือ 

   1)  แหลงปลูกพืชเมืองรอนในเขตรอนช้ืน บริเวณลุมแมนํ้าคองโก ชายฝง

แอฟริกาตะวันออก แอฟริกาตะวันตก ปลูกโกโกมากที่สุด นอกจากน้ีมี ปาลมนํ้ามัน กาแฟ  

ถั่วลิสง ออย ยางพารา เผือก มัน 

   2)  ลุมแมนํ้าไนล เขตน้ีมีอากาศรอน แหงแลงสามารถปลูกฝาย ชา อินทผลัม 

ขาวฟาง 

   3)  เขตเมดิเตอรเรเนียน คือชายฝงบารบารี ตอนเหนือสุดของทวีป และตอนใต

สุดของทวีปปลูกสม องุน มะกอก ขาวสาลี 

   4)  เขตอบอุนช้ืน ดานตะวันออกเฉียงใตของทวีป ปลูกผลไม ขาวสาลี ขาวโพด 

  1.2 อาชีพเลี้ยงสัตวและลาสัตว สัตวเลี้ยงที่สําคัญในทวีปแอฟริกา มีดังน้ี 

   1)  โคเขายาว พันธุพื้นเมือง เลี้ยงทางภาคตะวันออกและภาคใตของทวีป  

เพื่อใชแรงงาน ใชเน้ือเปนอาหารและเปนเครื่องแสดงฐานะทางสังคม  

   2)  โคเน้ือ และโคนมพันธุตางประเทศ เลี้ยงในเขตอบอุนช้ืน    

   3)  แพะ แกะ เลี้ยงแบบเรรอนในเขตทะเลทราย     

   4)  อูฐ ใชเน้ือเปนอาหาร และใชเปนพาหนะในเขตทะเลทราย  

   5)  ลา ใชเปนพาหนะในเขตทุงหญากึ่งทะเลทราย 

  1.3 อาชีพลาสัตว โดยชาวพื้นเมืองเชน ปกมี และบุชแมน สินคาที่เปนที่สนใจของ

ชาวตางชาติคือ งาชาง นอแรด   

  2. ดานอุตสาหกรรม ประเทศที่มีความกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมของทวีปน้ี คือ

สาธารณรัฐแอฟริกาใต อาชีพที่สําคัญคือการทําเหมืองแร แหลงผลิตแรธาตุท่ีสําคัญ ไดแก 

  1)  ถานหิน แหลงใหญที่สุด อยูในรัฐทรานสวาล และนาตาล ประเทศ สาธารณรัฐ

แอฟริกาใต  

  2)  นํ้ามันปโตรเลียม พบในแอฟริกาเหนือเขตทะเลทรายสะฮารา ประเทศลิเบีย 

แอลจีเรีย อียิปต ไนจีเรีย 
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  3)  กาซธรรมชาติ มีมากบริเวณที่ลุมของแอฟริกาเหนือ และ แอฟริกาตะวันตก 

แอลจีเรียมีปริมาณกาซธรรมชาติมากที่สุด แหงหน่ึงของโลก 

  4)  เพชร มีแหลงใหญอยูในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต นามิเบีย บอตสวานา 

ซิมบับเว โมซัมบิก 

  5)  ทองคํา ที่วิตวอเตอรสแรนด ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต  

  6)  ทองแดง พบมากในประเทศซาอีร 

  3. ดานพาณิชยกรรม การคาขายในทวีปแอฟริกาใตมีตลาดคูคาที่สําคัญคือ กลุม

ตลาดรวมยุโรป กลุมโอเปค สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สินคาสงออกที่สําคัญคือ วัตถุดิบตาง ๆ เชน 

นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ  

 จะเห็นไดวาการประกอบอาชีพของประชากรในทวีปแอฟริกามีความคลายคลึงกับการ

ประกอบอาชีพในประเทศไทย เชน อาชีพการปลูกยางพารา อาชีพการปลูกปาลมนํ้ามันและ

อาชีพการเลี้ยงโคเน้ือ เปนตน 

 

เรื่องที ่4  การพฒันากระบวนการจัดการงานอาชพีในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค        

  5 ทวีป 

 

 การพัฒนากระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 

ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา มีกระบวนการ

จัดการงาน ดังน้ี 

 1.  การจัดการการผลิต  

  กระบวนการของการจัดการการผลิตมีขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนดไวกอนหลัง

อยางชัดเจน เพื่อใหผูดําเนินการสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง ผูประกอบการจําเปนตองมี

ความเขาใจและสามารถจัดระบบการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนการ

กําหนดแนวทางการสื่อสาร การประกันคุณภาพ การประเมิน การควบคุม การติดตาม

ตรวจสอบ การดําเนินงาน การแกปญหา และใชเปนเครื่องมือในการสรางนวัตกรรม รวมถึงการ

พยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปได 
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  โดยกระบวนการของการจัดการสามารถนําเสนอไดตามแผนภาพ ดังน้ี 

 

           
 จากแผนภาพขางตน ปจจัยนําเขา ไดแก  คน เงิน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ ถูกนําเขา

สูกระบวนการของการแปรรูปทรัพยากร ภายใตแนวทางของการจัดการ 5 ประการ  ไดแก การ

วางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การอํานวยการ และการควบคุม เมื่อผาน

กระบวนการแปรรูปแลว ผลลัพธที่ไดจะเปนปจจัยนําออก ไดแก สินคาตาง ๆ หรืออาจอยูในรูป

ของการบริการ 

 จากแผนภาพจึงอธิบายกระบวนการจัดการผลิตไดวา องคประกอบของการจัดการ

ผลิต ไดแก การวางแผน การจัดทําโครงการ การใชวัสดุอุปกรณ การใชแรงงาน การใชสถานที่ 

และการใชทุน โดยองคประกอบการจัดการผลิต มีรายละเอียดในแตละองคประกอบ ดังน้ี 

  1.1  การวางแผน การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการทํางานตามนโยบาย เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคโดยมีการกําหนดกิจกรรมไวอยางชัดเจนวา จะใหใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด 

เพราะอะไร ดวยวิธีใด เมื่อพบปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะมีหรือจะเกิดข้ึน จะแกไขอยางไร 

 ความสําคัญของการวางแผน  

 การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางวาจะทําอะไร เมื่อใด อยางไร โดยใชทรัพยากร

อะไรบางในการดําเนินการขององคกร ทําใหผูประกอบอาชีพเล็งเห็นถึงความชัดเจนที่จะ

ดําเนินงานไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ หากการดําเนินการใดปราศจากการ

วางแผนจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ไดดังน้ี  
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 1) เกิดความสับสนวาจะตองทําอะไร ทําเมื่อใด ทําอยางไร  

 2) เกิดความเสี่ยงตอความสําเร็จ เพราะไมทราบแนวทางวาจะมีโอกาสสําเร็จตาม

วัตถุประสงคไดอยางไร  

 3) เกิดความสูญเสียในการใชทรัพยากรตาง ๆ ซึ่งมีการนํามาใชอยางไมเหมาะสม  

ไมกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทําใหเสียเวลา  

 4) เกิดการทํางานที่หลงทิศทาง เบี่ยงเบนออกจากวัตถุประสงคเดิม  

  5)  ไมสามารถติดตามความกาวหนาของงานและไมสามารถประเมินผลงานได 

  ประเภทของแผนงาน  

  การวางแผนสามารถแบงตามระยะเวลา แบงได 3 ระยะ ดังน้ี 

  1) แผนระยะสั้น โดยปกติมักจะมีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป เชน แผนงาน

ประจําป แผนงบประมาณ แผนงานเฉพาะกิจ เปนตน  

  2) แผนระยะกลาง เปนแผนงานที่มีระยะเวลาดําเนินการยาวนานกวา 1 ป สวน

ใหญจะมีระยะเวลา 3-5 ป เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนโครงการกอสราง

รถไฟฟา แผนการสรางเข่ือนเก็บกักนํ้า เปนตน     

  3) แผนระยะยาว เปนแผนงานที่มีระยะเวลาดําเนินการยาวนานกวา 5 ป ประมาณ 

5-10 ป เชน แผนรณรงคใหคนไทยรูหนังสือไทย 100 % แผนการพัฒนาทุกหมูบานปลอดฝุน 

แผนการขยายไฟฟาทั่วทุกหมูบาน เปนตน แผนระยะยาวสวนใหญจะเปนแผนการจัดบริการ

ของทางราชการ  

  ทั้งน้ีการวางแผนสามารถแบงตามขอบเขตของการวางแผน มี 5 ประเภท ไดแก  

  1) แผนแมบท เปนแผนหลักที่ครอบคลุมแผนระดับรองลงมาทั้งหมด โดยแผน

ระดับรองลงมาตองมีความสอดคลองกับแผนแมบท  

  2) แผนกลุมหนาที่หรือกลุมงาน เปนแผนกวาง ๆ ที่ครอบคลุมขอบเขตของกลุม

หนาที่ เชน แผนงานขาย แผนการเงิน แผนการตลาด แผนการผลิต เปนตน  

  3) โครงการ เปนแผนงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวของกับสวนงานตาง ๆ ในหนวยงานใหญ 

ๆ ที่มีสวนงานมากกวาหน่ึงขึ้นไป เชน โครงการสงเสริมการขายในฤดูรอน โครงการจัดแสดง

สินคา โครงการจัดงานกาชาดประจําป เปนตน  

  4) แผนสรุป เปนแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสรุปรวมแผนกลุมหนาที่หรือโครงการตาง ๆ 

เขาดวยกันเปนหมวดหมู เชน แผนการศึกษา แผนสาธารณสุข แผนการเกษตร เปนตน  
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  5) แผนกิจกรรม เปนแผนที่แสดงกิจกรรมตาง ๆ ของแตละสวนงาน เปนแผนใน

ระดับแผนขององคกร มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเปนแผนในระดับลางขององคกร  

  การวางแผนแบงตามลักษณะของการใช มี 2 ประเภท 

  1) แผนงานที่ใชประจํา เปนแผนที่ใชในการปฏิบัติงานที่มีการทําซ้ํา ๆ หรือใช

สําหรับการแกปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจํา เชน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน กฎ เปนตน  

  2) แผนงานที่ใชครั้งเดียว เปนแผนที่กําหนดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะครั้งหรือ

ใชเพียงคร้ังเดียว เชน แผนเฉพาะกิจ โครงการ งบประมาณ เปนตน  

  การวางแผนแบงตามขอบขายของการใชแผน มี 2 ประเภท 

  1) แผนกลยุทธ เปนแผนที่มีขอบขายกวาง ครอบคลุมทุกสวนขององคกรเปนแผน

ระยะยาวที่กําหนดแนวทางของการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตสภาวะแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 

  2) แผนกลวิธี เปนแผนที่มีขอบขายที่แคบ กําหนดเฉพาะรายละเอียดของการ

ปฏิบัติงานวาควรทําอยางไรเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนแผนที่มี

ระยะเวลาสั้น 1-5 ป  

  ลักษณะของแผนที่ดี ลักษณะของแผนท่ีดีควรประกอบดวยลักษณะดังตอไปน้ี  

  1) มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจน เขาใจงาย วัตถุประสงคหรือเปาหมายตอง

ไมมากจนไมสามารถกําหนดแผนงานที่รัดกุมได  

  2) ตองครอบคลุมรายละเอียดอยางเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคหรือเปาหมาย  

  3) มีความยืดหยุนสามารถปรับใชกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได  

  4) มีระยะเวลาการดําเนินการที่แนนอน  

  5) มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติตามแผนชัดเจน  

  6) ผูที่เกี่ยวของกับแผนมีสวนรวมในการวางแผนชัดเจน  

  7) ใชขอมูลเปนพื้นฐานในการตัดสินใจทุกขั้นตอน  

  เทคนิคการวางแผนที่ดี  

1) กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายใหชัดเจน  

   วัตถุประสงค หมายถึง สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต สวนเปาหมาย เปนสิ่งที่

ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตเชนกัน แตมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกวาวัตถุประสงค และมีการ

ระบุเปนจํานวนตัวเลขที่ชัดเจน เชน ตองการสรางผลกําไรปละ 1,000,000 บาท อยางไรก็ตาม
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การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายจะตองมีความสอดคลองกับกลยุทธและนโยบายของ

องคกรดวย  

  2) กําหนดกิจกรรมเปนแนวทางหรือรองรับการปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค  เปาหมาย ดังน้ี  

   - วิเคราะหกิจกรรมท่ีตองการ  

   - กําหนดผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม  

   - กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกิจกรรม ตลอดจนความสัมพันธ

ระหวางกิจกรรม  

   - กําหนดงบประมาณของแตละกิจกรรม  

  3) วิเคราะหหรือตรวจสอบความเปนไปไดของแผนงานตาง ๆ วามีความเปนไปได

มากนอยเพียงใด อาจมีการปรับปรุงแผนใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เปนการทบทวนแผนกอนที่จะ

นําไปปฏิบัติจริง เชน  

   -  กิจกรรมท่ีกําหนดขึ้นไมสอดคลองตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค  

   -  กิจกรรมไมครบถวนที่จะทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  

   -  ผูรับผิดชอบที่ระบุไวในแผนอาจไมเหมาะสมไมสามารถปฏิบัติงานตามแผน

ใหบรรลุผลได  

   -  ระยะเวลาในแผนไมเหมาะสม  

   -  งบประมาณที่ต่ําเกินไปจนไมสามารถปฏิบัติตามแผนได หรืออาจสูงเกินไป

ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายในการดําเนินการ  

  4) การกําหนดรายละเอียดของแผน หลักการการพิจารณาตัดสินใจเลือกมี 4 

ขั้นตอน ดังน้ี  

   - กําหนดประเด็นปญหาใหชัดเจน  

   - กําหนดทางเลือกตาง ๆ ที่สามารถแกปญหานั้นไดหลาย ๆ ทางเลือก  

   - ประเมินขอดี ขอเสียของทางเลือกแตละทางเลือกวามีอยางไร  

   - ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใตสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก

องคกร 

  แผนที่ไดจัดทําขึ้น ควรมีการตรวจสอบขั้นตอนตาง ๆ วาครบถวนเพียงพอที่จะ

ดําเนินการไปสูความสําเร็จตามแผนไดหรือไม ตรวจสอบระยะเวลาวาสามารถดําเนินการใหแลว

เสร็จไดตามแผนไดหรือไม ตรวจสอบผูรับผิดชอบวามีความสามารถที่จะดําเนินการใหเสร็จตาม
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แผนไดหรือไม ตลอดจนการตรวจสอบงบประมาณที่ใชวาเพียงพอหรือเหมาะสมตอการ

ดําเนินการตามแผน การดําเนินงานตามแผนในระยะเวลาหน่ึง อาจจะพบขอบกพรอง ซึ่งจะ

ทราบไดก็ตอเมื่อมีการนําแผนสูการปฏิบัติ  เมื่อพบความบกรองจะตองมีการปรับปรุงแผนใหดี

ขึ้นตามสภาพการณที่เปลี่ยนไป 

  1.2 การจัดทําโครงการ  

   โครงการ เปนงานลักษณะหน่ึงที่นิยมนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมอยางใด

