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บทที ่ 1 
ทักษะในการเขาสูอาชีพ 

 
ความจําเปนในการฝกทกัษะอาชพีกระบวนการผลติกระบวนการตลาด 

ที่ใชนวัตกรรมเทคโนโลย ี

กระบวนการผลิตกระบวนการตลาดจําเปนตองดําเนินกิจกรรมควบคูกันไปจะผลิตอะไร
ตองมีการนําเสนอผลงานหรือช้ินงานจากน้ันจึงมีการสั่งจองสินคาเพื่อผูผลิตจะไดทราบความ
ตองการทั้งดานขนาดคุณภาพปริมาณและราคาของสินคาที่เปนธรรมเพื่อผูผลิตที่จะไดคํานวณ
ตนทุนเพื่อการตกลงในการผลิตสินคาน้ัน 

ตัวอยางเชน  เกษตรกรจะปลูกพืชชนิดหน่ึงเกษตรกรจะตองไปศึกษาหาความรูของพืช
ชนิดน้ันอยางถูกตองเรื่องพันธุที่ตองการของตลาดดินฟาอากาศเปนอยางไรชวงฤดูกาลใด
ปริมาณผลผลิตตอไรการเตรียมดินการปลูกดูแลรักษาความตองการใชปุยหมักเกษตรกรจะตอง
คิดคนสูตรปุยหมักท่ีพืชชนิดน้ันมีความตองการธาตุอาหารที่ถูกตองจึงเปนสูตรปุยหมักใหมทําให
เกิดเปนนวัตกรรมปุยหมักขึ้นชวงแรกอาจจะใชแรงงานคนในการทําปุยหมักเพราะความ
ตองการในปริมาณไมมากตอมามีความตองการปริมาณมากขึ้นจําเปนตองซื้อเครื่องผสมปุยหมัก
เครื่องอัดเม็ดปุยหมักการพรวนดินจําเปนตองใชเครื่องพรวนดินเพื่อลดคาแรงงานทําใหมีการใช
เทคโนโลยีขึ้นดังน้ันกระบวนการผลิตกระบวนการตลาดไมสามารถแยกจากกันไดจะทําใหผูผลิต
สามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของตลาด 
 
คณุธรรมและคณุสมบตัิทีด่ีของผูมีอาชพีในกระบวนการผลิต 

1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค 
2. รักษาคุณภาพของสินคาใหคงท่ีและปรับปรุงใหดีขึ้น 
3. ไมปลอมปนสินคาหรือปลอมสินคา 
4. ไมกักตุนสินคา 
5. ไมเอาเปรียบแรงงาน 
6. มีความรูความชํานาญในอาชีพของตนเองเปนอยางดี 
7. มีความรักในอาชีพของตนเองเมื่อเกิดปญหาตองไมทอถอย 
8. มีความเช่ือมั่นในตนเองเพื่อสามารถตัดสินใจไดทันตอเหตุการณบางอยาง 
9. มีความคิดริเริ่มและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
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ความหมาย  ความสําคัญของการจดัการอาชีพ 

อาชีพหมายถึงหนาที่การงานที่พึงประสงคตอสังคมและสรางผลตอบแทนที่เปนรายได
ตรงตามความตองการเพื่อการดํารงชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันมีการแขงขันกันมากอาชีพ
ตางๆจําเปนตองมีความรูความสามารถความชํานาญการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผูที่ประสบ
ผลสําเร็จในอาชีพของตนเองจะตองมีการคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆเพื่อเพิ่มพูน
ความรูความสามารถใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ปจจัยที่จะจัดการอาชพีใหไดผลสําเร็จจาํเปนตองมีปจจัยหลายดานเชน 

1. การหาขอมูลจากเอกสารในแหลงตางๆ 
2. สื่อวิทยุโทรทัศนหนังสือพิมพ 
3. ศึกษาจากแหลงเรียนรูในอาชีพนั้นๆ 
4. พบผูรูภูมิปญญาในชุมชน 
5. มีการทดลองวิเคราะหเพื่อจัดการอาชีพนั้น 

 
การจัดการหมายถึงกระบวนการในการบริหารงานโดยการอาศัยบุคคลอื่นทํางานเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การจัดการอาชีพหมายถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรมงานอาชีพนับตั้งแตการวาง
แผนการจัดองคการการตัดสินใจการสั่งการการควบคุมการติดตามผลเพื่อใหไดผลผลิตหรือ
บริการที่เปนที่ตองการของลูกคาและไดรับการยอมรับจากสังคม 

 
การจัดการอาชีพที่สําคัญคือตองรูวาตนเองมีความรูความสามารถความถนัด ชํานาญ

การและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับอาชีพนั้น 
 

คณุลักษณะที่สําคญัในการจัดการอาชพี 
1. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคซึ่งเกิดขึ้นไดหากเราเปนคนชางสังเกตและสามารถ

รวบรวมความรูหลายๆดานเขาดวยกันชางคิดรูจักดัดแปลงสิ่งตางๆที่เปนสิ่งเกิดขึ้นมาใหมมี
ความแปลกใหม นาสนใจ 

2. มีความเพียรพยายามเปนลักษณะที่สําคัญมากที่จะทําใหการประกอบอาชีพประสบ
ความสําเร็จ 

3. มีความอดทนผูที่อดทนเปนผูที่ไมยอมแพอะไรงายๆน่ันคือเปนผูที่จะทําอะไรตอง        
เปาหมายถึงความสําเร็จไวลวงหนาปรารถนาอยางแรงกลาที่จะไปถึงเปาหมายที่ตั้งไวตั้งใจและ
ปฏิบัติจริงเมื่อพบกับความลมเหลวก็ไมยอทอฟนฝาอุปสรรคและนําผลของการลมเหลวมาเปน
บทเรียนและแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 



๓ 

 

4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการประกอบอาชีพตองเปนผูมีความเช่ือมั่นในตนเอง
กลาทําในสิ่งที่ควรทํา 

5. มีความรอบรูและทันสมัย ในการประกอบอาชีพตองเปนผูที่มีความรอบรูโดยการ
ติดตามขาวสารและแสวงหาความรูอยูเสมอ 

6. สามารถสื่อสารไดดีมีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารมีความสําคัญตอการเขาใจใน
การติดตอซึ่งกันและกันการสื่อสารที่มีคุณภาพจะนําไปสูการยอมรับและปฏิบัติตามความ
คาดหวังของผูสงสารในทางตรงขามหากการสื่อสารบกพรองก็จะเกิดการปฏิบัติในสิ่งที่ผูสงสาร
ไมตองการได 

7. มีมนุษยสัมพันธที่ดีซึ่งเปนคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึงของผูประกอบอาชีพ
การมีมนุษยสัมพันธทําใหลูกคาสนใจที่จะคาขายดวยหรือทําธุรกิจรวมกันรวมไปถึงผูรวมงาน
เต็มใจที่จะทํางานดวยการมีมนุษยสัมพันธจึงเปนโอกาสที่จะทําใหการประกอบอาชีพมี
ความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

8. กลาเสี่ยงอยางมีเหตุผลผูประกอบอาชีพโดยเฉพาะผูลงทุนประกอบอาชีพของ
ตนเองตองกลาที่จะตัดสินใจลงทุนกลาตัดสินใจในการทํางานกลาเสี่ยงแตจะเปนการเสี่ยง             
โดยศึกษาขอมูลอยางรอบคอบแลว 

9. ความซ่ือสัตยการประกอบอาชีพทุกอยางจะตองทําดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อจะได
เปนที่เช่ือใจแกลูกคาหรือผูที่มาติดตอธุรกิจ 

10. ความรับผิดชอบการประกอบอาชีพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรับผิดชอบ            
ทั้งกับลูกคาสังคมและสภาพแวดลอมซึ่งก็หมายถึงการมีคุณธรรมน่ันเอง 

 
ความสําคัญของการจดัการอาชพีมีดังน้ี 

1. มีรายไดที่สามารถตอบสนองความตองการเพื่อการดํารงชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว 

2. อยูในสังคมไดเมื่อมีอาชีพที่ดีและสุจริตทําใหสังคมยกยองและใหเกียรติสามารถสราง
ประโยชนใหกับครอบครัวและสังคมได 

3. มีเวลาในการทํางานอยางเต็มที่การมีอาชีพที่ดีและสุจริตเปนการใชเวลาที่ตนเองมีอยู
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

4. เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเมื่อคนมีอาชีพที่สุจริตทําใหเกิดรายไดจึงเปนสวนสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศสงผลทําใหรายไดเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น  

5. มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเภทของอาชพี 
อาชีพมีอยูหลากหลายประเภทและมีลักษณะงานท่ีแตกตางกันการเลือกอาชีพขึ้นอยูกับ

ความชอบของแตละบุคคลโอกาสและความชํานาญในอาชีพน้ันๆโดยสามารถจําแนกอาชีพ
ประเภทตางๆดังน้ี 