อยางหน่ึง ลักษณะของงานโครงการเปนงานที่มีการกําหนดเวลาแลวเสร็จที่แนนอน มีการ

ประเมินผลความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ  

 ความหมายของโครงการ  

 โครงการ หมายถึง งานที่มีการดําเนินการในขอบเขตที่จํากัด โดยมุงหวังความสําเร็จ

ของงานเปนสําคัญ  

 จากความหมายขางตน มีสาระสําคัญ ดังน้ี  

 1.  เปนงานท่ีมีขอบเขตจํากัด ไดแก  

  1.1 ปริมาณงานที่จํากัด งานโครงการจะเปนงานที่มีเน้ืองานจํากัด เชน โครงการ

จัดงานฉลองปใหม โครงการกอสรางสะพาน โครงการรณรงคงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เปนตน  

  1.2 มีเวลาที่จํากัด โครงการจะมีการจํากัดเวลาการดําเนินการ เพื่อใหเห็น

ความสําเร็จในเวลาที่แนนอน เชน 1 สัปดาห 1 เดือน 1 ป เปนตน  

 2. เปนงานท่ีตองการเห็นความสําเร็จที่ชัดเจน โดยจะมีการประเมินผลงานเมื่อสิ้นสุด

โครงการเพื่อวัดผลงานวามีความสําเร็จมากนอยเพียงใด 

 ความสําคัญของโครงการ  

 การดําเนินงานโครงการตองมีการควบคุมระยะเวลาใหแลวเสร็จตามระยะเวลา         

ที่กําหนด เพื่อควบคุมตนทุนคาใชจายและผลกระทบตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได  

 ลักษณะของงานโครงการ  

 1. งานโครงการเปนงานที่มีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน มีระยะเวลาเริ่มตนและ

ระยะเวลาสิ้นสุดซึ่งแตกตางจากการดําเนินการประจํา  

 2. งานโครงการมีการบริหารแยกออกจากงานประจํา ไดแก งานโครงการพิเศษ ซึ่งจะ

มีงบประมาณของโครงการโดยตรง มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในโครงการโดยตรง  

 3. งานโครงการจะมีผูบริหารโครงการรับผิดชอบงานโครงการโดยตรง เพื่อใหการ

ดําเนินงานโครงการมีความเดนชัด  
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 4. งานโครงการมีการประเมินผลงานทั้งโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยจะ

ประเมินผลการดําเนินงานท่ีไดรับวา เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม และมีรายรับ

รายจายเปนอยางไร  

 เทคนิคการบริหารงานโครงการ  

 1. เทคนิคการดําเนินงานโครงการ การดําเนินงานโครงการมีลักษณะคลายการจัดการ

องคกรโดยเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหชัดเจนวาตองการทําอะไร  

จากวัตถุประสงคจะนํามาวางแผนของโครงการ ดังน้ี 

 

 
 

 การวางแผนงานของโครงการมีลักษณะเหมือนการวางแผนการดําเนินงานโดยทั่วไปวา

จะใหใครทําอะไร ที่ไหน และอยางไร ซึ่งเปนการกําหนดกิจกรรมที่ทําและกําหนดการใช

ทรัพยากรตาง ๆ ทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการ ทรัพยากรเหลาน้ีจะถูกตีมูลคามาเปน

งบประมาณที่ใช หรือแผนงานโครงการไดรับการอนุมัติใหดําเนินการแลว จะมีการจัดโครงสราง

องคกร จัดบุคลากรเขาทํางาน มีการอํานวยการและการควบคุมงานเชนเดียวกับการจัดองคกร 

 2. เทคนิคการจัดการทรัพยากรในงานโครงการ  

  2.1 เทคนิคการจัดการบุคลากร ควรจัดหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ                  

ที่เหมาะสมเขาทํางานในโครงการ โดยไมตองมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรกอนเขาทํางาน 

ตลอดจนในระหวางการดําเนินงาน 

  2.2 เทคนิคการจัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องจักร ควรจัดหาเทาที่จะตองใชในงาน

โครงการเทานั้น ไมจําเปนตองมีวัสดุคงเหลือเหมือนการดําเนินงานประจํา เพราะหากมีสินคา

คงเหลืออาจไมมีประโยชนที่จะใชไดตอไป  

วัตถุประสงคของโครงการ 

แผนงานโครงการ 
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  2.3 เทคนิคการจัดสรรการเงิน จะเนนการใชเงินทุนหมุนเวียนเปนหลัก การลงทุนใน

สินทรัพยถาวรควรจะใหมีนอยที่สุดเทาที่จําเปน  

 

 3. เทคนิคการบริหารเวลาในงานโครงการ  

 เวลาในการดําเนินงานโครงการเปนสิ่งสําคัญ หากโครงการลาชาออกไปจากแผนงาน

จะมีผลตอคาใชจายที่สูงขึ้น การดําเนินงานโครงการจึงตองมีการควบคุมเรื่องเวลาเพื่อใหงาน

เสร็จสิ้นตามแผนงาน 

  1.3 การใชวัสดุอุปกรณ  

   เครื่องมือ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีมนุษยคิดคนขึ้นหรือประดิษฐขึ้นมาใชเพื่อความ

สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและแรงงาน  

   วัสดุ หมายถึง สิ่งที่ใชแลวสิ้นเปลืองและหมดไป เชน เน้ือสัตว สารใหสี เกลือ 

ขาว กระเทียม พริกขี้หนู  

   อุปกรณ หมายถึง สิ่งที่ใชแลวยังคงเหลือ สามารถนํากลับใชไดอีก เชน เครื่อง

บดเน้ือ อุปกรณเครื่องครัวตาง ๆ ไดแก มีด เขียง ถาด กะละมัง หมอ เตา ฯลฯ 

  1.4  การใชแรงงาน  

   แรงงาน หมายถึง บุคคลที่ผูประกอบการจางมาใหปฏิบัติงานตามความ

เหมาะสมของงานและความสามารถของแตละบุคคล ทั้งน้ี นายจางจะตองจายเงินเดือน คาจาง คา

คอมมิชช่ัน และสวัสดิการอื่น ๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม  

   แรงงานนับเปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุด เพราะเปนการใชความสามรถของมนุษย

มาใชในการผลิต บริการ โดยไดผลตอบแทนของแรงงาน คือ คาจาง ซึ่งจะไดมากหรือนอยข้ึนอยู

กับความสามารถและชนิดของงานน้ัน ๆ  

 ประเภทของแรงงาน  

 สามารถแยกประเภทของแรงงาน ไดดังน้ี  

 1. แรงงานประเภทปญญาชน ไดแก ผูที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความรูและ

มีสติปญญาดีแตไมคอยมีฝมือใน 

 2. แรงงานไรฝมือ แรงงานประเภทน้ีไมคอยมีปญหานักในอาชีพเกษตรกรรมแตกําลังมี

ปญหาในดานอุตสาหกรรม ที่ตลาดแรงงานไมตองการเทาที่ควร  

 3. แรงงานประเภทฝมือ แรงงานประเภทน้ีตองผานการฝกอบรมหรือมีประสบการณ

ทํางานมากพอสมควร เชน ชางยนต ชางไม ชางปูน ชางไฟฟา เปนตน  
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 4. แรงงานที่ใชความรูความชํานาญพิเศษ แรงงานประเภทน้ีจะตองฝกอบรมมาเปน

ระยะเวลานาน จัดเปนแรงงานที่ยังขาดแคลน โดยปจจุบันรัฐบาลไดผลิตแรงงานประเภทน้ีมาก

ขึ้น เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน  

 ตลาดแรงงาน  

 ตลาดแรงงานในประเทศ แบงไดเปน 4 ภาคสวน ดังน้ี  

 1. ตลาดแรงงานภาครัฐ ไดแก แรงงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน กระทรวงตาง ๆ 

การไฟฟาสวนภูมิภาค องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เปนตน  

 2. ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ไดแก แรงงานในเมืองที่ประกอบธุรกิจ การผลิต 

การแปรรูปการผลิต เชน สถานประกอบการ โรงงานตาง ๆ ธุรกิจกอสราง เปนตน  

 3. ตลาดแรงงานภาคเกษตรกรรม ไดแก แรงงานในชนบทที่มีอาชีพทําไร ทํานา  

ทําสวน และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร จัดเปนแรงงานที่ทํางานไมสม่ําเสมอ อาจมีการ

วางงานตามฤดูกาล หรือมีการทํางานต่ํากวาระดับที่ควรจะเปน  

 4. ตลาดแรงงานภาคพณิชยกรรม ไดแก แรงงานที่ประกอบการคา หรือการบริการ 

เชน การคาขายปลีก-สง การโรงแรม ภัตตาคาร การธนาคาร ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจสงออก  

เปนตน  

  1.5 การใชสถานที่  

   สถานที่ หมายถึง อาคาร บริเวณที่ประกอบอาชีพ ธุรกิจ ของผูประกอบการ 

  1.6 การใชทุน  

   ทุน หมายถึง เงินทุนสวนตัวของเจาของ หรือ เงินจากหุนสวนธุรกิจที่ตกลง

ปลงใจจะมาสรางธุรกิจรวมกัน กอนเริ่มตนทําธุรกิจ นอกจากน้ันแลวทุนยังหมายถึง ปจจัยใน

การผลิตที่ใชในการสรางสินคาหรือบริการอื่น ๆ ที่มนุษยเปนผูผลิตและไมเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ  

 

 2. การจัดการการตลาด  

  การกําหนดทิศทางการตลาด เปนการศึกษาตลาดจากปจจัยภายนอกและภายใน

ทําใหผูประกอบการวางแผนการตลาดไดอยางมั่นใจและสามารถบอกรายละเอียดในการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจน  

  การวิจัยการตลาดและขอมูลการตลาด จะตองพิจารณาถึงพฤติกรรมผูบริโภค  

มีขั้นตอนในการวิจัย ดังน้ี  
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  1. การศึกษาโอกาสหรือการศึกษาตลาด ผูประกอบการจะตองศึกษาในเรื่องโอกาส

ทางการตลาดและการศึกษาสถานการณทางการตลาด ประกอบดวย 

   1) การศึกษาจุดแข็ง เปนการศึกษาถึงขอดีหรือจุดแข็งของสินคาหรือบริการ  

   2) การศึกษาจุดออน เปนการศึกษาขอเสียหรือปญหาที่เกิดจากองคประกอบ

ทางการตลาด  

   3) การศึกษาโอกาส เปนการศึกษาขอไดเปรียบหรือสิ่งที่เอื้ออํานวยใหแกกิจการ  

   4) การศึกษาอุปสรรค เปนการศึกษาปญหา อุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น  

  2. การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด  

  3. การเลือกตลาดเปาหมาย  

  4. การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค  

  5. การศึกษาสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม

การตลาด ดานการจัดจําหนาย ดานราคา  

 

  การหาความตองการของตลาด  

  ความจําเปนและความตองการ  

  ความจําเปน หมายถึง ความตองการขั้นพื้นฐาน เปนตัวผลักดันใหเกิดพฤติกรรม

เพื่อสนองความตองการน้ัน  

  ความตองการ หมายถึง ความตองการอยากได อยากมี อยากเปน แตไมมีก็ไม

เดือดรอนแกชีวิต เปนการแสดงออกหรือพฤติกรรมที่ตองการสนองความตองการขั้นพื้นฐาน  

ซึ่งหลอหลอมจากสภาพแวดลอมและบุคลิกสวนตัว  

  การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกําหนด

ราคา การสงเสริมการตลาด และการจัดจําหนายสินคาและบริการ เพื่อสรางใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนท่ีทําใหผูบริโภคไดรับความสุข ความพอใจ และบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจ 

  จุดสําคัญของการตลาด  

  1. ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจ  

  2. เปนการแลกเปลี่ยนความคิด สินคาและบริการ  

  ความสําคัญของการตลาด ถือเปนเครื่องมือที่ชวยสรางยอดขาย กอใหเกิดรายได

และสรางกําไรใหกับธุรกิจ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศจําเปนตองใชการตลาดเพื่อการ
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พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการคาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้ง

การตลาดโลก ความสําคัญของการตลาด มีดังน้ี 

  ความสําคัญตอบุคคล  

  1. สรางอาชีพ  

  2. อํานวยความสะดวกใหลูกคา  

  ความสําคัญตอองคกรธุรกิจ  

  1. สรางรายไดใหองคกร  

  2. กอใหเกิดธุรกิจใหมเพิ่มมากขึ้น  

  ความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม  

  1. สรางรายไดใหประเทศ  

  หนาที่ทางการตลาด  

  1. หนาที่ที่จะทําใหมีการโอนกรรมสิทธิ์ของสินคาจากผูขายไปสูผูซื้อ  

   1.1 การซื้อ  

     - หาความตองการซื้อ  

     - การเลือกแหลงซื้อ  

     - การพิจารณาความเหมาะสมของสินคา  

   1.2  การขาย เปนการสรางอุปสงค กลาวคือ เปนการเสนอสินคาหรือบริการ  

ในปริมาณที่ผูบริโภคตองการ 

  2. หนาที่เกี่ยวกับการจัดสงสินคา  

   2.1  การขนสง กําหนด เลือกวิธีการขนสงที่ตนทุนต่ํา รวดเร็วและเหมาะสมกับ

สินคา  

   2.2  การจัดเก็บสินคา  

  3. หนาที่อํานวยความสะดวกตาง ๆ  

   3.1 การเงิน  

   3.2  การลดความเสี่ยง  

   3.3  สารสนเทศทางการตลาด  

   3.4  การจัดมาตรฐานและแบงเกรดของสินคา  
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  4. สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด  

   - การเก็บรวบรวมขอมูลทางการตลาดมาใชในการวิเคราะหและวิจัยเพื่อกําหนด

วิธีการดําเนินธุรกิจตอไปใหมีความเหมาะสม 

  5. การเก็บรักษา  

   - เก็บรักษาสินคาใหพอเพียงกับความตองการของลูกคา และไมนานเกินไปจน

ลาสมัย 

  6. การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสินคา  

   - ไดมาตรฐานตรงกับความตองการของลูกคา  

  7. การเงิน  

   - การบริหารเงินใหอยูในงบที่ประมาณไว  

  8. การรับภาระเสี่ยงภัย  

   - การหาสาเหตุและหาทางปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ 

 3. การขนสง  

  การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายบุคคล  สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของจากที่หน่ึงไปอีกที่

หน่ึง  โดยอาศัยอุปกรณในการขนสงตามความตองการและเกิดอรรถประโยชน  สามารถ

จําแนกการขนสงได 5 ประเภท ดังน้ี  

  1. การขนสงทางน้ํา คือ การขนสงทางนํ้า เปนวิธีการขนสงเกาแกที่มีมาตั้งสมัย

โบราณ โดยการใชแมนํ้าลําคลองเปนเสนทางลําเลียงสินคา รวมถึงการขนสงทางทะเล ซึ่งสวน

ใหญใชสําหรับขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงประเภทน้ีเหมาะกับการใชขนสงสินคาที่มี