1. ดานการผลิตมีความหลากหลายในการผลิตของอาชีพน้ันๆมีวิธีการดําเนินการของ
แตละอาชีพแตกตางกันอาจเปนเจาของกิจการหรือลูกจางโดยแบงไดดังน้ี 
 1.1 ผูขายที่อาจจะเปนผูผลิตสินคาหรือเปนผูที่ไปรับวัตถุดิบจากแหลงผลิตมา
ประกอบเปนสินคาขึ้นมา 
 1.2 ผูขายที่เปนคนกลางขายสินคาคือคนที่มีเงินทุนที่สามารถเปนผูซื้อสินคา
หรือผลผลิตสวนใหญจะเปนดานการเกษตรเพื่อจําหนายผลผลิตสงใหพอคาตอไป 

2. ดานการบริการเปนอาชีพที่มีความตองการของตลาดแรงงานสูงเน่ืองจากสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันที่มีการแขงขันกันตลอดเวลาทําใหบุคคลมีโอกาสและเวลา
ใหกับครอบครัวนอยลงการประกอบอาชีพในการใหบริการจึงเขามาทดแทนการประกอบ
กิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันนอกจากน้ีอาชีพดานบริการยังใชเงินลงทุนนอยแตได
คาตอบแทนสูงและเปนอาชีพที่สุจริตเปนที่ยอมรับของสังคม 

3. งานรับราชการและรัฐวิสาหกิจเปนอาชีพที่มีความมั่นคงและสรางรายไดสม่ําเสมอ
ตลอดไปหากผูประกอบอาชีพรูจักใชจายอยางประหยัดก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดขอสําคัญตอง
ซื่อสัตยรับผิดชอบตออาชีพและรักอาชีพของตนเองไมกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอหนวยงานที่
ตนเองสังกัดอยูอาชีพเหลานี้ไดแกครูทหารตํารวจพยาบาลแพทยและขาราชการอื่นๆที่ทํางานใน
กระทรวงทบวงและกรมตางๆที่เปนหนวยงานราชการโดยรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนที่ไดจาก
การชําระภาษีของประชาชนโดยถือวาเปนเงินของแผนดินดังน้ันขาราชการทุกคนจึงมีหนาที่
ปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและบริการประชาชนดวยความเต็มใจเพื่อการศึกษา
พัฒนาบริหารและคุมครองปองกันประเทศชาติ 

 
แหลงเรียนรูและสถานทีฝ่กอบรม 

แหลงเรียนรูหมายถึงแหลงขอมูลขาวสารสารสนเทศและประสบการณที่สนับสนุน
สงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนใฝรูแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวาง
และตอเน่ืองเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรูการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนแนวคิดท่ีมุงเนนการเรียนรูของผูเรียน 
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ความสําคัญของแหลงเรียนรู 
1. เปนแหลงเสริมสรางจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
2. เปนแหลงศึกษาตามอัธยาศัย 
3. เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
4. เปนแหลงสรางความรูความคิดวิชาการและประสบการณ 
5. เปนแหลงปลูกฝงคานิยมรักการอานและแหลงศึกษาคนควาแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 
6. เปนแหลงสรางความคิดเกิดอาชีพใหมสูความเปนสากล 
7. เปนแหลงเสริมประสบการณตรง 
8. เปนแหลงสงเสริมมิตรภาพความสัมพันธระหวางคนในชุมชนหรือผูเปนภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
 

ประเภทของแหลงเรียนรู 
แหลงเรียนรูมีทั้งภายในและภายนอกชุมชนซึ่งแหลงเรียนรูเหลาน้ีสามารถแบงออกเปน

2 ประเภทคือแหลงเรียนรูที่มีอยูแลวตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น 
1. แหลงเรียนรูที่มีอยูแลวตามธรรมชาติเชนบรรยากาศสิ่งแวดลอมปรากฏการณ

ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตปาภูเขาแหลงน้ําทะเลสัตวและพืชตางๆฯลฯ 
2. แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้นเชนชุมชนวิถีชีวิตอาชีพภูมิปญญาประเพณีวัฒนธรรม

สถาบันโบราณสถาน สถานที่สําคัญสถานประกอบการหองสมุดโรงเรียนหองสมุดเคลื่อนที่
หองเรียนหองปฏิบัติการตางๆหองโสตทัศนศึกษาหองมัลติมีเดียเว็บไซตหองอินเทอรเน็ต
หองเรียนสีเขียวพิพิธภัณฑสวนพฤกษศาสตรสวนสุขภาพสวนหินสวนสมุนไพรสวนวรรณคดี 
สวนหยอมสวนผีเสื้อบอเลี้ยงปลาเรือนเพาะชําฯลฯ 
 

การวางแผนในการฝกทกัษะอาชพี 

ความรูและทักษะที่ตองฝกอาชีพโดยการกําหนดสิ่งตางๆ  ดังน้ี 
ผูเรียนจะตองคํานึงถึงตัวเองกอนวามีความชอบนิสัยความถนัดสภาพทางสังคมเปนตนที่

จะทําใหตัวเองประสบผลสําเร็จในอาชีพนั้นๆแยกการวางแผนการฝกอาชีพดังนี้ 
1. ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพตางๆการศึกษาหาความรูในอาชีพตางๆจะทําใหไดรูวาตนเองมี

ความสนใจในอาชีพอะไรมีใจรักงานดานใดมีความถนัดดานใดผูเรียนจะไดฝกปฏิบัติงานนั้นๆ            
ซึ่งจะทําใหเกิดความรูความเขาใจและมีทักษะการปฏิบัติในอาชีพนั้นได 

2. สรางลักษณะนิสัยในการทํางานคือมีความกระตือรือรนขยันขันแข็งมีความอดทนใน
การทํางานและทํางานรวมกับผูอื่นไดเมื่อผูเรียนทราบวาคนที่ประกอบอาชีพตองมีนิสัยเหลาน้ี
ผูเรียนจะไดฝกตนเองในขณะที่ยังเรียนอยูจะทําใหนิสัยเหลาน้ีติดตัวผูเรียนตลอดไป 
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3. การฝกปฏิบัติงานตางๆหรือทดลองทํางานชวยใหผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ผูเรียน
ปฏิบัติและฝกฝนไปประกอบอาชีพในอนาคตไดและผูเรียนควรที่จะฝกงานหลายๆงานเพื่อจะได
รูวาเราชอบและสนใจงานดานไหนและเปนการเตรียมตัวที่จะประกอบอาชีพดวย 

4. การฝกวางแผนการทํางานเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานทุกอยางมีการกลาวกัน
โดยทั่วไปวา “การวางแผนการทํางานท่ีดีเหมือนกับทํางานน้ันเสร็จไปครึ่งหน่ึง” แสดงใหเห็นวา
ความสําคัญของการวางแผนงานมีคาตอการทํางานถึงรอยละหาสิบของงานทั้งหมดจึงเปน
สิ่งจําเปนมากการฝกในเรื่องการวางแผนทําไดกับงานทุกอยางการเรียนควรมีแผนในการเรียน
แตละวันแตละสัปดาหแตละเดือนแตละปการทํากิจกรรมตางๆก็ตองมีการวางแผนถาฝกทําอยู
เปนประจําเมื่อเราประกอบอาชีพก็จะนําไปใชไดดีเพราะเราทําจนเกิดเปนนิสัยแลว 

 
วิธีการฝก 
 ผูเรียนเมื่อรูจักตัวเองแลวจะเขารับการฝกในอาชีพตางๆตามความตองการของตัวเอง
สวนมากในการฝกอาชีพจะเนนการปฏิบัติดังน้ันจะตองกลับมาฝกปฏิบัติท่ีบานเพื่อใหเกิดทักษะ
ความชํานาญเพิ่มความมั่นใจอาจจะมีการเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดไปหรือตลาดมีความตองการ
จะไดเปนองคความรูของตัวเองได 
 
วันเวลาในการฝก 

ผูเรียนควรสํารวจหาขอมูลแหลงฝกอาชีพเพื่อจะไดตัวเลือกที่ดีที่สุดเชนวิชาอาชีพ
เดียวกันก็หาระยะการฝกวาแตกตางกันอยางไรบางแหงอาจใชเวลานานแตมีการนําผูเรียนไปฝก
ในสถานประกอบการโดยตรงผูเรียนสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อประโยชนของผูเรียนเอง
เมื่อผูเรียนกําหนดสิ่งตางๆดังกลาวแลวจึงนําขอมูลที่ไดมาวางแผนการฝกทักษะอาชีพเพื่อใช
เปนแผนการฝกตอไป 

 
การจดบันทึก 

การจดบันทึกหมายถึง  การมีขอมูลที่ดีไวชวยในการตัดสินใจเพราะขอมูลที่บันทึกไวจะ
บอกใหทราบวากิจการดําเนินไปไดอยางเหมาะสมเพียงใดหากเกิดปญหาก็ยอมหาทางแกไขได
ทันทวงทีและเราสามารถใชขอมูลเพื่อการวางแผนในอนาคตได 
 