ขนาดใหญ เชน ทราย แร ขาวเปลือก 

   การขนสงทางน้ํามีสวนประกอบ  ดังน้ี 

   1.1 ผูประกอบการขนสงทางน้ํา  

   1.2  อุปกรณการขนสง คือ เรือ ไดแก เรือโดยสาร เรือสินคาและเรือเฉพาะกิจ 

เชน เรือลากจูง เรือประมง  

   1.3 ทาเรือ  

   1.4 เสนทางเดินเรือ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ  

     1) เสนทางเดินเรือภายในประเทศ  

     2) เสนทางเดินเรือชายฝงทะเล  

     3) เสนทางเดินเรือระหวางประเทศ ขอดี ขอเสียของการขนสงทางนํ้า มีดังน้ี  
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   ขอดี  

   1) อัตราคาขนสงถูกกวาเมื่อเทียบกับการขนสงทางอื่น  

   2) ขนสงไดปริมาณมาก  

   3) มีความปลอดภัย  

   4)  สามารถสงไดระยะไกล ๆ  

   ขอเสีย  

   1)  มีความลาชาในการขนสงมาก  

   2)  ในฤดูนํ้าลดหรือฤดูรอน นํ้าอาจมีนอย ซึ่งเปนอุปสรรคตอการขนสง เพราะ

เรือเกยตื้นได  

   3)  ไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนในการขนสงไดเพราะการขนสงทางนํ้า

เกี่ยวของกับภูมิอากาศ และภูมิประเทศ  

  2. การขนสงทางบก จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก  

   2.1 การขนสงทางรถไฟ เปนเสนทางการลําเลียงที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย 

มี 3 ประเภท 

     2.1.1 รถปด คือ รถไฟที่ปดทุกดาน เหมาะสําหรับการขนสงสินคาที่จะ

เสียหายไดงาย 

     2.1.2 รถเปด คือ รถไฟที่ไมมีหลังคา เหมาะสําหรับการขนสงสินคาที่ไมเกิด

การเสียหายเมื่อโดนแดด โดนฝน  

     2.1.3 รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบสําหรับใช เฉพาะงาน เชน 

รถบรรทุกน้ํามัน รถบรรทุกปูนซีเมนต รถบรรทุกน้ํามัน เปนตน  

    ขอดี  

    1) ประหยัด ขนสงสินคาไดจํานวนมากหลายชนิด  

    2) รวดเร็ว สามารถขนสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่ตองการ  

    3) สะดวก เพราะมีตูหลายชนิดใหเลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินคา  

    4) ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเสนทางอื่น  

    5) ขนสงไดทุกสภาพดินฟาอากาศ  

    ขอเสีย  

    1) ไมสามารถขนสงสินคาใหถึงที่ตองการขนถายได  

    2) ความยืดหยุนมีนอย เพราะมีเสนทางตายตัว  
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    3) มีความคลองตัวนอยกวาการขนสงแบบอื่น เพราะมีกฎระเบียบมาก  

    4) ไมเหมาะสมกับผูสงสินคารายยอย ปริมาณนอย  

   2.2 การขนสงทางรถยนตหรือรถบรรทุก ถือวาเปนหัวใจของการขนสงทางบก มี

สวน ประกอบ 3 สวน ดังน้ี 

     1) ผูประกอบการ 

     2) อุปกรณในการขนสง 

     3) ถนนหรือเสนทางเดินรถ 

     ขอดี  

     1) บริการไดถึงที่โดยไมตองมีการขนถาย  

     2) ขนสงสินคาไดตลอดเวลาตามความตองการของลูกคา  

     3) สะดวก รวดเร็ว  

     4) เหมาะกับการขนสงระยะสั้นและระยะกลาง  

     5) เปนตัวเช่ือมในการขนสงแบบอื่นที่ไมสามารถไปถึงจุดหมาย ไดโดยตรง  

     ขอเสีย  

     1) คาขนสงสูงเมื่อเทียบกับการขนสงทางรถไฟ  

     2) มีความปลอดภัยต่ํา เกิดอุบัติเหตุบอย  

     3) ขนสงสินคาไดปริมาณและขนาดจํากัด  

     4) กําหนดเวลาแนนอนไมได ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรและดินฟาอากาศ  

  3. การขนสงทางอากาศ การขนสงทางอากาศมีความสําคัญมากในปจจุบัน 

โดยเฉพาะการขนสงระหวางประเทศ เพราะสามารถทําการขนสงไดรวดเร็วกวาการขนสง

ประเภทอื่น ๆ สวนประกอบของการขนสงทางอากาศ มีดังน้ี 

   3.1 ผูประกอบการ ไดแก บริษัทการบิน ใหบริการขนสงทั้งผูโดยสารและสินคา

ทั้งภายในและระหวางประเทศ  

   3.2 อุปกรณในการขนสง ไดแก เครื่องบิน แบงเปน 3 ประเภท คือ 

     1) เครื่องบินโดยสาร ใหบริการขนสงผูโดยสาร 

     2) เครื่องบินบรรทุกสินคา ใหบริการขนสงเฉพาะสินคา 

     3) เครื่องบินแบบผสม ใหบริการทั้งผูโดยสารและสินคาภายในลําเดียวกัน  

   3.3 เสนทางบิน คือ เสนทางที่กําหนดจากแหงหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึง มี 2 

ลักษณะ คือ   
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     1) เสนทางในอากาศ 

     2) เสนทางบนพื้นดิน  

   3.4 สถานีในการขนสงหรือทาอากาศยาน เปนบริเวณที่ใชสําหรับการขึ้นลงของ

เครื่องบิน ประกอบดวย อาคารสถานี ทางวิ่งและทางขับและลานจอด  

   ขอดี  

   1) สะดวก รวดเร็วท่ีสุด  

   2) สามารถขนสงกระจายไปทั่วถึงไดอยางกวางขวางทั้งใน ประเทศและระหวาง

ประเทศ  

   3) สามารถขนสงไปในทองถ่ินที่การขนสงประเภทอื่นไปไมถึงหรือไปยากลําบาก  

   4) เหมาะกับการขนสงระยะไกล ๆ  

   5) เหมาะกับการขนสงสินคาที่เสียงาย จําเปนตองถึงปลายทางรวดเร็ว  

   6) ขนสงไดหลายเท่ียวในแตละวัน เพราะเครื่องบินขึ้นลงไดรวดเร็ว  

   ขอเสีย  

   1) คาใชจายในการขนสงสูงกวาประเภทอื่น  

   2) จํากัดขนาดและนํ้าหนักของสินคาที่บรรทุกจะมีขนาดใหญและนํ้าหนักมาก

ไมได  

   3) บริการขนสงไดเฉพาะเมืองที่มีทาอากาศยานเทานั้น  

   4) การขนสงขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ  

   5) การลงทุนและคาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณสูง  

   6) มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง  

  4. การขนสงทางทอ เปนการขนสงสิ่งของประเภทของเหลวและกาซผานสายทอ 

เชน นํ้าประปา นํ้ามัน กาซธรรมชาติ เปนตน ซึ่งการขนสงทางทอจะแตกตางกับการขนสง

ประเภทอื่น คือ อุปกรณที่ใชในการขนสงไมตองเคลื่อนที่ โดยเสนทางขนสงทางทออาจจะอยู

บนดิน ใตดินหรือใตนํ้า ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ ประเทศแรกที่ใชระบบการขนสงทางทอ คือ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชสําหรับขนสงสินคาประเภทเช้ือเพลิง ปจจุบันประเทศไทยใชระบบ

การขนสงทางทอสําหรับสินคาประเภทนํ้ามันเช้ือเพลิงและกาซธรรมชาติ  
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   สวนประกอบของการขนสงทางทอ  

   1) ผูประกอบการ ซึ่งผูประกอบการที่สําคัญ ไดแก การปโตรเลียมแหงประเทศ

ไทย (ปตท.)  

   2) อุปกรณในการขนสง ไดแก ทอ หรือสายทอ แบงเปน – ทอหลัก – ทอยอย  

   3) สถานีในการขนสง ไดแก สถานีตนทาง สถานีปลายทาง สถานีแยก สถานีสูบดัน  

   ขอดี  

   1) ประหยัดตนทุน เวลาในการขนยายสินคา  

   2) สามารถขนสงไดทุกสภาพภูมิอากาศ  

   3) สามารถขนสงไดไมจํากัดเวลาและปริมาณ  

   4) มีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย  

   5) กําหนดเวลาการขนสงไดแนนอนชัดเจน  

   6) ประหยัดคาแรง เพราะใชกําลังคนนอย  

   ขอเสีย  

   1) ใชขนสงไดเฉพาะสินคาที่เปนของเหลวหรือกาซเทาน้ัน  

   2) คาใชจายในการลงทุนคร้ังแรกสูง  

   3) ตรวจสอบหาจุดบกพรองทําไดยาก  

   4) ทอหลักที่ใชขนสงเมื่อวางแลวเคลื่อนยายเปลี่ยนเสนทางไมได  

   5) ไมเหมาะกับการขนสงในภูมิประเทศท่ีมีแผนดินไหวบอย  

 5. การขนสงระบบคอนเทรนเนอร การขนสงระบบคอนเทรนเนอร เปนการ

พัฒนาการขนสงอีกขั้นหน่ึง โดยการบรรจุสินคาที่จะขนสงลงในตูหรือกลองเหล็กขนาดใหญ  

ที่เรียกวา คอนเทรนเนอร แลวทําการขนสงโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมาย

ปลายทางโดยไมมีการขนถายสินคา ออกจากตูระหวางทําการขนสงเที่ยวน้ัน ชนิดของตูคอน

เทรนเนอร ซึ่งสามารถแบงได 3 ชนิด คือ  

  5.1  ตูแหงหรือตูสินคาทั่วไป  

  5.2  ตูควบคุมอุณหภูมิ แบงไดดังน้ี 

    - ตูหองเย็น จะมีเครื่องทําความเย็นในตู ภายในระบุฉนวนทุกดาน  

เพื่อปองกันความรอนจากภายนอกเขาสูดานใน นิยมเก็บผักสด ผลไม 

    -  ตูฉนวน ภายในจะบุฉนวนดวยโฟมทุกดานเพื่อปองกันความรอนแผเขาตู นิยม

บรรทุกผัก 
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    - ตูระบายอากาศ เหมือนกับตูเย็นแตมีพัดลมแทนเครื่องทําความเย็น พัดลม

จะดูดกาซอีเทอรลีนท่ีระเหยออกจากตัวสินคา  

  5.3  ตูพิเศษ แบงไดดังน้ี 

    -  ตูแท็งกเกอรหรือตูบรรจุของเหลว  

    -  ตูเปดหลังคา 

    -  ตูแพลตฟอรม 

    -  ตูเปดขาง 

    -  ตูบรรทุกรถยนต 

    -  ตูบรรทุกหนังเค็ม 

    -  ตูสูงหรือจัมโบ 

    ประโยชนของระบบตูคอนเทรนเนอร  

    1)  ทําใหขนถายสินคาไดรวดเร็ว  

    2)  ลดความเสียหายของสินคาที่ขนสงและปองกันการถูกโจรกรรมได  

    3)  ประหยัดคาใชจาย  

    4)  สามารถขนสงไดปริมาณมาก  

    5)  การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนสงสินคาทําไดสะดวก  

    6)  ตรวจนับสินคาไดงาย  

 4. การขาย  

  ลักษณะทั่วไปของการขาย  

  หากวิเคราะหลักษณะทั่วไปของการขาย จะแบงออกได ดังนี้  

  1. การขายมีลักษณะเปนการติดตอสื่อสาร  

  2. การขายมีลักษณะของการจูงใจไมใชการบังคับ  

  3. การขายเปนงานท่ีชวยแกปญหา  

  4. การขายมีลักษณะของการใหความรู  

  5. การขายเปนการใหสิ่งตอบแทนแกทุกฝาย  

  ความสําคัญของการขาย  

  การขายมีความสําคัญ ดังน้ี  

  1. ชวยใหเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตจะกอใหเกิด

นวัตกรรมใหม ๆ รวมถึงการพัฒนาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางแทจริง  
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  2. ชวยใหธุรกิจบรรลุผลสําเร็จ คือ ไดยอดขาย ไดกําไร สามารถขยายกิจกรรมให

เจริญเติบโตตอไปได  

  3. ชวยใหเกิดการจางงาน ในภาวะที่อัตราการวางงานสูง เชน ปจจุบันงานดานการ

ขายมีบทบาทในการจางงานอยางตอเน่ือง ทําใหคนมีรายไดและความเปนอยูดีข้ึน  

  4. ชวยลดปญหาของสังคม โดยเฉพาะปญหาสังคมอื่น ๆ ที่เกิดจากปญหาการ

วางงาน เชน ปญหายาเสพติด ปญหาสุขภาพจิต เปนตน  

  หนาที่และคุณสมบัติของพนักงานขาย  

  หนาที่ของพนักงานขาย พนักงานขายมีหนาที่ท่ีตองปฏิบัติ ดังน้ี  

  1. พนักงานขายควรมีความรอบรูอยางดี 

   2. เปนตัวแทนของบริษัทในการพบปะกับลูกคา เพื่อรักษาความสัมพันธอันดี

ระหวางลูกคาและบริษัท  

  3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจเพื่อเพิ่มพูนการขาย หาลูกคาใหม ๆ เพิ่มขึ้น รายงาน

ความเคลื่อนไหว และสถิติการขายใหบริษัททราบ  

  4. ปฏิบัติตนเปนพนักงานที่สมบูรณของบริษัท เชน ชวยเหลือเกี่ยวกับการทวงถาม

หน้ีสิน รายงานภาวการณแขงขันของตลาดตอบริษัท และเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ

บริษัท  

  5. ใหความรวมมือกับพนักงานทุกฝายของ 

  คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี พนักงานขายที่ดี ควรมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ ดังน้ี  

  1. จะตองมีความตั้งใจ เอาใจใส มีความรับผิดชอบสูงตอหนาที่มากกวาเรื่องสวนตัว  

  2. จะตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี  

  3. จะตองเปนผูที่มีความสามารถอานเดาใจลูกคาไดถูกตอง  

  4. จะตองมีความขยัน อดทน  

  5. จะตองควบคุมอารมณไดอยางดีในทุกสถานการณ   

  ประเภทของงานการขาย  

  งานการขายแบงออกได 4 ประเภท คือ  

  1. การขายโดยใชพนักงานขาย หมายถึง งานขายที่ใชพนักงานติดตอกับลูกคา

โดยตรงและพนักงานขายจะเปนผูทําหนาที่โนมนาวชักจูง กระตุนใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อ

สินคา  
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  2. การขายโดยไมใชพนักงานขาย หมายถึง การปฏิบัติการขายในปจจุบันที่

หลีกเลี่ยงการใชพนักงานขาย มาเปนการใชสื่อหรือเครื่องจักรทําหนาที่แทนพนักงานขาย 

เพราะสามารถทําใหเกิดการโนมนาวชักจูงและรับรูไดในวงกวาง ครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการได 

แบงได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

   2.1 การขายโดยใหลูกคาบริการตนเอง การขายแบบน้ีรานคาจะจัดวางสินคาบน

ช้ันในระดับสายตาเพื่อดึงดูดเมื่อลูกคาเดินเขามาในราน  

   2.2 การขายโดยใชเครื่องจักรอัตโนมัติ ตองอาศัยตูหยอดเหรียญและกดปุม 

เพื่อใหไดสินคาตามที่ตองการ สินคาที่จําหนายมักเปนสินคาที่ลูกคาใชบอยใชประจํา เชน บุหรี่ 

เครื่องด่ืม ขนมขบเคี้ยว ถุงยางอนามัย เปนตน  

  3. การขายทางไปรษณีย  

  ปจจุบันรานคาปลีกหลายแหงจะเปดแผนกขายปลีกตามคําสั่งซื้อทางไปรษณีย  

ซึ่งเปนแหลงระบายสินคาและเพิ่มปริมาณการขายไดดีวิธีหน่ึง การขายทางไปรษณียเปนการ

เสนอขายบริการเปนสวนใหญ การขายสินคาในลักษณะนี้มียอดขายที่สูงมาก เน่ืองจากขอบเขต

การขายไมจํากัด การโฆษณาสามารถเนนที่จุดเดนจึงทําใหมีโอกาสที่จะขายสินคาใหมากขึ้น 

และมีความสะดวกในการสั่งซื้อตามใบสั่งซื้อที่สงไปให  

  4. การขายทางโทรทัศน  

  เดิมทีธุรกิจการขายทางโทรทัศน ไมไดรับความสนใจเทาใดนักและยังถูกผูขายราย

ใหญมองวาเปนเพียงสื่อกลางในการขายสินคาไมมีระดับใหแกบุคคลที่อยูหางไกล ซึ่งไมใช

กลุมเปาหมายสําคัญซึ่งเปนผูที่อยูตามเมืองใหญ ความรูสึกเชนนี้เริ่มลดลง ผูคาปลีกทั่วไปตางก็

ทบทวนแผนการที่จะเปดธุรกิจเชนนี้ โดยผานเครือขายโฮมช็อปปงเน็ตเวิรก โดยลูกคาที่สนใจ

สามารถสั่งซื้อไดโดยไมตองเสียเวลามาเลือกซื้อดวยตนเอง เพียงแตชมรายการเสนอขายทาง

จอโทรทัศนก็สามารถสั่งซื้อโดยใชโทรศัพทได การชําระเงินสวนใหญจะชําระโดยใชเครดิตการด 

ซึ่งจัดวาเปนระบบการจัดจําหนายที่ตนทุนต่ํา ผูขายไมจําเปนตองเปดรานหรือโชวรูม  

ไมจําเปนตองตกแตงสถานที่ ไมตองมีรายจายที่เกี่ยวกับคาเชา คาใชจายในการสงเสริมการขาย 

คาโฆษณา การขายทางจอโทรทัศน ผูขายสามารถบอกรายละเอียดสรรพคุณ สีสัน รูปแบบ 

ความกวางยาวของสินคา ราคา อยางตรงไปตรงมา พรอมกับหมายเลขโทรศัพทที่จะติดตอ

เทากับผูขายไดทําการโฆษณาและทําการขายสินคาไปในเวลาเดียวกัน  
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 5. การกําหนดราคาขาย  

  ราคา คือ จํานวนเงินที่ผูซื้อจาย เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการที่ผูซื้อเต็มใจ

ชวย ในดานผูขายราคา คือ มูลคาที่ผูขายกําหนดไวสําหรับสิ่งที่ตนเสนอขาย  

  พื้นฐานในการกําหนดราคาขึ้นอยูกับ  

  1. ตนทุน ตนทุนในการผลิตสินคา เชน วัตถุดิบ คาแรงงานในการผลิต ตนทุนทาง

การตลาด เชน คาโฆษณา คานายหนา  

  2. สภาพของตลาด  

  3. คูแขงขัน  

  4. กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ  

  5. สภาพทางเศรษฐกิจ  

  สาเหตุที่ทําใหราคาสินคาแตกตางกัน สินคาที่มีชนิด แบบ ขนาดเดียวกัน ราคา

แตกตางกันเน่ืองจาก  

  1) ปริมาณการซื้อ ถามีการซื้อมากราคาจะต่ํา ถาซื้อนอยราคาจะสูง  

  2) สภาพของผูซื้อ ถาผูคาสง ผูคาปลีกซื้อราคาจะต่ํา ถาผูบริโภคซื้อราคาจะสูง  

  3) สภาพภูมิศาสตร ถาระยะทางไกลราคาสูง เพราะตองเพิ่มคาใชจายในการขนสง  

  นโยบายและกลยุทธการตั้งราคา  

  1) แบบราคาเดียว เปนราคาสินคาที่กําหนดราคาเดียวกันไมวาจะซื้อจํานวนมาก

หรือนอย        ซื้อประจําหรือไมก็ขายในราคาเดียวกัน เชน ราคาสินคาตามหางสรรพสินคา  

  2) ราคาลอใจ เปนการตั้งราคาสินคาใหถูกหรือบางคร้ังอาจจะยอมขาดทุนเพื่อจูงใจ

ใหคนเขาราน โดยจะมีสินคาที่ต้ังราคาประเภทน้ีเพียงไมกี่รายการสวนมากเปนสินคาที่ลูกคาใช

ประจํา และรูจักโดยทั่วไป  

  3) การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา 

   - การตั้งราคาที่แสดงถึงช่ือเสียง หรือสัญลักษณของสินคา คือ การตั้งราคาใหสูง

เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพของสินคา  

   - การตั้งราคาตามความเคยชินหรือตามประเพณีนิยม เชน ราคาที่ลูกคาเคยซื้อ

มากอน  

   - การตั้งราคาเลขคี่ เชน 29, 39, 49 และการตั้งราคาราคาเลขคู เชน 24, 32, 

50  

  4) การตั้งราคาระดับสูงและการตั้งราคาระดับต่ํา  
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   - การกําหนดราคาไวใหสูงในระยะเริ่มแรกเพื่อจะสามารถลดราคาไดในระยะหลัง 

กําไรสูง ทําใหสินคาดูมีคุณคา นิยมใชกับสินคาพวกแฟชั่น เชน เสื้อผา  

   - การตั้งราคาต่ําไวในระยะเริ่มแรกหรือการตั้งราคาแบบเจาะตลาด เพื่อเขาสู

ตลาด ไดงาย   ต้ังขายไดงาย สามารถขึ้นราคาในระยะหลังได ถาผูซื้อติดใจ ยอดขายสูง นิยมใช

กับสินคาเพื่อการบริโภค  

  5) สวนลด  

   - สวนลดปริมาณ คือ การลดราคาใหในกรณีที่ซื้อในปริมาณมากขึ้น  

   - สวนลดการคา เชน การคาสงจะลดราคาใหมากกวาการคาปลีก  

   - สวนลดเงินสด เปนการลดใหในกรณีที่จายเงินสดภายในเวลาที่กําหนด  

  6) การตั้งราคาตามภูมิศาสตร  

   - F.O.B. คือ ราคาที่รวมคาใชจายทั้งสิ้นจนสินคาไปอยูบนเรือ  

   - C&F คือ ราคาสินคาที่รวมคาใชจายทั้งสิ้น ณ สินคาอยูบนเรือและรวมถึงคา

ระวางขนสงสินคา  

   - C.I.F. คือ ราคาสินคาที่รวมคาใชจายทั้งสิ้นจนสินคาอยูบนเรือรวมคาระวาง

และคาประกันสินคา  

 6. การทําบัญชีรายรับ-รายจาย 

  บัญชีรายรับรายจาย คือ แบบบันทึกรายการรับ หรือจาย ที่เกิดขึ้นจริงโดยบัญชี

รายรับ-รายจาย จะมีสวนประกอบ ดังน้ี  

  1) ช่ือบัญชีรายรับ-รายจาย  

  2) วัน เดือน ป โดยระบุถึงวัน เดือน ป ท่ีไดรับมา หรือที่จายไป 

  3) รายการหรือรายละเอียดของการไดเงินมาหรือจายเงินไป 

  4) จํานวนเงินที่รับหรือจายจริง  

  5) ยอดรวมรายรับและรายจายทั้งหมด  

  6) ยอดเงินคงเหลือเมื่อรายรับสูงกวารายจาย  
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ตัวอยางการจดัทําบญัชีรายรับ-รายจาย 

ประจําเดอืน เมษายน 2559 

 

วัน เดอืน ป รายการ 
รายรับ รายจาย เงินคงเหลือ 

บาท สตางค บาท สตางค บาท สตางค 

1 เม.ย.59 รับเงินเดือน 15,000 - - - 15,000 - 

 จายคาเชาบาน - -  2,000 - 13,000 - 

 จายคาโทรศัพท - -  500 - 12,500 - 

2 เม.ย.59 จายคาบัตรเครดิต - -  1,000 - 11,500 - 

 จายคาอาหาร - -  300 - 11,200 - 

 มนตรีเอาเงินมาใชหน้ี 2,500 -  - - 13,700 - 

3 เม.ย.59 จายคาอาหาร - -  250 - 13,450 - 

4 เม.ย.59 จายคาอาหาร - -  150 - 13,300 - 

5 เม.ย.59 เจานายใหเงินโบนัส 3,000 -  - - 16,300 - 

6 เม.ย.59 ซื้อรองเทา - -  200 - 16,100 - 

7 เม.ย.59  จายคางวดรถยนต - -  5,000 - 11,100  

        

รวม 20,500 -  9,400 - 11,000 - 
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เรื่องที ่5   คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชพี 

 

         ประโยชนของคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาอาชีพที่สามารถนําไปใชได คือ 

 คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี และจริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอ

ประพฤติปฏิบัติศีลธรรม 

 คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบทั้งกาย วาจาและใจ เปน

การประพฤติปฏิบัติเปนไปดวยความจริงใจ ไมแสแสรง เปนไปโดยธรรมชาติของแตละบุคคล 

ดังน้ัน คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ นับวามีผลตอความมั่นคงของอาชีพ ผูขายกับผู

ซื้อจะตองมีคุณธรรม จริยธรรมตอกัน จึงจะคาขายรวมกันไดเปนเวลานาน 

          พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ที่ตองการในการประกอบอาชีพ ไดแก 

  1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสํานึกในหนาที่ ไมทอกับงาน สามารถปฏิบัติงานได

สําเร็จ 

  2. การประหยัด หมายถึง การรูจักประมาณในการใชจาย 

 3. การอดออม หมายถึง การไมฟุมเฟอยในการใชจาย 

  4. ความสะอาด หมายถึง ไมสกปรก ไมมีตําหนิ 

  5. ความประณีต หมายถึง ละเอียดลออ เรียบรอยงดงาม 

 6. ความขยัน หมายถึง ทําการงานอยางแข็งขัน ไมปลอยปละละเลย 

  7. ความซื่อสัตย หมายถึง ประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคด ทรยศ ไมคดโกงและไม

หลอกลวง 

          พฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจพึงปฏิบัติตอคูแขงขันในเชิงธุรกิจ ไดแก 

  1. ไมกลั่นแกลงคูแขงขัน 

 2. ชวยกันสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดแกสังคม 

 3. ไมคนหาความลับของคูแขงขันในเชิงธุรกิจโดยใชวิธีการที่มิชอบ 

 4. พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่จะบั่นทอนช่ือเสียงตอสินคาหรือบริการของคู

แขงขัน 

         พฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจพึงปฏิบัติตอสังคมและสภาวะแวดลอม ไดแก 

  1. ละเวนการประกอบธุรกิจที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอสังคมและสภาวะแวดลอม

ทั้งดานศีลธรรม ความเปนอยูและจิตใจ 

  2. ละเวนการประกอบธุรกิจที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดลอม 
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  3. ใหความรวมมือทุกฝายชวยสรางสรรคสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสังคม 

  4. ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  5. พยายามหาวิธีสรางสิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ นําสิ่งที่ใชแลวมาปรับปรุงใชอีก 

  6. พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานในการประกอบการเพื่อขจัดอันตราย อันอาจสงผล

กระทบตอสภาวะแวดลอม 

  7. พึงประกอบธุรกิจ ผลิตสินคาหรือบริการที่เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมและเปนสิ่ง

ที่มีประโยชนตอสังคมและมนุษยชาติ 

 

เรื่องที ่6  การอนุรกัษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สงัคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป 

ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมรกิา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 

          ในการทํางานอาชีพในชุมชนสามารถอนุรักษพลังงาน โดยการใชพลังงานใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  มีการพัฒนาและนําพลังงานจากแหลงใหม ๆ มาใชเพื่อทดแทน และมีการ

ปองกันการสูญเสียพลังงาน 

  วิธีการอนุรักษพลังงาน ไดแก 

   1. หาแหลงพลังงานทดแทน 

   2. การวิจัยและพัฒนาพลังงาน 

   3. การเผยแพรความรูสูสังคม 

   4. การประหยัดพลังงาน 

          ในการทํางานอาชีพในชุมชนสามารถอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยการใชสิ่งแวดลอมอยาง

ชาญฉลาด ไมใหเกิดพิษภัยตอสังคม สวนรวม ดํารงไวซึ่งสภาพเดิมของสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น รวมท้ังหาทางกําจัดและปองกันมลพิษสิ่งแวดลอม 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1.  ใหผูเรียนยกตัวอยางการประกอบอาชีพในทวีปแอฟริกา วามีอาชีพใดที่คลายกับการ

ประกอบอาชีพในประเทศไทย 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  ใหนักศึกษาระบุพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ของผูประกอบอาชีพ ที่สามารถนําไปใชกับ

ลูกคาได 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

แบบฝกหัด 
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3. ใหนักศึกษาระบุขอปฏิบัติเมื่อตองการจะลดกระแสไฟฟาในการใชเคร่ืองปรับอากาศ มี

อะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทท่ี  2 

ชองทางการพัฒนาอาชีพ 
 

เรื่องที ่1   ความจําเปนในการมองเหน็ชองทางเพื่อพฒันาอาชพี 

 

 การประกอบอาชีพ หรือประกอบธุรกิจหรือดําเนินการสิ่งใด ตองมีการสํารวจ

ขอเท็จจริง มีการวางแผน กําหนดเปาหมายที่ตองการ เขียนโครงการที่จะทําและปฏิบัติตาม 

รวมทั้งการระบุปญหา อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไดพรอมแนวทางการแกไข องคประกอบ

ดังกลาวเปนองคประกอบชองการวางแผนดําเนินธุรกิจ 

 การวางแผน เปนการคิดไวลวงหนาวาจะทําอะไร มีจุดมุงหมายอะไร มีวิธีการอยางไร  

มีกระบวนการอยางไร มีเปาหมาย และแผนการดําเนินงาน ตั้งแตจุดเริ่มตนจนกระทั้งถึง

จุดสิ้นสุดอยางไร การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความสอดคลองกันกับทรัพยากร และ

งบประมาณที่มีอยู เพื่อใหมีความเปนไดมากที่สุด ดังน้ัน การวางแผนจึงมีความสําคัญตอการ

ประกอบอาชีพดังน้ีคือ  

 1. ชวยทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 2. ชวยทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ชวยทําใหการดําเนินงานมีความเสี่ยงนอยลง และมีความเช่ือมั่นในการบริหารงาน