ประโยชนการจดบันทึก 

1.  เพื่อปองกันการลืม     
2.  เปนขอมูลในการตัดสินใจ     
3.  เก็บไวเปนหลักฐาน     
4.  ไดทราบขอบกพรองและหาทางแกไขไดทันทวงที     
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5.  เปนขอมูลในการเปรียบเทียบการดําเนินงานแตละครั้ง     
6.  เปนการควบคุมติดตามการดําเนินงาน     
7.  เปนขอมูลในการวางแผนงานในคร้ังตอไป 
 

อาชีพในชุมชน  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  อาชีพประกอบการเอง  เชน อูซอมรถ ปมนํ้ามัน รานตัดผม การทําไร ทํานา               
ทําสวน เลี้ยงสัตว รานขายของชํา รานอาหาร เปนตน   
 2.  อาชีพรับจาง งานใชแรงงาน สวนใหญจะเปนภาคการเกษตร งานที่ใชฝมือ ทักษะ
ในการทํางาน เชน รับจางตามโรงงานตาง ๆ 
 
หลักการบนัทกึกิจกรรมและรายการตางๆ 

1. บันทึกอยางสม่ําเสมอและทันตอเหตุการณ 
2. จดบันทึกอยางมีระบบ 
3. ขอความถูกตองชัดเจนเขาใจงายและเปนประโยชนตอการฝกอาชีพ 
 

ขอแนะนําในการบันทึกรายการ 
1. การเขียนตัวหนังสือจะตองอานงายสะอาดเรียบรอย 
2. การบันทึกรายการตองเรียงตามลําดับกอน - หลังของเหตุการณที่เกิดขึ้น 
3. การบันทึกที่เปนตัวเลขที่มีตั้งแต 3 หลักขึ้นไปใหใชเครื่องหมายจุลภาค( , ) โดยนับ

จากจุดทศนิยมไปทางซายมือทุก 3 ตัว 
 
การบนัทกึขอมูลแบงออกเปน 2 ลักษณะ 

1. การบันทึกขอมูลที่ไมเกี่ยวของกับเงินเชน การจดบันทึกนัดหมายตางๆ 
2. การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับเงินเชน การบันทึกบัญชีรายรับ รายจาย 
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กิจกรรมทายบทที ่1 
 
1. ใหนักศึกษาบอกถึงคุณธรรมและคุณสมบตัิที่ดขีองผูมีอาชีพในกระบวนการผลิตมา 5 ขอ 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ 1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค    

2. รักษาคุณภาพของสินคาใหคงท่ี และปรับปรุงใหดีขึ้น 
3. ไมปลอมปนสินคา หรือปลอมสินคา 
4. ไมกักตุนสินคา 
5. ไมเอาเปรียบแรงงาน 

 
2.  การจัดการอาชีพหมายถึง  
  
................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
แนวตอบ  กระบวนการในการจัดกิจกรรมงานอาชีพ นับตั้งแตการวางแผน การจัดองคการ การ
ตัดสินใจ การสั่งการ การควบคุม  การติดตามผล เพื่อใหไดผลผลิตหรือบริการที่เปนที่ตองการ
ของลูกคา และไดรับการยอมรับจากสังคม 
 
3.  แหลงเรียนรู หมายถึง 
 .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
แนวตอบแหลงขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณที่สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนใฝ
เรียนใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเน่ือง 
เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู การเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางเปนแนวคิดท่ีมุงเนนการเรียนรูของผูเรียน 
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4.  ใหนักศึกษาบอกความสําคัญของการวางแผน 
 ...………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ 1. เปนการคาดการณสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 

2. เปนการกําหนดวิธีการดําเนินงานตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

  3. ทําใหบุคคลรูหนาที่ และความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
  4. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี และเปนระบบในองคกร 
 
5. ใหนักศึกษาบอกประโยชนของการจดบันทึกกิจกรรมการฝกอาชีพ 
 ...………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ 1.  เพื่อปองกันการลืม     

2.  เปนขอมูลในการตัดสินใจ     
3.  เก็บไวเปนหลักฐาน     
4.  ไดทราบขอบกพรองและหาทางแกไขไดทันทวงที     
5.  เปนขอมูลในการเปรียบเทียบการดําเนินงานแตละครั้ง     
6.  เปนการควบคุมติดตามการดําเนินงาน     
7.  เปนขอมูลในการวางแผนงานในคร้ังตอไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

บทท่ี 2 
การทําแผนธุรกิจเพื่อการเขาสูอาชีพ 

 
การวิเคราะหชุมชน 

การดําเนินงานอาชีพใหประสบความสําเร็จถึงแมวาผูที่จะดําเนินการประกอบอาชีพไดมี
การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพดวยการวิเคราะหความเปนไปไดรวมทั้งไดมีการศึกษาขอมูล
องคประกอบที่เกี่ยวของมาแลวก็ตามในการเขาสูอาชีพไมวาจะเปนอาชีพอะไรจําเปนที่จะตอง
ศึกษาวางานอาชีพดังกลาวมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ไดแก
ทรัพยากรธรรมชาติลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตและ
ทรัพยากรมนุษยดังน้ันเพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่นและสามารถกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินงานอาชีพไดอยางเหมาะสมจึงควรไดมีการวิเคราะหชุมชนเกี่ยวกับสภาพบริบทของพื้นที่
กับงานอาชีพที่ตัดสินใจ 
 
การดําเนนิการวิเคราะหชุมชนโดยใชเทคนคิ SWOT   

การดําเนินการวิเคราะหชุมชนโดยทั่วไปนิยมใชเทคนิค SWOT ในการประเมินเพราะ
เปนเทคนิคสําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบวามีผลดีหรือผลเสียอยางไรตอสิ่ง
ที่จะกระทํา 

 
เทคนคิ SWOT ประกอบดวย 

S (Strength) จุดแข็งหมายถึงความสามารถหรือสถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิง
บวกซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางานเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคหรือกอใหเกิด
ประโยชนตอการทํางานสงผลใหงานท่ีทําเกิดความเขมแข็ง 

W (Weakness) จุดออนหมายถึงสถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงลบซึ่งไมสามารถ
นํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคหรือไมกอใหเกิดประโยชนตอ
งานอาจสงผลใหงานท่ีทําเกิดความลมเหลวได 

O (Oportunity) โอกาสหมายถึงปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชนที่เอื้อ
ประโยชนในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินงาน 

T (Treat) อุปสรรคหมายถึงปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชนที่ขัดขวางหรือไม
สนับสนุนตอการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหา    
ตอการดําเนินงาน 

 
 



๑๑ 

 

การดําเนนิการวิเคราะหชุมชนตามสภาพบรบิทของพื้นที ่
ในการดําเนินการวิเคราะหชุมชนตามสภาพบริบทของพื้นที่ไดแกทรัพยากรธรรมชาติ

ลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตและทรัพยากรมนุษยกับงาน
อาชีพที่ตัดสินใจเลือกดวยเทคนิค SWOT เพื่อการเขาสูอาชีพ 

 
ขั้นตอนการดําเนนิงานการวิเคราะหชุมชนตามสภาพบริบทของพื้นที ่

1. กําหนดประเด็นสภาพบริบทของพื้นท่ีที่มีความสัมพันธตองานอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
เพื่อการนํามาวิเคราะห 

2. กําหนดรายละเอียดยอยท่ีจะทําการวิเคราะหในแตละประเด็นของสภาพบริบทแตละ
ดานกับงานอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 

3. เมื่อสามารถกําหนดรายละเอียดยอยไดในแตละประเด็นของสภาพบริบทแลวในการ
วิเคราะหใหดําเนินการวิเคราะหในแตละดานของการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT 

4. ดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามความเปนจริงตามหัวขอของรายละเอียดยอยใน
แตละประเด็นของสภาพบริบทชุมชนวามีความสัมพันธกับงานอาชีพที่ตัดสินใจเลือกอยางไร 

5. เมื่อดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละประเด็น
ของสภาพบริบทชุมชนแลวผูวิเคราะหขอมูลตองวิเคราะหสรุปขอมูลทั้งหมดเพื่อใหมองเห็น
สภาพการณทั้งหมดพรอมที่จะนําไปกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการอาชีพตอไป
โดยควรสรุปเปนขอเพื่อความชัดเจน 

 
การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย  กลยทุธ  ในการกําหนดแผนธุรกิจชุมชน 

วิสัยทัศน 
หมายถึงการมองภาพอนาคตของผูนําและสมาชิกในองคกรชุมชนและกําหนดความ

ตองการรวมสุดทายพรอมเช่ือมโยงกับภารกิจคานิยมและความเช่ือเขาดวยกันแลวมุงสูจุดหมาย
ปลายทางที่ชัดเจนทาทายมีพลังและความเปนไปไดโดยเปนความตองการของชุมชนและทุกคน
ในชุมชนเห็นพองตองกันแลว 
 
พันธกิจ 

หมายถึงความประสงคหรือความมุงหมายพื้นฐานขององคกรชุมชนที่จะตองทําเพื่อให
เกิดผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวอาจกลาวไดวาเปนขอบเขตในการดําเนินงานขององคกรหรือ
ชุมชนก็ไดพันธกิจที่ดีจะสามารถแยกความแตกตางและคุณคาขององคกรชุมชนแตละแหงได
อยางชัดเจนดังน้ันพันธกิจจะบงบอกวาธุรกิจขององคกรชุมชนคืออะไรอะไรคือสิ่งที่องคกร
ชุมชนตองการจะเปนและบางครั้งอาจแสดงสิ่งที่องคกรชุมชนกําลังใหบริการแกลูกคาอยูทั้ง
ผลิตภัณฑและบริการ 



๑๒ 

 

เปาหมาย 
หมายถึง สิ่งที่เราตองการจะใหเปนอยางนั้นตามขอบงช้ีความสําเร็จตามพันธกิจจะตองมี

ผลออกมาในเชิงปริมาณคือเปนรูปธรรมสามารถคิดคํานวณหรือคิดหาเปอรเซ็นตได 
 

กลยุทธ   
หมายถึง ตัวที่ถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อเปนกรอบของการจัดการใหดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายที่จะชวยช้ีนําถึงกระบวนการในการวางแผนปฏิบัติการตอไป 
 
 

การวางแผนการปฏิบตักิาร 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการมี 5 ขั้นตอน  ดังน้ี 
1. การวางแผนการวางแผนเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินการโดยกําหนดวัตถุประสงค

และวิธีดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความสําคัญของการวางแผน 
 1. เปนการคาดการณสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
 2. เปนการกําหนดวิธีการดําเนินงานตางๆอยางเปนขั้นตอนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
 3. ทําใหบุคคลรูหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 4. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดีและเปนระบบในองคกร 

หลักสําคัญในการวางแผน 
 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน 
 1.1 การวิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุนการทํากิจกรรมใดสิ่งที่ตองการคือ
ผลตอบแทนที่ไดกําไรดังน้ันการประกอบธุรกิจจึงเปนกิจกรรมท่ีตองการกําไรคือ 
 1) กําไรที่เปนตัวเงิน 
 2) กําไรที่เปนผลพลอยไดตอสังคม 

 1.2 การพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ประกอบการศึกษาสถานที่ประกอบการอยูใกล
แหลงชุมชนวัตถุดิบแรงงานตลอดถึงการขนสงที่จะสงผลใหประสบผลสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ 

 1.3 ชวงระยะเวลาการผลิตมีความจําเปนอยางยิ่งมีการวิเคราะหชวงระยะความ
ตองการของผูบริโภคตลอดจนใชชวงที่วิกฤตใหเปนโอกาสเชนน้ํามันราคาสูงจะตองปรับเปลี่ยน
มาใชแกสแทนเปนตน 



๑๓ 

 

 1.4 ความตองการของผูบริโภคจะตองสํารวจความตองการของผูบริโภคมีความ
ตองการสินคาแบบใดปริมาณมากนอยเพียงไร 

 2. การกําหนดเปาหมายจะตองมีการกําหนดเปาหมาย 2 ลักษณะคือ 
 2.1 เปาหมายเชิงปริมาณจะตองมีการกําหนดปริมาณสินคาที่จะผลิตเขาสูตลาด
วามีอะไรจํานวนเทาไรในแตละชวงเวลา 
 2.2 เปาหมายเชิงคุณภาพมีปจจัยที่พิจารณา คือ 
 -ลักษณะผลผลิตเขาสูตลาด 
 -ขนาดผลผลิตและอื่น 

3. การกําหนดกิจกรรมดําเนินการเมื่อกําหนดเปาหมายการผลิตแลวจะตองมีการ
กําหนดกิจกรรมดําเนินงานใหสามารถมีผลผลิตไดตามเปาหมายไดแก 
 3.1 การกําหนดสินคาที่ผลิตตามลักษณะของสินคาซึ่งจะตองผลิตจํานวนเทาใด
ตอวัน 
 3.2 การจัดระบบแรงงานวัตถุดิบจํานวนเทาไรในแตละชวง 
 3.3 การจัดอุปกรณใหครบและพรอมที่จะผลิตไดตลอดเวลา 

4. การตรวจสอบแผนการตรวจสอบแผนทําไดโดยพิจารณาความเปนไปไดดังน้ี 
 4.1 การลงทุนเงินทุนที่จะใชตามแผนมีเพียงพอหรือไม 
 4.2 แรงงานท่ีจะใชตามขั้นตอนการดําเนินงานเพียงพอหรือไม 
 4.3 ขั้นตอนการดําเนินงานจะทําไดทันตามเวลาและปริมาณงานหรือไม 
 4.4 วัสดุอุปกรณเพียงพอพรอมใชงานหรือไม 
 4.5 เมื่อดําเนินงานแลวไมขาดทุน 

5. การปฏิบัติตามแผนเมื่อพิจารณาตรวจสอบแผนแลววาสามารถดําเนินการไดลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆตามแผนโดยมีหลักการดังน้ี 
 5.1 ดําเนินงานตามแผน 
 5.2 ทําการติดตามผลการดําเนินงานอยางละเอียดทุกขั้นตอนศึกษาสภาพปญหา
หาทางแกไขจากประสบการณและผูรูตางๆ 
 5.3 ติดตามผลวากิจกรรมใดที่ไมประสบผลสําเร็จตองหากิจกรรมอื่นหรือผลผลิต
อื่นแทนเพื่อจะไดผลผลิตตามแผนท่ีกําหนดไว 

 
 
 

 
 



๑๔ 

 

กิจกรรมทายบทที ่2 
 
1. S (Strength) จุดแข็งหมายถึง  
 …………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ     ความสามารถหรือสถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงบวกซึ่งสามารถนํามาใช
ประโยชนในการทํางานเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคหรือกอใหเกิดประโยชนตอการทํางาน
สงผลใหงานที่ทําเกิดความเขมแข็ง 
 
2.  วิสัยทัศน หมายถึง 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ  การมองภาพอนาคตของผูนําและสมาชิกในองคกรชุมชนและกําหนดความตองการ
รวมสุดทายพรอมเช่ือมโยงกับภารกิจคานิยมและความเช่ือเขาดวยกันแลวมุงสูจุดหมาย
ปลายทางที่ชัดเจนทาทายมีพลังและความเปนไปไดโดยเปนความตองการของชุมชนและทุกคน
ในชุมชนเห็นพองตองกันแลว 
 
3.  ใหนักศกึษาบอกความสําคญัของการวางแผน 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ 1. เปนการคาดการณสิ่งที่จะเกิดในอนาคต 

2. เปนการกําหนดวิธีการดําเนินงานตางๆอยางเปนขั้นตอนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
3. ทําใหบุคคลรูหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
4. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดีและเปนระบบในองคกร 

 
 
 
 

 



๑๕ 

 

4.  การกําหนดเปาหมายจะตองมีการกําหนดเปาหมายกี่ลักษณะอะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบการกําหนดเปาหมายจะตองมีการกําหนดเปาหมาย 2 ลักษณะคือ 

1. เปาหมายเชิงปริมาณจะตองมีการกําหนดปริมาณสินคาที่จะผลิตเขาสูตลาดวามีอะไร
จํานวนเทาไรในแตละชวงเวลา 

 2. เปาหมายเชิงคุณภาพมีปจจัยที่พิจารณาคือลักษณะผลผลิตเขาสูตลาดขนาดผลผลิต
และอื่น 

 
5. การตรวจสอบแผนทําไดโดยพิจารณาความเปนไปไดของสิ่งใดบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ 1. การลงทุนเงินทุนที่จะใชตามแผนมีเพียงพอหรือไม 

2. แรงงานท่ีจะใชตามขั้นตอนการดําเนินงานเพียงพอหรือไม 
3. ขั้นตอนการดําเนินงานจะทําไดทันตามเวลาและปริมาณงานหรือไม 
4. วัสดุอุปกรณเพียงพอพรอมใชงานหรือไม 
5. เมื่อดําเนินงานแลวไมขาดทุน 
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บทท่ี 3 
การจัดการการผลิตหรือการบริการ 

 
การจัดการเกี่ยวกบัการควบคุมคณุภาพ 

ในการประกอบอาชีพเปนเรื่องการตัดสินใจเริ่มตนคิดและนําไปสูการปฏิบัติซึ่งผูริเริ่ม
อาชีพจะตองจัดการเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาทุกขั้นตอนใหเปนไปตามมาตรฐานขอกําหนด
และมีขอควรปฏิบัติดังน้ี 

1. การสรางความคิดในการทําผลิตภณัฑ 
การสรางความคิดในการทําผลิตภัณฑเปนการคนหาความคิดของตนเองในการทําอาชีพ

วาจะเปนไปไดหรือไมและมองเห็นชองทางที่จะขายผลิตภัณฑของตนเองท่ีกําหนดไวได 
ซึ่งจะตองมีเทคนิคการคนหาอาชีพคือ 

1.1 ตองดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑกลาวคือเมื่อทําผลิตภัณฑขึ้นมาแลวตองมีปริมาณ
ความตองการของลูกคาเกิดขึ้น 