มากขึ้น 

 4. ชวยปองกันการขัดแยง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานได 

 5. ชวยปรับวิธีการดําเนินงาน หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางอยางไดอยางเหมาะสม 

 

เรื่องที ่2   ความเปนไปไดในการเขาสูอาชพี 

 

 1.  การลงทนุ 

  “การลงทุ น”  หมา ยถึ ง  ก า รออม เพื่ อ ให ไ ด รั บผ ลตอบแทนที่ ม ากขึ้ น  

ซึ่งผูประกอบการตองยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเชนกัน การตัดสินใจนําเงินออมมาลงทุนเราจึง

ตองพิจารณาอยางรอบคอบ และศึกษาหาขอมูลที่ เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่ อใหไดรับ

ผลตอบแทนที่คาดหวังไว และเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการลงทุน 
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  วิเคราะหทางการเงิน การลงทุน เพื่อเปรียบเทียบผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับ 

และคาใชจายที่ตองเสียไปในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  

   คาใชจายของโครงการ  

   1. คาลงทุน  

   2. คาใชจายในการดําเนินงาน และบํารุงรักษา  

   3. คาทดแทน  

   4. เงินสํารองจาย  

   การประมาณคาใชจายโครงการ  

   1. ระบุรายการ และปริมาณคาใชจาย  

    2. การตีราคาคาใชจาย  

    - ราคาตลาด  

     - ราคาทางบัญชี  

   3. รวมคาใชจายเปนรายป  

   ผลประโยชนตอบแทนของโครงการ  

   กระแสเงินสด = ผลประโยชนตอบแทนตอป – คาใชจายตอป  

  2. การตลาด   

   การตลาด เปนกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความจําเปน และมีความสําคัญตอการอยูรอด

ขององคกรธุรกิจ ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ธุรกิจจําเปนจะตองอาศัยกลยุทธทาง

การตลาด คือ การขาย การเรียนรูเพื่อใหเขาใจถึงความแตกตางของการขาย และการตลาด

อยางชัดเจนซึ่งจะชวยใหธุรกิจพัฒนาตอไปไดอยางเหมาะสม 

  ความสําคัญของการตลาด  

   ยุคแรกของการตลาดจะเนนที่การผลิต โดยจะทําการผลิตสินคาใหไดมากเพื่อสนอง

ความตองการในตลาด การผลิตจึงเปนหนทางทํากําไร หากผูผลิตสามารถผลิตสินคาใหได

จํานวนมาก ในระยะตอมาการตลาดจะเนนที่การขาย โดยใหความสําคัญกับงานการขายเปน

อยางมาก และกําไรของธุรกิจจะเกิดข้ึนมากนอยจะขึ้นอยูที่ความสามารถและประสิทธิภาพของ

ทีมการขาย ปจจุบัน การตลาดเนนการใชเคร่ืองมือทางการตลาดทุกอยาง โดยเฉพาะการสราง

ความพึงพอใจใหเกิดกับลูกคา โดยใชสวนผสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑและการกําหนด

ราคาของผลิตภัณฑที่เหมาะสม  
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  ความหมายของการตลาดและการขาย  

   การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจที่จะทําใหสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภค 

และทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจที่ไดบริโภคสินคาหรือบริการน้ัน อันเปนผลทําใหธุรกิจ

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของธุรกิจนั้น ๆ อีกดวย  

   การขาย หมายถึง กระบวนการในการชวยเหลือ โนมนาว ชักจูงใจ โดยใชบุคคล

หรือไมใชบุคคลก็ได เพื่อใหลูกคาคาดหวังตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการน้ัน ๆ  

   แนวความคดิทางการตลาด  

   นักธุรกิจใหความสําคัญกับการตลาด เพื่อทําใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จ โดยมี

แนวความคิด ปรัชญา และการดําเนินธุรกิจ องคประกอบท้ัง 3 ประการดังกลาวเปน

แนวความคิดทางการตลาด โดยมุงเนนไปท่ีผูบริโภคและการผสมผสานของกิจกรรมทาง

การตลาด เพื่อทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของธุรกิจและใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจที่ไดใช

ผลิตภัณฑนั้น ๆ   

 

  แนวความคิดทางการตลาดสามารถสรุปไดดังแผนภูมิ ตอไปน้ี 

 

  

   นอกจากแนวความคิดที่กลาวขางตน ยังมีการเสนอแนวความคิดใหมทางธุรกิจอัน

เปนแนวความคิดที่เปนไปตามกระแสของสังคมและของประเทศชาติ คือ แนวความคิดทาง

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม การตลาดในลักษณะน้ีจะเนนในดานของการรักษา
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สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยตอชีวิตผูบริโภคและไมทํารายธรรมชาติ โอโซน อากาศ นํ้า ดังน้ัน 

ธุรกิจจึงเสนอผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอธรรมชาติปลอดสารซีเอฟซี (CFCs) ซึ่งทําลายโอโซน  

มีกิจกรรมทางการตลาดในเรื่องของรีไซเคิล รีฟล รียูส แนวความคิดที่กลาวถึงน้ีอาจเรียกไดวา

เปนกรีนมาเก็ตต้ิง  

  หนาที่ทางการตลาดที่สําคัญ  

  1. การขาย ผูประกอบธุรกิจตองอาศัยนักการตลาด ดําเนินกิจกรรมในดานการขาย

เพื่อเคลื่อนยายสินคาจากโรงงานผลิต และการทําการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือความเปนเจาของ

ในสินคานั้น ๆ ไปยังผูบริโภค โดยอาศัยการโฆษณา การสงเสริมการขาย และการใชพนักงาน

ขายเพื่อกระตุนใหลูกคาเปาหมายตัดสินใจที่จะซื้อ ในทางกลับกันผูประกอบธุรกิจก็สามารถขาย

สินคาได  

   2. การซื้อ ผูประกอบธุรกิจตองเปนนักซื้อที่ฉลาดเพื่อใหไดวัตถุดิบ อุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใชในราคาที่เหมาะสมดวย เพื่อเปนการลดตนทุนของธุรกิจเอง โดยยึดหลักตอง

ซื้อใหไดปริมาณในเวลาและราคาที่เหมาะสมดวย จะตองรูวัตถุประสงคดวยวาจะซื้อเพื่ออะไร 

เชน ซื้อไปเพื่อผลิต ซื้อไปเพื่อขายตอ และตองรูจักเปรียบเทียบคุณภาพราคาของสินคาที่จะซื้อ 

รวมถึงขอตกลงในเง่ือนไขที่สมเหตุสมผล และตรวจสอบรับสินคาเขาเก็บไวในคลังสินคาหรือส

ตอก เพื่อรอการจําหนายตอไป  

   3. การขนสงสินคา ตลาดตองจัดการขนสงที่เหมาะสมกับสินคาโดยพิจารณา

ลักษณะสินคาหีบหอของสินคา เพื่อเลือกพาหนะขนสงที่ดีเหมาะกับสินคาประหยัดคาขนสง

หรือคาระวาง การสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลา ลูกคาทุกรายตองการรับสินคาตรงตอเวลา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่มีฤดูกาลในการขายยิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ตองรักษาเวลาในการขนสง

ธุรกิจ จําเปนตองเลือกวิธีการขนสงที่เหมาะสมไมวาจะเปนทางรถบรรทุก รถไฟ ทางเครื่องบิน 

เรือบรรทุกสินคา หรือการขนสงทางทอ  

  4. การจัดมาตรฐานสินคา เพื่อใหไดสินคาเปนที่พอใจงายตอการตัดสินใจซื้อ และ

สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค จึงมีการจัดแบงระดับหรือมาตรฐานของสินคา เพื่อใหลูกคาได

เลือกสินคาที่เหมาะสม และตรงกับความตองาการโดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อขายสินคาในตลาด

ตางประเทศ การจัดอันดับและมาตรฐานสินคามีความสําคัญอยางยิ่ง ในปจจุบันประเทศไทย

สนับสนุนการผลิตสินคาเพื่อสงออกเพิ่มขึ้นสูง  ดังน้ัน การที่สินคาไดมาตรฐาน ISO จึงเปนสิ่งที่

สําคัญ โดยผูผลิตจําเปนตองศึกษาและพยายามผลิตใหไดมาตรฐานสากลที่กําหนด ไมวาจะเปน
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มาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 , ISO 9002 หรือ ISO 14000  ก็ตาม เพื่อรักษาภาพพจน และ

การยอมรับในมาตรฐานสินคาไทย  

   5. หนาที่ในการเก็บรักษาสินคา การเก็บรักษาสินคาในคลังเก็บสินคา หรือสต็อก

สินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงเวลา ไดทันทีที่มีคําสั่งซื้อสินคาเขามา การ

เก็บรักษาสินคาเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ เชน เหลา ไวน ยิ่งหมักบมนานปก็ยิ่งมีราคาแพง 

เพื่อใหขายนอกฤดูกาลได เชน การแชแข็ง การฉายแสงเก็บไว เพื่อชะลอการสุกของผลไม  

เพื่อเก็งกําไรโดยรักษาระดับอุปทานในตลาดเมื่อสินคาไดราคาดีคอยปลอยออกขาย  

   6. การประกันภัย สินคาที่ผลิตออกมาและรอการจําหนาย อาจเสี่ยงตอภัยตาง ๆ 

เชน ความลาสมัย การถูกลักขโมย ภัยธรรมชาติ ลักษณะการเสี่ยงภัยอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา 

ดังน้ัน การประกันภัยจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่จะชวยแกปญหาดังกลาว โดยธุรกิจจะตองไมผลัก

ภาระการเสี่ยงภัยออกจากกิจการโดยสิ้นเชิง ปจจุบันไดมีสถาบันรับประกันภัยตาง ๆ เขามา

ชวยแบงเบาภาระการเสี่ยงภัย โดยใชหลักการกระจายการเสี่ยงภัยใหกวางออกไปถึงผูรับภาระ

หลาย ๆ ราย  

  7. การใหความชวยเหลือดานการเงิน การประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาจะมีปญหา

เกี่ยวกับการเงิน หน้ีสูญ หนี้เสีย การขาดสภาพคลองทางการเงิน ขาดเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจ

จนเปนผลใหไมมีเงินจายสินคา จายคาจางเงินเดือนพนักงาน ดังน้ัน การจัดการเงินที่ดีในฐานะ

การเงินของกิจการ อยูในภาวะสมดุลรายไดเกิดขึ้นสอดคลองกับชําระหน้ีสิน หากกิจการธุรกิจ

จัดการดานการเงินไมดีก็อาจนําไปสูการขาดทุน จนถึงตองออกจากธุรกิจน้ันไป การจัดหา

เงินทุนจากแหลงตาง ๆ และการจัดการนําเงินกําไรไปลงทุนใหมในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ํา 

รวมถึงสถาบันทางการเงินที่จะเขามาชวยในเรื่องการกูยืมเงินเพื่อการลงทุน เชน ธนาคาร

พาณิชย ทรัสต บรรษัทเงินทุน เปนการเขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือ พัฒนาการ

ลงทุนของธุรกิจ  

  8. การหาขอมูลทางการตลาด เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจและ

ประโยชนของธุรกิจ ใหมีผลเสียหายนอยที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งยุคของขอมูลขาวสาร เชน 

 ในปจจุบันธุรกิจใดไดขอมูลขาวสารกอนก็ยอมจะไดเปรียบในการตัดสินใจไดรวดเร็ว ถูกตอง 

เชน ขอมูลในการลดคาเงินบาท การใหคาเงินบาทลอยตัว ผูรูกอนยอมปรับกลยุทธและตักตวง

ผลประโยชนไดจากคาเงินที่เปลี่ยนแปลง   
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 3.  กระบวนการผลิต  

   กระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการผลิตสินคา การใหบริการ ตามความ

ตองการของผูบริโภค ซึ่งประกอบไปดวย ลูกคา ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติ และ

ประชาคมโลก โดยมีวิธีการในการควบคุมดูแลการผลิตอยางมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน และการ

สรางคุณลักษณะที่โดดเดนของสินคา หรือบริการ ไดแก  

   1. ความนาเช่ือถือ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงความนาเช่ือถือ และไววางใจ  

   2. การตอบสนอง การตอบสนองท่ีมีความตั้งใจและเต็มใจ  

   3. การสรางความมั่นใจ สามารถที่จะทําใหลูกคาเกิดความเชื่อใจ  

   4. การดูแลเอาใจใส  

   5. เครื่องมืออุปกรณ  

 4. การขนสงสินคา  

   การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ซึ่งเปนหนาที่

ของผูผลิตท่ีจะใหประโยชนแกผูบริโภค ในดานเวลา และสถานที่ สงผลใหสินคามีมูลคาเพิ่มขึ้น 

เพราะหลักในการจัดการขนสงมีอยูวา “มูลคาสินคาที่เพิ่มขึ้นหลังจากขนสงไปแลวจะตองสูง

กวาคาขนสง” ซึ่งมีสินคาบางชนิดท่ีคาขนสงสูงกวาราคาตัวสินคาจริงมาก เชน การขนหินทราย 

ยิปซัม ถานหิน  แตก็มีสินคาบางชนิดที่คาขนสงถูกกวาราคาสินคาจริง เชน การขนทองคํา 

เพชรพลอย และยา เปนตน 

  การขนสง มีสวนชวยลดคาตนทุนการผลิตได ในกรณีที่ตั้งโรงงานขนาดใหญที่

ตนทุนต่ําในสถานที่หน่ึง แตตองการกระจายสินคาไปทั่วประเทศ  เชน โรงงานผลิตรถ

มอเตอรไซค ที่ต้ังอยูชานเมืองกรุงเทพฯ  แตสามารถสงรถมอเตอรไซคไปขายทั่วประเทศ หรือ

โรงงานผลิตเสื้อผา ตั้งอยูในประเทศไทย แตสามารถสงเสื้อผาไปขายไดท่ัวโลก เปนตน ซึ่งจะทํา

ใหตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาลดลง  

   การขนสงทางธุรกิจมี 3 ทาง คือ  

   1. การขนสงทางบก ปจจุบันมีทางรถไฟเช่ือมระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองใหญ ๆ 

เกือบทั่วประเทศผานจังหวัดใหญ ๆ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สวนที่ผานภาคใตมีการเช่ือมตอกับประเทศมาเลเซีย ทางปาดังเบซาร และสุไหงโก-ลก จนถึง

สิงคโปร นอกจากนั้นยังมีทางรถไฟเช่ือมกับประเทศกัมพูชา แตขณะนี้หยุดกิจการ เพราะปญหา

ความปลอดภัยภายในของประเทศน้ัน กิจกรรมหลักของรถไฟ คือ การขนสงสินคา รอยละ 90  
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ของรถไฟเปนตูสินคา แตละปรถไฟทําการขนสงสินคาประมาณ 8  ลานตัน สวนใหญวัตถุดิบ 