1.2 ตองกําหนดความตองการและปญหากลาวคือตองรูวาผลิตภัณฑที่จะทําสามารถ
แกปญหาอะไรใหกับผูบริโภคไดบางทั้งในดานการบริการความสะดวกสบายและความสนใจ                 
ในสินคา 

2. เลือกผลติภณัฑหรอือาชพี 
เปนการพิจารณาเลือกความคิดและทําสินคาที่ตนเองคิดวาเหมาะสมและสามารถสราง

กําไรในการดําเนินงานไดซึ่งตองพิจารณาความรูความสามารถของตนเองโอกาสในการสราง
ตลาดสินคาของตนเองและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆใหพรอมในการทําผลิตภัณฑ 

3. การทดสอบผลิตภัณฑ 
เปนการพัฒนาแนวความคิดของตนเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ตนเองสรางขึ้นและพยายาม

สรางภาพลักษณที่ดีในผลิตภัณฑของตนเองเชนกําหนดช่ือสินคาและตราสินคาที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับผลิตภัณฑและจะตองมีคําถามในการทดสอบผลิตภัณฑเสมอดังน้ี 

3.1 ผลิตภัณฑที่สรางขึ้นนาเชื่อถือหรือไม 
3.2 ผลิตภัณฑเปนที่ตองการหรือแกปญหาหรือตอบสนองความพอใจของผูบริโภค

หรือไม 
3.3 ผูใดหรือเปาหมายใดที่จะเปนคนใชผลิตภัณฑของเราบาง 
3.4 ราคาที่กําหนดไวเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือไม 
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4. มาตรฐานของผลติภณัฑ 
มาตรฐานคือเกณฑในการพิจารณาผลิตภัณฑหรือสินคาเพื่อใหการรับรองวาผลิตภัณฑ

หรือสินคานั้นมีคุณภาพตามที่แจงไวในฉลากโดยมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใชกันอยูทั่วไป 
4.1 มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 สวนใหญจะใชกับสินคาหรือผลิตภัณฑที่

ตองการรับรองคุณภาพ 
4.2 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 เปนการรับรองมาตรฐาน

สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการกําจัดนํ้าเสียและไมทําลายสิ่งแวดลอมก็
จะไดการรับรองมาตรฐานน้ี 

4.3 มาตรฐานขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและ
หองปฏิบัติการทดสอบมอก. 1300 – 2537 เปนมาตรฐานที่สรางความเช่ือมั่นกลาวคือ
หลังจากมีการทดสอบในหองปฏิบัติการหรือการสอบน้ันแลวจะทําใหเปนที่ยอมรับในผลการ
ทดสอบหรือสอบเทียบและผลการทดสอบระหวางประเทศซึ่งจะชวยแกปญหาทางวิกฤตการณ
ในขอตกลงดานการกีดกันทางการคาได 

5. ความสําคัญและประโยชนของเครือ่งหมายมาตรฐาน 
5.1 ความสําคัญของเครื่องหมายมาตรฐาน  เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปจะพบใน

สินคาหรือผลิตภัณฑประเภทตางๆผลิตภัณฑที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานแสดงวาเปน
ผลิตภัณฑที่ใหความมั่นใจคือ 

 1) มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
 2) ปลอดภัยในการบริโภค 
 3) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
 4) ผูซื้อไดรับความเปนธรรม 
5.2ประโยชนของเครื่องหมายมาตรฐานเครื่องหมายมาตรฐานจะชวยอํานวย

ประโยชนแกบุคคลหลายๆฝายทั้งผูผลิตและผูบริโภคโดยการกําหนดมาตรฐานที่จะสงผลตอ
ภาพลักษณและเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวมคือ 

 1) ปลอดภัยในการใชงานและการบริโภคสินคา 
 2) สะดวกประหยัดเงินและเวลาในการเลือกซื้อและเลือกใชสินคาเพราะ

ผลิตภัณฑมาตรฐานเปนสินคาที่สามารถใชทดแทนกันและมีมาตรฐานใกลเคียงกัน 
 3) ไดรับความยุติธรรมในการซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ

ราคาและสามารถเลือกซื้อไดตามความตองการ 
 4) สามารถซื้อสินคาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใชประโยชนไดอยางถูกตอง 
 5) สามารถทดแทนช้ินสวนอุปกรณที่ชํารุดไดสะดวกและรวดเร็วไมจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนอุปกรณใหมทั้งชุดเน่ืองจากอุปกรณบางชนิดสามารถใชทดแทนกันได 
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 6) ซื้อสวนประกอบและอะไหลที่ตองการปรับเปลี่ยนไดงายเน่ืองจากอุปกรณมีให
เลือกใชและมีขายอยูท่ัวไป 
 

การใชนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต 

ในปจจุบันมนุษยเราตองการความสะดวกสบายจึงมีความจําเปนที่จะตองนําเอา
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชเพื่อชวยเหลือหรือประกอบกับงานอาชีพที่มีอยูและอํานวยความ
สะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันตลอดจนนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนเพื่อลดระยะเวลา
แรงงานเพื่อจะไดผลผลิตจํานวนมากตามความตองการ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลติ 

นวัตกรรมหมายถึงสิ่งประดิษฐที่คิดคนขึ้นมาใหมเพื่อชวยเหลืออํานวยความสะดวก
พัฒนางานใหดีขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณตรงตามความตองการของตัวเองและผูรับบริการเชน
การทําเคร่ืองมืออัดปุยนํ้าใหแกตนพืชในดินทําใหประหยัดการใชปุยตนพืชสามารถใชไดเต็มที่ไม
มีการสูญหายจากการชะลางและระเหยหายไป 

 เทคโนโลยีหมายถึงการนําความรูทักษะและทรัพยากรมาสรางวิธีการหรือสิ่งของ
เครื่องใชหรือการนําวิธีการโดยผานกระบวนการเพื่อแกปญหาสนองความตองการหรือเพิ่ม
ความสามารถในการทํางานเชนอดีตใชแรงงานผสมปุยหมักปจจุบันใชเครื่องผสมและอัดเม็ด 
 
หลักการเลอืกนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต 

แนวทางในการตัดสินใจเลือกใชนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนํามาประยุกตใช
ในการผลิตโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

1. เลือกขนาดที่พอเหมาะกับงาน 
2. ใชงานราคาถูกและมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถใชวัสดุพื้นบานหรือวัสดุทองถ่ิน 
4. ใหผลคุมคา 
5. มีความสะดวกในการใชงาน 
6. ไมเปนอันตรายตอผูใชและธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 
กระบวนการทางนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลติ 

1. ระบุปญหาความตองการ 
2. รวบรวมขอมูลหรือความรูเพื่อแสวงหาวิธีการการแกปญหา 
3. เลือกวิธีการในการแกปญหา 
4. วางแผนกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา 
5. ปฏิบัติงานหรือสรางสิ่งของเคร่ืองใช 
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6. ทดสอบนําผลงานมาใชประโยชน 
7. ปรับปรุงพัฒนาผลิตผลงานที่สมบูรณ 

 
ประโยชนของนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิต 

1. ปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของอาหารใหสูงขึ้น 
2. ใหพืชมีความทนทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช 
3. ใหพืชมีความทนทานตอความแหงแลงและอุณหภูมิสูงหรือตํ่า 
4. ยืดระยะเวลาการสุกของพืชผักและผลไม 
5. ทําใหสัตวผลิตโปรตีนที่มีคุณคาสูงขึ้น 
6. ปศุสัตวที่ใหเนื้อมีโปรตีนหรือยาปะปนอยู 
7. การใหวัคซีนแกมนุษยในรูปของผักผลไมท่ีกินได 
 

การลดตนทุนการผลติหรอืการบริการ 

การผลิตมีความจําเปนตองลดตนทุนในการผลิตและการบริการก็เชนเดียวกันเพื่อจะได
ราคาสินคาและบริการที่เหมาะสมเปนที่พึงพอใจของผูบริโภคตลอดจนมียอดของการจําหนาย
เหมาะสมซึ่งการลดตนทุนจะไมตองทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑดอยลงในการลดตนทุนการ
ผลิต/บริการผูประกอบการมีความจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางในการประกอบธุรกิจตางๆ 
ทั้งคาแรงงานตนทุนวัตถุดิบที่สั่งมาจากตางประเทศคานํ้ามันเช้ือเพลิงและคูแขงขันมากขึ้น
ปจจัยในการลดตนทุนการผลิตหรือการบริการมีหลายประการเชน 

1. เจาของธุรกิจจะตองมีนโยบายและโครงการเพื่อลดตนทุนการผลิตหรือการบริการ
อยางจริงจังชัดเจนและตอเน่ือง 

2. สรางจิตสํานึกพนักงานใหมีจิตสํานึกที่ดีตอโครงการลดตนทุนการผลิตหรือการ
บริการ 

3. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการ 
3.1 ประสิทธิภาพการผลิตคือดัชนีช้ีวัดใชเปรียบเทียบการผลิตในแตละเดือนที่ 

ผานมา 
3.2 คุณภาพสินคาและบริการจะตองปลูกฝงใหพนักงานมีการควบคุมคุณภาพ 

ใหได 
3.3 การสงมอบสินคา/บริการจะตองมอบสินคาตรงตามเวลาตามที่ลูกคา

ตองการโดยไมมีปญหา 
3.4 ตนทุนการผลิตในสินคาประเภทเดียวกันแตตนทุนไมเทากันการลดตนทุน

มิใชสิ่งที่ทําใหคุณภาพของสินคาลดลงเสมอไป 
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3.5 ความปลอดภัยเปนเรื่องพนักงานโดยตรงซึ่งควรกระทําอยางเครงครัดมี
สวนที่ใหตนทุนการผลิตลดนอยลงรวมทั้งสรางคุณภาพชีวิตใหกับพนักงานได 

3.6 ขวัญกําลังใจเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดคือเพิ่มคาจางและเพิ่มสวัสดิการใหกับพนักงาน
จะทําใหพนักงานทํางานอยางเต็มท่ี 

3.7 สิ่งแวดลอมที่ดีเปนการสรางคุณภาพชีวิตใหกับเจาหนาที่บางธุรกิจจะ
เกี่ยวกับมาตรฐานและการจัดการกับสิ่งแวดลอมไดดีถือวาเปนความรับผิดชอบตอสังคม 

3.8 จรรยาบรรณเมื่อมีการผลิต/บริการที่พลาดจะตองมีการยอมรับผิดและ
ปรับเปลี่ยนใหกับผูรับบริการ 

การลดตนทุนการผลิตหรือการบริการจะตองใชวงจร PDCA (Deming Cycle) ควบคุม
ใหมีการดําเนินไปอยางตอเน่ืองเมื่อเกิดปญหาในสวนใดหรือขั้นตอนใดใหมีการปรับปรุงแกไข
และพัฒนาใหมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนจะทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตหรือการบริการได
อยางถูกตอง 
 
 

การลดตนทุนการผลติหรอืการบริการใชวงจร PDCA Deming Cyc 
 

P (Planning) กิจกรรม/โครงการ 
การลดตนทุนการผลติหรอืการบริการ 

 
 
 

A (Action) การปรบัปรุงแกไข     D (Doing) การ
ปฏิบตัิงานและตั้งมาตรฐานในการดําเนินงาน     หรือการ
ดําเนนิงาน 
 
 

C (Check) การตรวจสอบ 
กิจกรรม/โครงการ 
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การจัดทําแผนการจัดการการผลติหรือการบรกิาร 

ปจจัยการจัดทําแผนการจัดการการผลติหรอืการบริการไดแก 
1.1 การเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงานเพื่อใหการผลิตดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

การหาสถานที่ต้ังโครงการที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง หากเลือกทําเลที่ไมเหมาะสมใน
การประกอบกิจกรรมจะทําใหองคกรประสบปญหาตางๆไดเชนการขาดแคลนแรงงานคาใชจาย
ในการขนสงขาดแคลนทรัพยากรที่จําเปนในการผลิตเปนตน ดังน้ันในการเลือกทําเลที่ตั้งของ
สถานที่ประกอบการควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

1.2 แหลงวัตถุดิบการเลือกทําเลที่ต้ังสถานประกอบการควรคํานึงถึงแหลงวัตถุดิบที่ใช
ในธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตตาง ๆ เพื่อความสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพดีราคาถูกและประหยัดคาขนสง 

1.3 แรงงาน คือการใชแรงงานคนในการผลิตสินคาหรือบริการซึ่งมี 2 ประเภทคือ
แรงงานที่มีทักษะความชํานาญและแรงงานทั่วไปถาผูประกอบการตองการแรงงานที่มีทักษะ
ความชํานาญควรตั้งสถานประกอบการอยูในเมืองใหญหรือบริเวณใกลเคียงแตถาเปนแรงงาน
ทั่วไปสามารถจัดตั้งสถานประกอบการในตางจังหวัดเพราะแรงงานหาไดงาย 

1.4 คาขนสงในการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการตองคํานึงถึงคาขนสงในดาน
ตางๆดังน้ี 

- คาขนสงวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบไปยังสถานประกอบการ 
- คาขนสงสินคาเพื่อจัดเก็บ 
- คาขนสงไปสูผูบริโภค 

1.5 สิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคตางๆเชนน้ําไฟฟาถนน 
การสื่อสารสถานพยาบาลสถานีตํารวจเปนตน 

1.6. กลุมลูกคาชองทางการจําหนายสินคาโดยท่ัวๆไป 
1.7 กฎหมายและระเบียบขอบังคับการเลือกทําเลที่ตั้งตองศึกษากฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของเพื่อไมใหเกิดการขัดแยง 
 

เงินทนุ 

 เงินทุน หมายถึงเงินที่องคกรจัดหามาเพื่อใชลงทุนและดําเนินการประกอบกิจการเพื่อ
หวังผลกําไรจากการลงทุนซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจตั้งแตเริ่มลงทุนประกอบ
กิจการและใชจายระหวางดําเนินกิจการเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ความเจริญเติบโตของธุรกิจ 
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ประเภทของเงนิทุนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
- เงินทุนคงที่ คือ เงินที่องคกรจัดหามาเพื่อใชในการจัดหาสินทรัพยถาวรซึ่งหมายถึง

สินทรัพยที่มีอายุการใชงานเกิน 1 ปขึ้นไปเชนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกทําเลที่ตั้งสถาน
ประกอบการไดแกราคาที่ดิน คาแรงงาน คาขนสง คาวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรคาโรงงาน 
คาธรรมเนียมและภาษีที่จะตองชําระใหองคกรของรัฐเปนตน 

- เงินทุนหมุนเวียน คือ เปนเงินทุนที่องคกรจัดหาเพื่อใชในการดําเนินการจัดหา
สินทรัพยหมุนเวียนซึ่งหมายถึงสินทรัพยที่มีอายุการใชงานต่ํากวา 1 ปเงินวัตถุดิบในการผลิต
วัสดุสิ้นเปลืองคาแรงงาน คาขนสง คาโฆษณา คาน้ําคาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน 
 
 

กิจกรรมทายบทที ่3 
 
1. ใหนักศกึษาบอกความสําคญัของเครื่องหมายมาตรฐาน 

 .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
แนวตอบ 1.  มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 
  2.  ปลอดภัยในการบริโภค 
  3.  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
  4.  ผูซื้อไดรับความเปนธรรม 
 
2.  เทคโนโลยี หมายถึง 

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

แนวตอบ  การนําความรู ทักษะ และทรัพยากรมาสรางวิธีการ หรือสิ่งของเครื่องใช 
หรือการนําวิธีการโดยผานกระบวนการเพื่อแกปญหา สนองความตองการ หรือเพิ่ ม
ความสามารถในการทํางาน เชน อดีตใชแรงงานผสมปุยหมัก ปจจุบันใชเครื่องผสมและอัดเม็ด 
เปนตน 
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3.  จงบอกหลักในการเลือกนวัตกรรม/เทคโนโลยีในการผลิต 
 .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
แนวตอบ การที่บุคคลกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในชีวิตของตนไวลวงหนา และหาวิธี
พัฒนาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เชน กําหนดเปาหมายวาตองการปลูกขาวใหได ไรละ 100 ถัง 
ดังน้ัน จะตองหาวิธีการดําเนินงานใหไดตามเปาหมาย เชน ใชพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูงควบคูกับ
การดูแลรักษาอยางเอาใจใส 
4.  ใหนักศกึษาบอกความหมายของคําวา “นวัตกรรม” และ“เทคโนโลย”ี 
 …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบนวัตกรรม  หมายถึง  ความคิด  การปฏิบัติ  หรือสิ่งประดิษฐใหมที่ยังไมเคยมีใชมา
กอนหรือเปนการพัฒนา  ดัดแปลง  มาจากของเดิมที่มีอยูแลว 

เทคโนโลยี  หมายถึง  สิ่งที่มนุษยพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตางๆ 
เชน อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  วัสดุ  หรือแมกระทั่งสิ่งที่ไมไดเปนสิ่งของที่จับตองได หรือ
อาจเปนระบบหรือกระบวนการตางๆ 
 
5.  เงินทนุ หมายถึง 
 .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
แนวตอบ    เงินที่องคกรจัดหามาเพื่อใชลงทุน และดําเนินการประกอบกิจการเพื่อหวังผลกําไร
จากการลงทุน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ตั้งแตเริ่มลงทุนประกอบกิจการ และใช
จายระหวางดําเนินกิจการ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และความ
เจริญเติบโตของธุรกิจประเภทของเงินทุน   
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บทท่ี 4 
การจัดการการตลาด 

 
การตลาด 

การตลาด  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมตางๆที่จะทําใหสินคาหรือบริการจากผูผลิต
ไปสูผูบริโภคหรือผูใชโดยวัตถุประสงคเพื่อความพึงพอใจของผูบริโภค 

 
ชนิดของตลาดในชุมชนมีอะไรบาง 

1. ตลาดทองถ่ิน   
2. ตลาดเชาในทองถิ่น   
3. ตลาดนัดทองถ่ิน 
4. ตลาดสดเทศบาล 
5. หางสรรพสินคา 