เชน นํ้ามัน และปูนซีเมนต  

   2. การขนสงทางเรือ มีทาเรือใหญ ๆ ท่ีใชขนสงสินคาทั้งภายในประเทศ และติดตอ

กับตางประเทศ เชน ทาเรือคลองเตย แหลมฉบัง มาบตาพุด ภูเก็ต สงขลา และสีชัง การขนสง

ทางเรือมีคาใชจายต่ําแตลาชา ระบบบริหารและระบบศุลกากรยังลาสมัย มีชองวางใหเจาหนาที่

ทําการทุจริตไดมาก สงผลใหมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ ขององคกรธุรกิจหายไปเปน

จํานวนมาก  

   3. การขนสงทางอากาศ ประเทศไทยมีทาอากาศยานนานาชาติที่สุวรรณภูมิ ดอน

เมือง เชียงใหม อูตะเภา ภูเก็ต และหาดใหญ ซึ่งทําใหการขนสงสินคาและบริการขาเขาและขา

ออกดีพอสมควร การขนสงทางอากาศมีความรวดเร็ว แตเสียคาใชจายสูงมาก เหมาะสําหรับ

การขนสงสินคาขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา  

   นอกจากน้ียังมีการขนสงทางทอซึ่งใชขนสงเฉพาะกาซ นํ้า และนํ้ามันเทาน้ัน 

ปจจุบันการขนสงโดยบรรจุสินคาไวในตูคอนเทรนเนอรเปนที่นิยมมากเพราะสามารถใชบรรจุ

สินคาไดหลายอยาง โดยบรรจุสินคาในกลองกอนที่รวมไวในตูคอนเทรนเนอร ทําใหสะดวกใน

การขนถาย ในบางกรณีที่ตองใชการขนสงหลายวิธี หรือเปลี่ยนถายการขนสงหลายครั้งกวาจะ

ถึงจุดหมายปลายทางก็สามารถโยกยายไดดี เชน เคลื่อนยายจากรถลงเรือหรือจากเรือขึ้นรถ  

ตูคอนเทรนเนอรมีหลายขนาดแลวแตการขนสง เชน การขนสงทางเรือสวนใหญจะใชตู

มาตรฐานขนาด 21 ฟุต และ 40 ฟุต สวนตูคอนเทรนเนอรสําหรับสงของทางอากาศจะมีขนาด

เล็กกวาการขนสงสินคาแตละวิธีมีขอดี ขอเสียตางกัน นักการตลาดที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการ

ขนสงที่เหมาะสมกับสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของตนเอง 

เชน ตองการความรวดเร็ว หรือตองการราคาถูก หรือตองการความสะดวก  

 5. การบรรจุหีบหอ  

   การบรรจุหีบหอนั้น นอกจากใชปองกันผลิตภัณฑแลว ยังใชในการสงเสริมการขาย 

ซึ่งถือวามีความสําคัญมากทั้งสําหรับผูขายและผูบริโภค การบรรจุหีบหอที่ดีทําใหสามารถรักษา

งาย ประหยัดเน้ือที่  และทําใหผูบริโภคมองเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑไดชัดเจน  

ซึ่งประโยชนของการบรรจุหีบหอมีดังน้ี  

   1. ผูบริโภคมักจะเลือกผลิตภัณฑที่มีการบรรจุหีบหอที่ดีกวา เชน ผูบริโภคยอมซื้อ

นํ้าที่บรรจุขวดพลาสติกใสในราคาที่แพงกวานํ้าทีบรรจุขวดขุน ทั้งที่เปนนํ้าดื่มที่ปลอดภัย

เหมือนกันหรือนิยมซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่บรรจุในถวยพลาสติก  
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  2. การบรรจุหีบหอ เปนการสื่อสารระหวางผูผลิตและผูบริโภคอยางหน่ึง เพราะ

การบรรจุหีบหอเปนตัวกําหนดกลยุทธการตลาด เชน สุราที่มีราคาแพงจะบรรจุขวดที่สวยงาม 

แมแตบริการก็ใชการบรรจุหีบหอสําหรับผูบริโภค เชน ตั๋วเครื่องบิน จะตองมีซองที่สวยงาม 

หรือใบเสร็จของโรงแรมก็ตองบรรจุซองที่มีขอความสวยงาม  

   3. การบรรจุหีบหอ จะชวยใหการกระจายสินคางายขึ้นและลดตนทุนลง เพราะวา

การบรรจุหีบหอที่ดีจะทําใหการปองกันความเสียหายของสินคาดีขึ้น บางครั้งการบรรจุหีบหอที่

ดีก็เปนการโฆษณาประชาสัมพันธไดดีกวาการโฆษณาดวยสื่อ เพราะเมื่อวางผลิตภัณฑไวใน

รานคา ผูบริโภคอาจจะเห็นบอยกวาการโฆษณาในสื่อ 

   สิ่งที่นักการตลาดพึงระลึกไวเสมอคือ จะตองไมมีการบรรจุหีบหอที่ทําใหผูบริโภค

เขาใจผิด เชน กระปองท่ีบรรจุปลาซาดีน ไมควรปดสลากวา ปลาทูนา หรือกําหนดบนหีบหอวา 

สินคามีน้ําหนัก 0.8 กิโลกรัม แตกลับปดสลากวา 1 กิโลกรัม หรือนํ้าสมธรรมชาติ 100% ทั้ง ๆ 

ที่จริงแลวมีเพียง 25% ผสมน้ําอีก 75% หรือระบุวาหีบหอสามารถหมุนเวียนมาใชใหมไดทั้ง ๆ 

ที่นํามาใชอีกไมได  ในปจจุบัน การบรรจุหีบหอสมัยใหม มักจะใชบารโคด ซึ่งสามารถอานได

ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสไดสะดวก ในการชําระเงิน  

 6. การแปรรูป  

   การแปรรูป หมายถึง การนําผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีอยูในรูปวัตถุดิบมาผาน

กระบวนการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในกรรมวิธีการผลิต การแปรสภาพเพื่อ

สามารถบริโภค มีอายุยืนยาวขึ้นตลอดท้ังความสะดวกสบายในรูปผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป  

 7. ผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอม  

   ผลกระทบ หมายถึง ผลที่ไดรับหรือเกิดจากการกระทําที่คาดวาจะกอใหเกิดผลดี

หรือผลเสียในระยะยาวอยางไร โดยประโยชนที่ลงสูประชาชนน้ัน ประชาชนจะไดรับประโยชน

อะไรบางจากการดําเนินการของโครงการน้ีที่สามารถแสดงผลประโยชนตอสังคม  ระบบ

สิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ระบบสิ่งแวดลอมของชุมชนยังครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอวิถีชีวิต ระบบ สิ่งแวดลอม

จึงหมายรวมถึงดิน นํ้า ปา อากาศ การจัดการทางกายภาพของชุมชน เชน ถนนหนทาง แหลง

ศูนยกลางชุมชน เปนตน และสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอ้ือตอการเจริญเติบโตของชีวิตดวย 

  ปจจัยของผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอบเขตของการพิจารณา  

   1. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  

   2. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม  
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   3. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุนทรียภาพ  

  4. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ  

   ลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอสังเกต  

  1. ลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดลอม  

     - เกิดข้ึนบางที่ บางสวน  

     - กระจายทั่วไป  

   2. ขอสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอม  

     - อาจเกิดข้ึนโดยไมเรียงลําดับ  

     - สรางปญหาลูกโซไดเสมอ  

     - แสดงผลใหเห็นไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

     - เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  

     - สามารถวัดขนาดได  

  3. ความรู ความสามารถ  

    ความรู ความสามารถ หมายถึง ทักษะที่สําคัญหรือความจําเปนในการผลิต หรือ

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพในความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ  

 

เรื่องที ่3   การกําหนดวิธีการพฒันาอาชีพพรอมใหเหตผุล 

 

 1. เทคนิควิธีการทํางานของอาชีพที่เลือกประกอบการ เปนเคล็ดวิชาในการประกอบ

อาชีพแตละอาชีพใหประสบความสําเร็จ จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีผูประกอบอาชีพจะตองเรียนรูให

เขาใจอยางถองแท  

  2. เทคนิควิธีการทํางาน ชวยลดขั้นตอนการทํางานอาชีพบางอาชีพใหสําเร็จอยาง

รวดเร็ว ผูประกอบอาชีพจะนําเวลาที่เหลือไปดําเนินการในงานยอยอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพ

ตอไป  

  3. เทคนิคการทํางาน ชวยใหการทํางานประหยัดข้ึน เชน ใชวัสดุบางอยางที่มีราคาถูก 

หางายในทองถ่ิน ทดแทนวัสดุที่มีราคาแพงหรือหายากมาใชในการผลิตแทน ผลผลิตท่ีผลิตไดยัง

มีคุณภาพเหมือนเดิม  
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  4. เทคนิควิธีการทํางานชวยใหผลิตไดมากขึ้น โดยการนําเครื่องมืออุปกรณที่ดัดแปลง

มาใชในการเพิ่มปริมาณการผลิต ผูผลิตเสาะแสวงหาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีในทองถิ่นมาใชหรือ

ดัดแปลงพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยูแลวใหชวยเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น 

  5.  เทคนิควิธีการทํางาน ชวยใหงานอาชีพมีคุณภาพ มีมาตรฐานเปนสากล เปนที่

ยอมรับของตลาด  

 

 ประโยชนที่ไดรับจากการกําหนดวิชาการพัฒนาอาชีพ  

  การจําแนกองคประกอบยอยของงานอาชีพที่เลือก มีประโยชนที่สําคัญ ๆ ดังตอไปน้ี 

คือ จะสามารถชวยใหผูประกอบอาชีพไดเตรียมความพรอมดานขอมูลอาชีพที่ตนเลือก เพราะผู

ประกอบอาชีพตองใชหลักวิชาในการเสาะแสวงหาขอมูลสําคัญ ๆ ในงานอาชีพน้ัน ๆ และ

ขอมูลดานอาชีพแตละอาชีพจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตามระยะเวลา ตามกลไกแหงราคา 

สภาพการณของตลาด ฤดูกาล เปนตน 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1.  ทานคิดวาการวางแผนในการประกอบอาชีพมีความสําคัญอยางไร และมีขั้นตอนอะไรบาง 

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

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

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

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

2.  อธิบายความหมายของคําตอไปน้ี 

 การลงทุน

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

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

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

 การตลาด

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

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

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

 กระบวนการผลิต

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

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

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

 การแปรรูป

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

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

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

 

 

แบบฝกหัด 
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 การขนสงสินคา

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

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

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

3.  หีบหอ (บรรจุภัณฑ) มีความสําคัญกับสินคาอยางไร  

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

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

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

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

4.  เทคนิคในการทํางาน ประกอบอาชีพ มีประโยชนอยางไร   

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

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

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

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

5.  การแสวงหาความรู (ขอมูล) มีความสําคัญตอการประกอบอาชีพอยางไร 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทท่ี 3 

การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ 
 

เรื่องที ่1   ขอมูลการตดัสินใจเลอืกพฒันาอาชีพ 

 

 การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมกับตนเอง จะตองอาศัยขอมูลดานตาง ๆ 

ประกอบการตัดสินใจ ดังน้ี   

 1. ความพรอม หมายถึง สภาพของบุคคลที่มีวุฒิภาวะแรงจูงใจและประสบการณเดิม

สูงพอที่จะกอใหเกิดการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพไดโดยสะดวก  

  แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ไดแก ผลประโยชนตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไม

เปนตัวเงิน 

  ประสบการณเดิม ไดแก มีความรู ความสามารถ ทักษะ สอดคลองกับการพัฒนา

อาชีพ 

 2. ความตองการของตลาด 

  ตลาด คือ กลุมของบุคคลและองคการที่มีความตองการและมีอํานาจในการซื้อ

สินคาและบริการ 

   การพัฒนาอาชีพจะตองสอดคลองกับความตองการของตลาด ผูบริโภคใหความ

สนใจในสินคาและบริการ มีอํานาจซื้อสินคาและบริการนั้น 

  การวิเคราะหความตองการของตลาด  สามารถกระทําไดโดย 

  1. การสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตาง ๆ เชน ผูบริหาร พนักงานขาย และลูกคา 

  2. การวิเคราะหยอดขายในอดีต 

  3. การวิเคราะหแนวโนม ซึ่งเปนผลจากการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตาง ๆ 

และการวิเคราะหยอดขายในอดีต 

  4. การทดสอบตลาด โดยนําผลิตภัณฑจํานวนนอย ๆ ไปจําหนายในตลาดเล็ก ๆ 

เพื่อศึกษาปฏิกิริยาการตอบรับของลูกคา  

 3. ความรู ทักษะและเทคนิคตาง ๆ   

  การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพใด ควรมีความรู ทักษะ และเทคนิคในการประกอบ

อาชีพนั้น ๆ เพื่อใหสามารถพัฒนาอาชีพไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
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 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

  การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพจําเปนตองอาศัยขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  โดยพัฒนาอาชีพใหสัมพันธสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี

อยู  ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวทางอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

  แนวทางการวิเคราะหผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การ

วิเคราะหผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ กําหนดแนวทางปรับปรุงแกไขผลกระทบที่มีอยูใน

ดานลบ และกําหนดแนวทางการใชผลบวกใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 5. การใชที่ดิน 

  การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพจําเปนตองอาศัยขอมูลดานการใชที่ดิน เพราะที่ดิน

เปนปจจัยสําคัญในการผลิตทางดานการเกษตร ดังน้ี 

  1. ที่ดินเปนปจจัยสําคัญกําหนดวาควรจะผลิตชนิดพืชและสัตวอะไร      

  2. ลักษณะของที่ดินจะกําหนดรูปแบบการผลิตทางการเกษตร เชน การปลูกพืช

หมุนเวียน การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหลื่อมฤดู  รูปแบบการผลิต  แบบไรนาสวนผสม และ

เกษตรผสมผสาน  

  3. ชนิดของดินมีสวนในการกําหนดกิจกรรม เชน ดินเหนียวปนดินรวน อาจจะ

เหมาะสมตอการทํานา  ดินรวนปนดินทรายอาจจะเหมาะตอการทําพืชไรบางชนิด  ดินเหนียว

หรือดินทรายก็ยังสามารถปลูกพืชและทําบอปลาได แตถาหากดินทั่วไป ไมมีความอุดมสมบูรณ

มากนักอาจจะใชเลี้ยงสัตว เปนตน  

  4. สภาพพื้นที่แตละแหง เชน ที่ราบและที่ลุมอาจจะเหมาะสมตอการทํานา พืชผัก 

ไมดอกไมประดับ ไมผลและไมยืนตนบางชนิด หากสภาพพื้นที่ลุมมากอาจจะทําบอปลา นาบัว 

นาผักกระเฉด เปนตน สวนสภาพพื้นที่ดอนอาจจะปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตนบางชนิด 

ตลอดจนการเลี้ยงสัตว  

  5. ลักษณะและคุณสมบัติอื่น ๆ เชน ความเปนกรดเปนดาง ปริมาณอินทรียวัตถุใน

ดิน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ความลึกของหนาดิน ดินช้ันตาง ๆ เปนตน สิ่งเหลาน้ีมีผลตอการกําหนด