 
 การจัดการการตลาด  

 การจัดการการตลาด หมายถึง การสรางการรับรูระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อกระตุนให
ลูกคาเกิดความตองการสินคาและตัดสินใจซื้อ 
 
การจัดการการตลาด ประกอบดวยอะไรบาง 

1. การโฆษณาคือ  การสื่อสารโดยการใชสื่อตางๆ  ที่ไมใชตัวบุคคล และมีคาใชจายใน
การโฆษณา เชน  วิทยุ โทรทัศน  สิ่งพิมพ 

2. การประชาสัมพันธ คือ  กิจกรรมตางๆที่สรางความนาเช่ือถือ และสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมาย 

3. การวิจัยการตลาด เปนสื่อหรือเครื่องมือที่ใชสําหรับคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจทางการตลาด 

 ขั้นตอนการจัดทําวิจัยการตลาด ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ อะไรบาง 
1)  การกําหนดขอมูลที่ตองคนหา 
2) กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูล 
3) กําหนดแบบฟอรมสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 
4) กําหนดระเบียบวิธีการสุมตัวอยาง   
5) กําหนดขั้นตอน วิธีดําเนินการเก็บขอมูลตาง ๆ 
6) วางแผนพัฒนางานสําหรับประมวลขอมูล 
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7) วางแผนพัฒนางานสําหรับการวิเคราะหขอมูล 
8) กําหนดการจัดเตรียมรายงาน เพื่อนําเสนอผลการวิจัยตอฝายจัดการ 

 4. การสงเสริมการขาย คือ กระบวนการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการตลาดใน
ภาพรวม เพื่อใหเห็นถึงสวนของการตลาดท่ีแตกตางกัน 
 5. การทําฐานขอมูลลูกคา 
 ประโยชนของการทําฐานขอมูลลูกคา คือ 

1)  ใชปรับปรุงกลยุทธการตลาดโดยการวิเคราะหและออกแบบกลยุทธได
ถูกตองกวา    

2)  สามารถมีกลวิธีการเขาพบลูกคากอนหลังดวยวิธีตางกัน  
3)  สามารถปรับสวนประสมทางการตลาดที่ถูกตองไดประสิทธิภาพหลายแงมุม

ยิ่งข้ึน โดยใชกลยุทธเชิงรวมจึงไดผลกวา    
4)  สามารถเพิ่มคุณภาพของศิลปะการปฏิบัติตามผลการตลาด โดยเฉพาะการ

โนมนาวชักจูงใจ และการสรางอิทธิพลเหนือผูบริโภค 
6.การกระจายสินคา เปนการจัดการเคลื่อนยายสินคาที่พรอมขายไปสูผูบริโภค

ผูประกอบการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย 
 

การจัดทําแผนการจัดการการตลาด 

การวางแผนกลยุทธทางการตลาด 
1. การเจาะตลาด  คือ พยายามเพิ่มยอดขาย โดยเจาะเขาสูตลาดใหม ๆ มากขึ้น 
2. การพัฒนาตลาด  คือ วิธีการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบันให

ขยายตัวเขาสูตลาดใหม 
3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ  คือ การเพิ่มยอดขาย โดยวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม หรือ

ปรับปรุงผลิตภัณฑเกา 
4.  การขยายชนิดผลิตภัณฑ  คือ การขยายตัวเขาสูธุรกิจดานใหม ๆ  

 
ขั้นตอนการจัดทําแผนการตลาด 

1. ศึกษาสภาพแวดลอมขององคกรเกี่ยวกับอนาคต 
2. การกําหนดวัตถุประสงคจะเปนการกําหนดวาจะทําอะไรเพื่อใครในการกําหนด

วัตถุประสงคน้ันจะตองรัดกุมและครอบคลุมสิ่งที่ตองการ 
3. การสรางเปาหมายหมายถึงจํานวนที่ระบุไว 
4. การกําหนดแผนการดําเนินงานหมายถึงการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานตางๆ

บรรลุตามวัตถุประสงค ที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. แผนปฏิบัติงานในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ 
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กิจกรรมทายบทที ่4 
 
1. การตลาด หมายถึง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ    การดําเนินกิจกรรมตางๆที่จะทําใหสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือ
ผูใชโดยมีวัตถุประสงคเพื่อความพึงพอใจของผูบริโภค 
 
2.  ชนิดของตลาดในชุมชนมีอะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ 1.  ตลาดทองถิ่น   

2.  ตลาดเชาในทองถิ่น   
3.  ตลาดนัดทองถิ่น 

  4. ตลาดสดเทศบาล 
  5. หางสรรพสินคา 
 
3.  ขั้นตอนการจัดทําวิจัยการตลาด ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ อะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ 1.  การกําหนดขอมูลที่ตองคนหา 
  2.  กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูล 
   3.  กําหนดแบบฟอรมสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  กําหนดระเบียบวิธีการสุมตัวอยาง  
  5.  กําหนดขั้นตอน วิธีดําเนินการเก็บขอมูลตาง ๆ 
  6.  วางแผนพัฒนางานสําหรับประมวลขอมูล 
  7.  วางแผนพัฒนางานสําหรับการวิเคราะหขอมูล 
  8.  กําหนดการจัดเตรียมรายงาน เพื่อนําเสนอผลการวิจัยตอฝายจัดการ 
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4. ประโยชนของการทําฐานขอมูลลูกคา คือ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ1. ใชปรับปรุงกลยุทธการตลาดโดยการวิเคราะห และออกแบบกลยุทธไดถูกตองวา    
          2.  สามารถมีกลวิธีการเขาพบลูกคากอนหลังดวยวิธีตางกัน   
          3.  สามารถปรับสวนประสมทางการตลาดที่ถูกตองไดประสิทธิภาพหลายแงมุม
ยิ่งข้ึน โดยใชกลยุทธเชิงรวมจึงไดผลกวา    
                   4.  สามารถเพิ่มคุณภาพของศิลปะการปฏิบัติตามผลการตลาด โดยเฉพาะการ
โนมนาว ชักจูงใจ และการสรางอิทธิพลเหนือผูบริโภค  
 
5. การปรับตัวขององคกรธุรกิจเมื่อประสบปญหาอปุสรรคในการประกอบธุรกิจ สามารถ
แยกเปน 4 แนวทาง ประกอบดวยอะไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวตอบ 1. การเจาะตลาด  คือ พยายามเพิ่มยอดขาย โดยเจาะเขาสูตลาดใหม ๆ  
มากขึ้น 
  2. การพัฒนาตลาด  คือ วิธีการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบันให
ขยายตัวเขาสูตลาดใหม 
  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ  คือ การเพิ่มยอดขาย โดยวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑเกา 
  4. การขยายชนิดผลิตภัณฑ  คือ การขยายตัวเขาสูธุรกิจดานใหม ๆ 
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บทท่ี 5 
การขับเคล่ือนสรางธุรกิจเพื่อเขาสูอาชีพ 

 
การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏบิตัิการ 

1. วิเคราะหความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลพื้นฐาน 
2. วิเคราะหวัตถุประสงค 
3. วิเคราะหเปาหมายที่ไดกําหนดไว รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภค 
4. วิเคราะหถึงผลตอบแทนของแผนปฏิบัติการ 

 
การพัฒนาแผนปฏบิตัิการ 

เปนการนําผลการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนปฏิบัติการของผูประกอบการมาตอ
ยอดเพื่อพัฒนางานอาชีพในธุรกิจ ของตนใหดําเนินงานไดดียิ่งข้ึนหรืออาจมีความสัมพันธกับอีก
อาชีพหนึ่งได ซึ่งเปนการเช่ือมโยงกันเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจ หรือเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น                              
 

การประกอบอาชีพควบคูเกื้อกูลกัน 

ประกอบอาชีพควบคูเกื้อกูลกัน เชน การเลี้ยงสุกรบนบอปลา เมื่อใหอาหารสุกรเศษ
อาหารรวงหลนลงน้ําเปนอาหารของปลา ลางคอกสุกรเศษอาหารรวมทั้งสิ่งขับถายของสุกรก็จะ
เปนอาหารปลา ดังน้ันไมไดลงทุนดานอาหารในการเลี้ยงปลา  แตตองปรึกษาผูรูกอนวาจะเลี้ยง
ปลาอะไรและสุกร 1 ตัวตอการเลี้ยงปลากี่ตัวจึงจะไดผลตอบแทนที่ดีและน้ําไมเนาเสีย 
 
ขั้นตอนการขับเคลื่อนการสรางธุรกิจ 

 1.การทําผลิตภัณฑหรืออาชีพ 
 2.การทดสอบผลิตภัณฑ 
 3.การพัฒนาการตลาด 
 4.การประเมินและวิเคราะหผลิตภัณฑ 
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑหรืออาชีพใหเจริญกาวหนา 
 

ปญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไข 

ปญหาอุปสรรค 
 ในการปฏิบัติงานมักจะมีปญหาและอุปสรรคเขามาเกี่ยวของ  ทําใหธุรกิจไมสามารถ
ดําเนินงานไปตามแผนท่ีวางไว  สวนใหญปญหาจะเกิดจากสิ่งที่เราไมสามารถควบคุมได  เชน 
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 1. ปญหาจากภัยธรรมชาติ 
 1.1 ภัยแลง   
 1.2 อุทกภัย  (ภัยนํ้าทวม)   

 1.3 วาตภัย  (ภัยลม)  
 1.4 อัคคีภัย  (ภัยไฟไหม)   
 1.5 ศัตรูพืช   

2. ปญหาการตลาด 
3. ปญหาแหลงเงินทุน 
4. ปญหาการขาดการควบคุมการผลิต 

 
แนวทางแกไข 
1. ปญหาจากภัยธรรมชาติ 

เกษตรกรควรนําเอาการเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาใช  โดยใหแบงพื้นที่ออกเปน  4  สวน  ตามโครงการสวน  30 : 30 : 30 : 
10  คือ 

สวนแรก  รอยละ  30  ใหขุดสระกักเก็บนํ้า 
สวนที่สอง  รอยละ  30  ใหทํานาขาว 
สวนที่สาม  รอยละ  30  ใหปลูกไมผล ไมยืนตน ไมใชสอย 
สวนที่สี่ รอยละ  10  ใหเปนที่อยูอาศัยและอื่นๆ 

2. ปญหาการตลาด 
การแกปญหาเกี่ยวกับแหลงเงินทุน และการขาดการควบคุม ควรยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ  ดังน้ี 
ความพอเพียง 

1. ความพอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล 
3. การมีภูมิกันในตัวท่ีดี 

การใชคุณธรรมกํากับความรู 
  1. เงื่อนไขคุณธรรม 
  2. เงื่อนไขความรู 
 
 
 
 



30 
 

กิจกรรมทายบทที ่5 
 

1.  ใหนักศึกษายกตัวอยางการประกอบอาชีพควบคูเกื้อกูลกัน 
 ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
แนวตอบ ประกอบอาชีพควบคูเกื้อกูลกัน เชน การเลี้ยงสุกรบนบอปลา เมื่อใหอาหารสุกรเศษ
อาหารลวงหลนลงน้ําเปนอาหารของปลา ลางคอกสุกรเศษอาหารรวมทั้งสิ่งขับถายของสุกรก็จะ
เปนอาหารปลา ดังน้ันไมไดลงทุน     ดานอาหารในการเลี้ยงปลา แตตองปรึกษาผูรูกอนวาจะ
เลี้ยงปลาอะไรและสุกร 1 ตัวตอการเลี้ยงปลากี่ตัว  จึงจะไดผลตอบแทนที่ดีและน้ําไมเนาเสีย 
 
2.  ใหนักศึกษาบอกขั้นตอนการขั้นตอนการขับเคลื่อนการสรางธุรกิจ 
 ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
แนวตอบ 1.การทําผลิตภัณฑหรืออาชีพ 
  2.การทดสอบผลิตภัณฑ 
  3.การพัฒนาการตลาด 
  4.การประเมินและวิเคราะหผลิตภัณฑ 
  5. การพัฒนาผลิตภัณฑหรืออาชีพใหเจริญกาวหนา 
 
3.ปญหาจากภัยธรรมชาติทําใหธุรกิจไมสามารถดําเนินงานไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไวมี
อะไรบาง 
 ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
แนวตอบ 1.  ภัยแลง   
  2.  อุทกภัย  (ภัยนํ้าทวม)   
  3.  วาตภัย  (ภัยลม)  
  4.  อัคคีภัย  (ภัยไฟไหม)  
  5.  ศัตรูพืช   
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บทท่ี 6 
โครงการเขาสูอาชีพ 

 
ความสําคัญของการทําโครงการประกอบอาชพี 

 โครงการประกอบอาชีพเปนการทํางานเพื่อนําไปสูอาชีพและการมีรายไดโดยกําหนด
วิธีการทํางานและระยะเวลาลวงหนาเชน  โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  โครงการทําชุด
รับแขกจากไมยางพารา 
 
ประเภทของโครงการประกอบอาชีพ 
  1.  ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย   
           2.  ประเภทรวบรวมเอกสาร  

 3.  ประเภททดลอง      
 4.  ประเภทพัฒนาจากงานเดิม   

 
ขั้นตอนการเขียนโครงการ 

การเขียนโครงการ  ควรมีกิจกรรมดังน้ี 
 1. การรวมกันศึกษาตัวอยางโครงการประเภทตางๆ 
 2. การรวมกลุมคนที่มีความสนใจตรงกัน 
 3. การสํารวจความสนใจ 
 4. การตัดสินใจ 
 5. การประชุมกลุม 
 6. ผูใหคําปรึกษา 
 7. การประสานงาน 
ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
 1. ช่ือโครงการ    ทําอะไร 
 2. ช่ือผูดําเนินโครงการ  ใครเปนผูทํา 
 3. ครูที่ปรึกษาโครงการ  ใครเปนผูคอยชวยเหลือใหคําปรึกษา 
 4. หลักการเหตุผล   ทําไมจึงเลือกประกอบอาชีพนี้ 
 5. วัตถุประสงค   ทําแลวจะไดอะไรหรือเกิดประโยชนอยางไร 
 6. เปาหมาย    ทําแลวมีผลงานอะไรมากนอยเพียงใด 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  ทําเมื่อใด 
 8. สถานที่    ทําที่ไหน 
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 9. งบประมาณ    ใชทรัพยากรอะไรบางจํานวนเทาใด 
 10. ข้ันตอนการดําเนินงาน  ทําอยางไรมีข้ันตอนทําอยางไร 
 11. ผลที่คาดวาจะไดรับ  สิ่งที่คิดวาจะเกิดข้ึน 
 

การเขียนแผนปฏบิตัิการ 

 การเขียนแผนปฏิบัติการ เปนการนํากิจกรรมตางๆ  ในโครงการมาเขียนเพื่อนําเขาสู
การปฏิบัติ  โดยมีการกําหนดงาน  ระยะเวลา  และผูปฏิบัติ  หรือผูรับผิดขอบ  ซึ่งการ
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนที่กําหนดไว จะตองระบุใหชัดเจนวา ทําเรื่องอะไร  มีใครทําบาง  
และกําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการดวย 

 
การตรวจสอบโครงการ 

การตรวจสอบโครงการ 
 หมายถึง  การตรวจสอบความคืบหนาของโครงการ  ตลอดอายุของโครงการ 
การตรวจสอบโครงการ  แบงเปน  2  ประเภท 
 1. การตรวจสอบโครงการในระหวางการดําเนินการ เพื่อปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  แกไข
ในกรณีที่ปจจัยตางๆ  เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 2. การตรวจสอบโครงการหลังการดําเนินงาน  เพื่อปรับปรุงการบริหารโครงการใน
อนาคต 
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กิจกรรมทายบทที ่ 6 
 
1.  ประเภทของโครงการประกอบอาชีพไดแกอะไรบาง 
 ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
แนวตอบ 1. ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย   
  2. ประเภทรวบรวมเอกสาร  

 3. ประเภททดลอง     
 4. ประเภทพัฒนาจากงานเดิม   

 
2.  ขั้นตอนการเขียนโครงการประกอบดวยอะไรบาง 

 ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
แนวตอบ      1. ช่ือโครงการ     
  2. ช่ือผูดําเนินโครงการ    
  3. ครูที่ปรึกษาโครงการ    
  4. หลักการเหตุผล    
  5. วัตถุประสงค     
  6. เปาหมาย     
  7. ระยะเวลาดําเนินการ    
  8. สถานที่     
  9. งบประมาณ    
          10. ขั้นตอนการดําเนินงาน   
          11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    
3.  ในการดําเนินโครงการเราควรมีการตรวจสอบโครงการในระยะใด 
 ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
แนวตอบ 1. ตรวจสอบโครงการในระหวางดําเนินการ 
  2. ตรวจสอบโครงการหลังดําเนินงาน 
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คณะทํางาน 
 
ที่ปรกึษา 
 นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
 นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน. 
 นางตรีนุช สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 นายอรัญ คงนวลใย ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูสรปุเนื้อหา 
 นางละอองดาว แกวกลับ ครู กศน.อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 นางสาวศศิมณี สุพิทยพันธ ครู กศน.อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 นางศศิธร คงเคว็จ ครู กศน.อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 นางสาวอาภรณ ตันติสิทธิกร ครู กศน.อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
 นางอรัญญา สวัสดีประเสริฐ ครู กศน.อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 นางสาวสุวรรณา ดวงทอง ครู กศน.อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
 
ผูตรวจและบรรณาธกิาร 
 นางนัฏยา ชูประดิษฐ ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 นางอรอนงค จันทรมณี ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 นางสาวปทมาภรณ  ปนทอง ครู สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูพิมพตนฉบับ 
 นางสาวกิ่งกาญจน  ประสมสุข เจาหนาที่ สถาบัน กศน.ภาคใต 
 
ผูออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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