กิจกรรม  วิธีการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ  

  ในประเทศไทย สภาพการใชท่ีดินเพื่อการเกษตรในแตละภาคมีลักษณะและปญหา

แตกตางกัน ดังน้ี  
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  ภาคกลาง มีระบบชลประทานคอนขางสมบูรณ  ปญหาคือปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ปญหาดินเปรี้ยวในที่ราบภาคกลาง และปญหาดินเค็มตามแนวราบฝงทะเล ทําใหประสิทธิภาพ

ในการใชดินโดยเฉลี่ยทั้งภาคไมสูงเทาที่ควร  

  ภาคเหนือ มีผลผลิตตอไรสูงสุด เพราะคุณภาพดินดี มีการกระจายการผลิตและ

ปลูกพืชหมุนเวียนมาก แตมีขนาดการถือครองที่ดินเล็กที่สุดในประเทศ มีปญหาการบุกรุก

ทําลายปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย แตมีลูทางที่จะกระจายการผลิตไปสูพืชหมุนเวียน พืชยืนตน  

ไมผลเมืองหนาว ไมดอกเมืองหนาว ชา กาแฟ และการเลี้ยงโคนม  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดพื้นที่ทําการเกษตรสูดสุดในประเทศ แตเปนภาค

ที่มีอัตราการขยายตัวของการผลิตทางการเกษตรต่ําสุด   เพราะคุณภาพดินไมดี ไมเก็บซับ

นํ้าฝน  และมีดินเค็มอยูเปนเน้ือที่กวางใหญ เปนภาคที่อาศัยการเกษตรนํ้าฝนมากที่สุด แตยังมี

โอกาสกระจายการผลิตไปสูพืชฤดูแลงไดอีก เชน มันสําปะหลัง ออย พืชนํามัน ฝาย และ 

ปศุสัตว เปนตน  

  ภาคใต เปนภาคที่มีผลผลิตเกษตรหลักเพียง 2 ชนิด คือ ยางพารา และขาว นับวา

เปนฐานการเกษตรที่แคบมากทั้ง ๆ ที่โอกาสในการใชที่ดินเพื่อปลูกพืชหมุนเวียนแซมสวน

ยางพาราและการปลูกผลไมยืนตนยังมีอีกมาก รวมทั้งโอกาสในการเลี้ยงปศุสัตวในพื้นที่ซึ่งเคย

ใชทําเหมืองแร แลวนํามาฟนฟูใหเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว  

 6.  การใชทุน  

  ทุน หมายถึง เงินทุน เครื่องจักรกลการเกษตรตาง ๆ โรงเรือน สิ่งกอสรางที่ใชใน

การผลิตและเก็บรักษาผลผลิต รวมทั้งปจจัยการผลิตที่เปนพันธุพืช พันธุสัตว ปุย สารเคมี   

เปนตน  

  ทุนมีความสําคัญมากตอการผลิตและทุนยังมีความสัมพันธกับแรงงาน ถาลงทุนมาก

ทางดานเครื่องจักร การใชแรงงานก็นอยลง สําหรับแหลงเงิน ทุนอาจไดจากทรัพยสินที่มีอยู ได

จากกิจกรรมท่ีใหผลตอบแทนหลังจากดําเนินงานเสร็จ และการออมทรัพย ทุนอาจไดจากการ 

กูเงินหรือมีเครดิตกับสถาบันการเงินหรือกับเพื่อนบาน  

  ในการพัฒนาอาชีพ จําเปนตองพิจารณาทุนที่ใชในการดําเนินการวามีมากนอย

เพียงใด ขยายกิจการใหสัมพันธกับเงินทุนที่มี ศึกษาเรื่องระยะเวลาในการลงทุนกับผลตอบแทน

กลับคืนจากการลงทุน วามีความคุมทุนเพียงใด  แลวจึงตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพนั้น ๆ 
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 7. การใชแรงงาน   

  แรงงานเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการผลิต มีความหมายรวมถึงทั้งกายภาพและ

จิตใจ  ในดานกายภาพเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอนามัย ความแข็งแรงสมบูรณในการทํางาน 

สวนดานจิตใจนั้นรวมถึงทัศนคติ อุดมการณ ความขยันหมั่นเพียร ความรูสึกรับผิดชอบในการ

ผลิต 

  ลักษณะของแรงงาน อาจแบงได 3 ประเภท คือ แรงงานคน แรงงานสัตว แรงงาน

เครื่องจักรกล  ในทางเศรษฐศาสตร  เมื่อกลาวถึง “กําลังแรงงาน” จะหมายถึง “คน” ที่เปน

เจาของแรงงาน 

   การใชแรงงานใหมีประสิทธิภาพควรพิจารณา ดังน้ี 

  1. การใชแรงงานท่ีเหมาะสมกับชนิดของงาน เชน กิจกรรมดานพืชและสัตว  

   2. การใชแรงงานหรือจัดระบบการกระจายของแรงงานใหเหมาะสม  

  3. การใชแรงงานใหเหมาะสมกับวิทยาการแผนใหมและพื้นบาน เชน วิทยาการ

การเตรียมดิน การปลูก การใสปุย การกําจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว ซึ่งบางครั้งวิทยาการ

สมัยใหมอาจจะมีความยุงยากหรือมีขั้นตอนมาก เกษตรกรที่เปนแรงงานจําเปนตองมีความรูใน

วิทยาการน้ัน ๆ 

   4. การใชแรงงานใหเหมาะสมกับเพศและอายุของแรงงาน เชน การเตรียมดินควร

จะเปนเพศชายที่แข็งแรง การปลูกอาจจะเปนทั้งเพศชายและหญิงเชนเดียวกับการเก็บเกี่ยว 

งานหัตถกรรมพื้นบานอาจจะเหมาะกับเพศหญิงท้ังคนแก และหนุมสาว แรงงานเด็กอาจชวยให

อาหารปลา อาหารสัตว เปนตน  

   5. การใชแรงงานผสมผสานหรือทดแทนแรงงานคน สัตว และเครื่องจักรกล

การเกษตร ใหเกิดประสิทธิภาพลดตนทุนการผลิตและประหยัดเวลา  

   การจัดการเร่ืองแรงงานเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะแรงงานในครอบครัว

เกษตรกร ควรจัดการใหมีการกระจายการใชแรงงานไดตลอดป มีกิจกรรมการเกษตรอยาง

ตอเน่ืองเพื่อใหมีการใชแรงงานอยางสม่ําเสมอทุก ๆ เดือน กอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น และลดการ

จางแรงงานที่ไมจําเปน เพื่อลดตนทุนการผลิต  สําหรับผลตอบแทนของแรงงานก็คือ คาจาง

แรงงานน่ันเอง  
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 8. การจัดการ   

   การจัดการ หมายถึง การจัดสรรหรือการดําเนินการทรัพยากรในการผลิต  

(ที่ดิน ทุน และแรงงาน) เพื่อใหสามารถผลิตไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของผูจัดการ

ฟารม ซึ่งแตกตางกันในแตละพื้นที่ 

  เกณฑในการพิจารณาจัดการฟารมโดยท่ัวไป พอสรุปได ดังน้ี 

   1. จะผลิตอะไร  

   2. จะผลิตท่ีไหน  

  3. จะผลิตเมื่อไร  

  4. จะผลิตเทาไรและอยางไร  

   5. จะผลิตและขายกับใคร  

   นอกจากนี้  ยังตองพิจารณาในเรื่องตอไปน้ี 

  1. จะทําการผลิตพืชหรือสัตวชนิดอะไร  

  2. จํานวนและชนิดของปจจัยการผลิตที่ใชวาเหมาะสมกับแรงงานในครอบครัว

หรือไม หากไมเพียงพอ จะจางแรงงานจํานวนเทาไร แรงงานที่จางมาจากไหน และระยะเวลา

ในการจาง  

   3. วิธีการผลิต และเทคนิควิชาการ ตลอดจนการจัดการและบริหารฟารมจะ

ดําเนินการอยางไร จะเริ่มตน ณ จุดใดกอน มีการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขอยางไร และ

ประการสุดทาย มีความสัมพันธกับกิจกรรมตาง ๆ ภายในฟารมหรือไม  

  4. ชนิดของโรงเรือนและอาคาร มีความจําเปนหรือเหมาะสมเพียงไร เพื่อความ

สะดวกในการจัดการตลอดจนเคร่ืองไมเคร่ืองมือและการจัดการ  

   5. การวางแผน และงบประมาณฟารม การจดบันทึกและบัญชีฟารมจะดําเนินการ

อยางไร เพื่อจะใหทราบทิศทางการทํางานและผลการดําเนินงาน โดยเฉพาะรายได รายจาย 

และกําไร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ซึ่งสามารถนํามาเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงแกไขและวางแผนในปตอไป  

   6. จะซื้อปจจัยการผลิตและขายผลผลิตท่ีไหน กับใคร และอยางไร  

   นอกจากน้ีแลว ประสิทธิภาพและความเหมาะสมในดานการจัดการยังขึ้นอยูกับ

หลายองคประกอบ เชน ความรู ความสามารถ ความชํานาญ ความรอบรู และประสบการณ

การบริหารงานดานแรงงาน ความเขาใจสภาพการผลิตการตลาด ความคลองตัวและการ
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แสวงหาความรูใหม ความขยันหมั่นเพียร และการดูแลเอาใจใส ตลอดจนความสํานึกและ

รับผิดชอบในการทํางาน  เปนตน  

 

เรื่องที่ 2   การตัดสินใจพัฒนาอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ  

 

 การพัฒนาสิ่งใดก็ตาม มีวิธีการหลากหลาย เชน ทําการวิจัย ทดลองทํากอนลงมือทํา

จริง การใชกระบวนการคิดเปน นอกจากนี้ยังมีวิธีการวิเคราะหศักยภาพตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของวาจะ

สามารถพัฒนาอาชีพไดหรือไม โดยการวิเคราะหศักยภาพ 5 ดาน ไดแก  

 

 1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่  

  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถ

นําไปใชใหเกิดประโยชนตอชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ  

  ทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก ปาไม  แม นํ้า  ลํ าคลอง อากาศ แรธาตุตาง ๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตาง ๆ บางชนิดมนุษยสามารถสราง

ทดแทนขึ้นใหมได เชน ปาไม เมื่อมนุษยตัดไปใชประโยชนแลวก็สามารถปลูกทดแทนขึ้นใหมได 

ดังน้ัน  หากผูประกอบอาชีพอยูแลวตองการพัฒนาอาชีพของตนใหดีขึ้น ตองพิจารณา

ทรัพยากรในพื้นที่ที่จะนํามาใชพัฒนาอาชีพดวย เชน จากการปลูกผักที่ใชสารเคมีตองการ

พัฒนาโดยใชปุยหมักแทนปุยเคมีในการปลูกผักตองพิจารณาวาทรัพยากรที่จะตองนํามาใชใน

การทําปุยหมักในพื้นที่มีหรือไม มีเพียงพอหรือไม ถาไมมี ผูประกอบการตองพิจารณาใหมวาจะ

พัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม หรือพอจะจัดหาไดในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งผูประกอบการ

ตองเสียคาขนสงจะคุมคากับการลงทุนหรือไม  จึงจําเปนตองนําทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มา

พิจารณาดวยเพื่อลดตนทุนการผลิต  

 2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ  

  ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกัน เชน ประเทศไทยภาคกลางมี

อากาศรอน ภาคใตมีฝนตกเปนเวลานาน ภาคเหนือมีอากาศเย็น อาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยูกับ

สภาพภูมิอากาศเปนสวนใหญ เชน การปลูกลิ้นจี่ ลําไย ตองการอากาศเย็น จึงจะออกผลได 

แกวมังกรตองการอากาศรอน ทั้งน้ีทวีปอเมริกามีอากาศหนาวเย็นมากสามารถปลูกพืชเมือง

หนาวได เชน เชอรี่ แอปเปล ดังน้ัน การพัฒนาอาชีพจําเปนตองพิจารณาสภาพภูมิอากาศดวย

วาเหมาะสมกับสิ่งที่ตองพัฒนาหรือไม การพัฒนาพันธุของพืชใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศ 
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เชน ขาวหอมมะลิตองปลูกในสภาพภูมิอากาศแหงแลง ซึ่งไมเหมาะที่จะนํามาปลูกในภาคกลาง 

หรือการพัฒนาอาชีพการทองเท่ียวในชวงอากาศเย็นสบายก็สามารถพัฒนาไดเต็มที่ เน่ืองจากมี

นักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามา ทําใหสามารถพัฒนากิจการที่เกี่ยวของ เชน พัฒนาที่พัก อาหาร 

แหลงทองเท่ียว ใหตรงกับความตองการของลูกคา  

 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ 

  สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา ที่ราบ

สูง ที่ราบลุม ความแตกตางน้ีมีผลตอการพัฒนาอาชีพตาง ๆ เชน ตองการพัฒนาอาชีพ

อุตสาหกรรมจากการใชแรงคนเปนเครื่องจักร เพื่อใหสินคามีคุณภาพเดียวกัน ผูประกอบการ

ตองพิจารณาวาเครื่องจักรนั้นตองไมมีผลกระทบตอชุมชน สภาพแวดลอมในภูมิประเทศน้ัน ๆ  

 4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

  แตละพื้นที่ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี

ชีวิตท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน แตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่งเหลาน้ีมาใชพัฒนาอาชีพได เชน การทํา

ธุรกิจรานอาหารก็ตองทราบวาภาคใดมีวิถีชีวิตการรับประทานอาหารรสชาติแบบใด ภาคเหนือ

นิยมอาหารรสจืด ภาคใตนิยมอาหารรสจัด สวนภาคกลางนิยมรับประทานอาหารที่มีกะทิเปน

สวนประกอบ ดังน้ัน การจะพัฒนาอาชีพตองศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของ

ชุมชนดวย  

 5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ 

  ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปน 

ภูมิปญญาทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน ดานการประกอบอาชีพตาง ๆ ในพื้นที่น้ัน ๆ ปจจุบันมีหลาย

อาชีพที่เกิดจากภูมิปญญา แตสามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันได เชน การใช

จุลินทรียในการทําปุยหมัก แตจากการทําปุยหมักคนเราก็มีความคิดที่จะนําไปประยุกตใชอยาง

อื่น ๆ เชน ทํานํ้าหมักนําไปทําความสะอาดหองนํ้าเพื่อดับกลิ่น หรือนําไปผสมกับสวนประกอบ

อื่น ๆ ใหสามารถปนเปนกอนได นําไปโยนในน้ําเพื่อแกปญหานํ้าเสียที่เนาเหม็น เปนการชวย

ปรับสภาพนํ้า ดังน้ันจะเห็นวาทรัพยากรมนุษยมีความคิดไมหยุดน่ิง ชวยใหเกิดสินคาใหม ๆ 

 ไดอยูตลอดเวลา 
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ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1.  ใหผูเรียนกําหนดวาจะพัฒนาอาชีพอะไร และใหสํารวจขอมูลดานตาง ๆ ประกอบการ

ตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ โดยวิเคราะหตนเองวามีความพรอมในดานตอไปน้ีเพียงใด  

(เลือกวิเคราะหอยางนอย 3 ดาน)   

1.  แรงจูงใจและประสบการณเดิม 

2.  ความตองการของตลาด 

3.  ความรู ทักษะ และเทคนิคตาง ๆ  

4.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.  ที่ดิน สถานท่ีในการดําเนินงาน 

6.  ทุน 

7.  แรงงาน  

2.  ใหผู เรียนกําหนดวาจะพัฒนาอาชีพอะไร และใหวิ เคราะหศักยภาพในดานตาง ๆ 

ประกอบการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ โดยวิเคราะหตนเองวามีความพรอมตามศักยภาพ

ดานตาง ๆ เพียงใด (เลือกวิเคราะหอยางนอย 3 ดาน)   

ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ศักยภาพของพื้นท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ 

2. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้ง 

3. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี และวิถีชีวิต 

4. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝกหัด 
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1.  ใหผูเรียนยกตัวอยางการประกอบอาชีพในทวีปแอฟริกา วามีอาชีพใดที่คลายกับการ

ประกอบอาชีพในประเทศไทย 

1. อาชีพการปลุกยางพารา  

2. อาชีพการปลูกปาลมนํ้ามัน  

3. อาชีพการเลี้ยงโคเน้ือ 

2.  ใหนักศกึษาระบพุฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ของผูประกอบอาชีพ ทีส่ามารถนําไปใชกบั

ลูกคาได 

พฤติกรรมของผูประกอบอาชีพที่สามารถนําไปใชกับลูกคา คือ 

- พฤติกรรมทางกาย เชน การไหว แสดงใบหนายิ้มแยมแจมใส ทาทางแสดงอาการ

ตอนรับดวยความออนนอม 

- พฤติกรรมทางวาจา เชน การพูดทักทาย การใชถอยคําสุภาพใหเกียรติลูกคา 

- พฤติกรรมทางใจ เชน มีความซื่อสัตย รักษาคําพูด 

3. ใหนักศึกษาระบุขอปฏบิตัิเมื่อตองการจะลดกระแสไฟฟาในการใชเครือ่งปรบัอากาศ 

 มีอะไรบาง 

1.  เลือกเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ซึ่งเปนระดับความประหยัด

ไฟฟาสูงทีสุ่ด  

2.  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่สามารถกระจายลมไดท่ัวถึงทั้งหอง หลีกเลี่ยง

การติดต้ังใกลประตู หนาตาง พัดลมดูดอากาศ และอยาติดชิดผนังที่รับแสงแดดจัด  

3.  เลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมของขนาดหอง  

4.  อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 25-26 องศาเซลเซียส  

5.  ยายเครื่องใชไฟฟาอื่นที่ไมจําเปนออกนอกหองที่ใชเครื่องปรับอากาศ  

6.  งดกิจกรรมทําความรอนภายในหองปรับอากาศ เชน การสูบบุหรี่  

7.  สวมใสเสื้อผาที่สบายเพื่อใหรางกายไดรับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ  

เฉลยแบบฝกหัด 

บทท่ี 1 
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8.  ใชผามานใหทําหนาที่กันความรอนไมใหเขาสูภายในหองโดยตรง  

9.  ปลูกตนไมใหญใหเปนธรรมชาติรมรื่นรอบบาน ทําใหบานเย็นขึ้น 

 

 

 
 

1.  ทานคิดวาการวางแผนในการประกอบอาชีพมีความสําคัญอยางไร และมีขั้นตอนอะไรบาง 

1.  ชวยทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

2.  ชวยทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  ชวยทําใหการดําเนินงานมีความเสี่ยงนอยลง และมีความเช่ือมั่นในการบริหารงาน

มากขึ้น 

4.  ชวยปองกันการขัดแยง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานได 

5.  ชวยปรับวิธีการดําเนินงาน หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางอยางไดอยางเหมาะสม 

มีขั้นตอน ดังน้ี 

1.  สํารวจขอเท็จจริง 

2.  วางแผน 

3.  กําหนดเปาหมายที่ตองการ 

4.  เขียนโครงการ 

5.  ปฏิบัติ 

6. พัฒนาปรับปรุง 

2. อธิบายความหมายของคําตอไปน้ี 

การลงทุน หมายถึง การออมเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะตองยอมรับ

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเชนกัน การตัดสินใจนําเงินออมมาลงทุนเราจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ 

และศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่คาดหวังไว และเพื่อลด

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการลงทุน 

การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจที่จะทําใหสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภค และ

ทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจที่ไดบริโภคสินคาหรือบริการน้ัน อันเปนผลทําใหธุรกิจประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของธุรกิจนั้น ๆ อีกดวย 

บทท่ี 2 
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กระบวนกาผลิต หมายถึง กระบวนการผลิตสินคา การใหบริการ ตามความตองการ

ของผูบริโภค  ซึ่งประกอบไปดวย ลูกคา ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก 

โดยมีวิธีการในการควบคุมดูแลการผลิตอยางมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน และการสรางคุณลักษณะ

ที่โดดเดนของสินคา หรือบริการ ไดแก  

1.  ความนาเช่ือถือ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงความนาเชื่อถือ และไววางใจ  

2.  การตอบสนอง การตอบสนองท่ีมีความตั้งใจและเต็มใจ  

3.  การสรางความมั่นใจ สามารถที่จะทําใหลกูคาเกิดความเชื่อใจ  

4.  การดูแลเอาใจใส  

5.  เครื่องมืออุปกรณ 

 การแปรรูป หมายถึง การนําผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีอยูในรูปวัตถุดิบมาผาน

ขบวนการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในกรรมวิธีการผลิต การแปรสภาพเพื่อสามารถ

บริโภค มีอายุยืนยาวขึ้นตลอดท้ังความสะดวกสบายในรูปผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป 

 การขนสงสินคา หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหน่ึง ซึ่งเปนหนาที่

ของผูผลิตท่ีจะใหประโยชนแกผูบริโภค ในดานเวลา และสถานที่ สงผลใหสินคามีมูลคาเพิ่มขึ้น 

การขนสง มีสวนชวยลด      คาตนทุนการผลิตได ในกรณีที่ตั้งโรงงานขนาดใหญที่ตนทุนต่ําใน

สถานที่หน่ึง แตตองการกระจายสินคาไปทั่วประเทศ เชน โรงงานผลิตรถมอเตอรไซค ที่ตั้งอยู

ชานเมืองกรุงเทพฯ แตสามารถสงรถมอเตอรไซคไปขายทั่วประเทศ หรือโรงงานผลิตเสื้อผา 

ตั้งอยูในประเทศไทย แตสามารถสงเสื้อผาไปขายไดทั่วโลก เปนตน ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิต

ตอหนวยสินคาลดลง 

3.  หีบหอ (บรรจุภัณฑ) มีความสําคัญกับสินคาอยางไร  

1.  ใชปองกันผลิตภัณฑ 

2  ใชในการสงเสริมการขาย  

3.  ผูบริโภคมักจะเลือกผลิตภัณฑที่มีการบรรจุหีบหอที่ดีกวา 

4.  การบรรจุหีบหอ เปนการสื่อสารระหวางผูผลิตและผูบริโภคอยางหนึ่ง เพราะการ

บรรจุหีบหอเปนตัวกําหนดกลยุทธการตลาด 

5.  การบรรจุหีบหอ จะชวยใหการกระจายสินคางายขึ้นและลดตนทุนลง 
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4.  เทคนิคในการทํางาน ประกอบอาชีพ มีประโยชนอยางไร   

 1. เทคนิควิธีการทํางานของอาชีพที่เลือกประกอบการ เปนเคล็ดวิชาในการประกอบ

อาชีพแตละอาชีพใหประสบความสําเร็จ จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีผูประกอบอาชีพจะตองเรียนรูให

เขาใจอยางถองแท  

  2.  เทคนิควิธีการทํางาน ชวยลดขั้นตอนการทํางานอาชีพบางอาชีพ ใหสําเร็จอยาง

รวดเร็ว ผูประกอบอาชีพจะนําเวลาที่เหลือ ไปดําเนินการในงานยอยอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพ

ตอไป  

  3.  เทคนิคการทํางาน ชวยใหการทํางานประหยัดข้ึน เชน ใชวัสดุบางอยางที่มีราคาถูก 

หางายในทองถ่ิน ทดแทนวัสดุที่มีราคาแพงหรือหายากมาใชในการผลิตแทน ผลผลิตท่ีผลิตไดยัง

มีคุณภาพเหมือนเดิม  

  4.  เทคนิควิธีการทํางานชวยใหผลิตไดมากขึ้น โดยการนําเครื่องมืออุปกรณที่ดัดแปลง

มาใชในการเพิ่มปริมาณการผลิต ผูผลิตเสาะแสวงหาเทคโนโลยีตาง ๆ ทีมีในทองถิ่นมาใชหรือ

ดัดแปลงพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยูแลวใหชวยเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น 

  5.  เทคนิควิธีการทํางาน ชวยใหงานอาชีพมีคุณภาพ มีมาตรฐานเปนสากล เปนที่

ยอมรับของตลาด 

5. การแสวงหาความรู (ขอมูล) มีความสําคัญตอการประกอบอาชีพอยางไร ? 

 ชวยใหผูประกอบอาชีพไดเตรียมความพรอมดานขอมูลอาชีพที่ตนเลือก เพราะ 

ผูประกอบอาชีพตองใชหลักวิชาในการเสาะแสวงหาขอมูลสําคัญ ๆ ในงานอาชีพน้ัน ๆ และ

ขอมูลดานอาชีพแตละอาชีพจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตามระยะเวลา ตามกลไกแหงราคา 

ภาวการณตลาด ฤดูกาล  

 

 
 

1.  ใหผูเรียนกําหนดวาจะพัฒนาอาชีพอะไร และใหสํารวจขอมูลดานตาง ๆ ประกอบการ

ตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ โดยวิเคราะหตนเองวามีความพรอมในดานตอไปน้ีเพียงใด  

    (เลือกวิเคราะหอยางนอย 3 ดาน)   

ผูเรียนสามารถเลือกพัฒนาอาชีพไดทุกอาชีพที่ตนเองสนใจ เชน อาชีพเกษตรกร  

เกษตรธรรมชาติ  แลววิเคราะหความพรอมของตนเอง (อยางนอย 3  ดาน) เชน 

บทท่ี 3 
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ขอมูล การวิเคราะหความพรอม 

1. แรงจูงใจและประสบการณเดิม  

 

1. มีความรักในอาชีพเกษตรกร  

2. ประกอบอาชีพการเกษตรอยูแลว แตตองการ

พัฒนาใหเปน เกษตรธรรมชาติ  เกษตรปลอด

สารพิษ 

3. เกษตรธรรมชาติสงผลดีตอสุขภาพ 

4. ตลาดตองการผลผลิตจากเกษตรธรรมชาติ  

2. ความตองการของตลาด จากการสังเกตและสอบถามบุคคลทั่วไป  พบวา

ผูบริโภคนิยมผัก-ผลไมปลอดสารพษิ  

ผัก-ผลไมปลอดสารพิษ มีราคาสูงกวาผลผลิตทั่วไป 

3. ความรู ทักษะ และเทคนิคตาง ๆ  

 

สามารถศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ ภูมิปญญา

ในทองถ่ิน 

4. ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

เกษตรธรรมชาติจะสงผลดีตอการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  ฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลาย 

5. ที่ดิน สถานท่ีในการดําเนินงาน มีที่ดินเปนของตนเอง  สามารถดําเนินการไดทันที 

6. ทุน ใชทุนจากการการขายผลผลิตคร้ังกอน ลงทุนตามปกติ

ในลักษณะคอยเปนคอยไปตามสภาพความพรอมของ

ทุน   

7. แรงงาน ใชแรงงานตนเองและแรงงานครอบครัว 
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2.  ใหผูเรียนกําหนดวาจะพัฒนาอาชีพอะไร และใหวิเคราะหศักยภาพในดานตาง ๆ 

ประกอบการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ โดยวิเคราะหตนเองวามีความพรอมตามศักยภาพ

ดานตาง ๆ เพียงใด (เลือกวิเคราะหอยางนอย 3 ดาน)   

ผูเรียนสามารถเลือกพัฒนาอาชีพไดทุกอาชีพที่ตนเองสนใจ เชน อาชีพเกษตรกร 

เกษตรธรรมชาติ แลววิเคราะหศักยภาพในดานตาง ๆ วามีความพรอมเพียงใด (เลือกวิเคราะห

อยางนอย 3  ดาน) 

ขอมูล 
การวิเคราะหศกัยภาพ (ความสอดคลอง/ 

แนวทางการพฒันา) 

1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

ชุมชนเปนชุมชนชนบท มีแหลงน้ําเพียงพอตอการทํา

การเกษตร สภาพของดินเสื่อมโทรมจากการใชสารเคมี

เปนเวลานาน แตสามารถปรับปรุงดินไดโดยใชปุยคอก 

ปุยหมัก  

ซึ่งมีวัตถุดิบในชุมชน 

2.  ศักยภาพของพื้นท่ีตามลักษณะ

ภูมิอากาศ 

มีภูมิอากาศรอนช้ืนแบบภาคกลาง สามารถทํา

การเกษตรใหสอดคลองกับฤดูกาล 

3.  ศักยภาพของภูมิประเทศและ

ทําเลที่ตั้ง 

 

ภูมิประเทศเปนที่ราบลุม  อยูไมหางไกลจากคลอง

ชลประทาน  สามารถใชนํ้าจากคลองชลประทาน และ

นํ้าจากบอขุดในที่ดินของตนเองได 

4.  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม  

ประเพณี  และวิถีชีวิต 

 

คนในชุมชนและชุมชนใกลเคียงนิยมรับประทานผัก-

ผลไม ในวิถีชีวิตประจําวัน และกําลังเริ่มเห็น

ความสําคัญของเกษตรธรรมชาติ  เกษตรปลอดสารพิษ 

เพื่อรักษาสุขภาพ  ผลผลิตจากเกษตรธรรมชาติสามารถ

ขยายตลาดไดอยางดี 

5.  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

 

ในชุมชนและชุมชนใกลเคียงมีภูมิปญญาที่สามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานเกษตรธรรมชาติได  สามารถเปน

แหลงเรียนรูและเปนเครือขายในการทํางาน 
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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 

 นายไพรัตน  เน่ืองเกตุ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสัตหีบ สํานักงาน กศน.  

   จังหวัดชลบุรี 

 นายสัญญา  ทองจินดา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน. 

   จังหวัดชลบุรี 

 นายโอวาท  สุทธนารักษ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน. 

   จังหวัดนครนายก 

 นายชัยวัฒน  อดทน ครูผูชวย กศน.อําเภอสัตหีบ  สํานักงาน กศน. 

   จังหวัดชลบุรี 

ผูบรรณาธกิาร 

 นางอัญชลี  ธรรมะวิธีกุล  ขาราชการบํานาญ สํานักงาน กศน. 

 นายสุธี  วรประดิษฐ ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ  สํานักงาน กศน. จังหวัดตราด 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นายชัยวัฒน อดทด  ครูผูชวย กศน.อําเภอสัตหีบ สํานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 

 นางชนมณี เซี่ยงปอง  พนักงานพิมพ  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

     ตามอัธยาศัย
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