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คํานํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน      

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญา และ   

ความเช่ือพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสม

ความรู และประสบการณอยางตอเนื่อง 

 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน

นโยบายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่

สามารถสรางรายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และ     

มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย 

มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระ

เกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม  เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความ

เกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควา

ความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงการเรียนรูและส่ืออ่ืน 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละ

สาขาวิชา และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ 

มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหา

สาระของรายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวา

หนังสือเรียนชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะ

ประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
              หนา 

คํานํา   

สารบัญ 

คําแนะนําการใชหนงัสือเรียน ก 

โครงสรางรายวิชาพฒันาอาชีพใหมีอยูมกีิน (อช11003) ระดับประถมศึกษา ข 

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ  1 

 เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 2 

 เรื่องที่ 2 ความจําเปนและคณุคาของการวิเคราะหศกัยภาพธุรกิจ 14 

 เรื่องที่ 3 การวิเคราะหตําแหนงธุรกจิ 16 

 เรื่องที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพธุรกจิบนเสนทางของเวลา 18 

บทที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 11 

 เรื่องที่ 1 การกําหนดทิศทางการตลาด 12 

 เรื่องที่ 2 การกําหนดเปาหมายการตลาด 13 

 เรื่องที่ 3 การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 15 

 เรื่องที่ 4 การวิเคราะหกลยุทธ 16 

 เรื่องที่ 5 กิจกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 17 

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรอืการบรกิาร 19 

 เรื่องที่ 1 การกําหนดคณุภาพผลผลิตหรือการบรกิาร 20 

 เรื่องที่ 2 การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบรกิาร 23 

 เรื่องที่ 3 การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบรกิาร 25 

 เรื่องที่ 4 การกําหนดแผนกจิกรรมการผลิตหรือการบรกิาร 27 

 เรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบรกิาร 28 

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชงิรุก 30 

 เรื่องที่ 1 ความจําเปนและคณุคาของธุรกิจเชิงรกุ 31 

 เรื่องที่ 2 การแทรกความนยิมเขาสูความตองการของผูบริโภค 33 

 เรื่องที่ 3 การสรางรูปลักษณคณุภาพสินคาใหม 33 

 เรื่องที่ 4 การพัฒนาอาชีพใหมีความมัน่คง 34 

 

 

 



สารบัญ  (ตอ) 
  หนา 

 

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชพีใหมอียูมกีิน 38 

 เรื่องที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 39 

 เรื่องที่ 2 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ 41 

 เรื่องที่ 3 การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 45 

 เรื่องที่ 4 การปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาอาชีพ 45 

คณะผูจัดทํา 47



คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

 หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน (อช11003) ระดับ

ประถมศึกษา เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน ผูเรียนควร

ปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอบขาย

เนื้อหาของรายวิชาโดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียน

ยังไมเขาใจควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

3. หนังสือเรียนเลมนี้เนนการจัดการเรียนรูในลักษณะกระบวนการเปนสวนใหญ สามารถ

นําไปประยุกตใชกับทุกอาชีพ 

4. หนังสือเลมนี้มี 5 บท คือ 

บทที่ 1  ศักยภาพธุรกิจ 

บทที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 

บทที่ 3  การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือบริการ 

บทที่ 4  การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

บทที่ 5  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

ก 



 

โครงสรางรายวิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน (อช11003) 

ระดับประถมศึกษา  

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถเขาสูตลาดที่มี

การแขงขันได โดยมีการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด การทําแผนพัฒนา การผลิต

หรือการบริการ การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก และสามารถนําความรูดังกลาวมาจัดทําโครงการพฒันาอาชีพใหมี

อยูมีกิน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพใหมีสินคา หรืองานบริการ

สรางรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต 

2. วิเคราะหศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือบริการแผนธุรกิจเพื่อสรางธุรกิจใหมีอยูมีกิน 

3. ยอมรับและเห็นคุณคาในการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

4. ปฏิบัติการทําแผนและโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

ขอบขายเนื้อหา 

 บทที่ 1  ศักยภาพธุรกิจ 

 บทที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 

 บทที่ 3  การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

 บทที่ 4  การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

 บทที่ 5  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

ข 



1 

บทที่ 1 

ศักยภาพธุรกิจ 

สาระสําคัญ 

 ศักยภาพธุรกิจมีความสําคัญและความจําเปนตอการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน  

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนของการพัฒนาอาชีพเพื่อมีอยูมีกิน 

2. อธิบายความจําเปนและคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

3. วิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

4. วิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที่  

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

เรื่องที่ 2  ความจําเปนและคุณคาการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

เรื่องที่ 3  การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

เรื่องที่ 4  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที่ 



2 

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคญั ความจําเปนในการพฒันาอาชีพใหมีอยูมกีิน  

ศักยภาพของธุรกิจ  หมายถึง ธุรกิจที่บคุคลท่ีมีความสามารถพัฒนาสินคานัน้ ๆ ใหสามารถอยู

ในตลาดได 

การพัฒนา  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอยางมีกระบวนการโดยมีจุดมุงหมาย 

การพัฒนาอาชีพ  หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหตรงกับ

ความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา  โดยมีสวนครองตลาดไดตามความตองการของผูผลิต แสดงถึง

ความมั่นคงในอาชีพ ซ่ึงตองขึ้นอยูกับศกัยภาพของผูผลิต 

 ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพมีความจําเปนและสําคัญมากในการพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาธุรกจิ 

โดยการนําเอาความสามารถออกมาใชใหเกดิประโยชน เพือ่การประสบผลสําเร็จอยางงดงาม 

การวิเคราะห  หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธกัน 

รวมถึงสืบคนหาความสัมพันธนั้น 

 ตัวอยาง การวิเคราะหศักยภาพทางธุรกิจของนางสาวมาลี ชอประดิษฐ อาชีพคาขายและรับจาง

ทําบายศรี ขันหมากใบตอง จัดดอกไมสด และรอยมาลัย โดยเปดแผงรานคาบริเวณมุมตลาดสดประจํา

อําเภอ 

1. มาลี มีใจรักในงานประดิษฐ มีจิตใจพรอมบริการ บริการตรงเวลา 

2. มาลี มีฝมือในการจัดดอกไม เย็บใบตอง ไดประณีตสวยงามและ ออกแบบไดสวยงาม 

3. ทําเล ของรานมาลีเปนยานการคาจึงมีความเหมาะสม 

4. มาลี มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส 

5. มาลี มีความซื่อสัตยตอการคา ไมเอาเปรียบลูกคา เลือกวัสดุเหมาะสมกับราคา 

6. มาลี มีเงินทุนสํารองหมุนเวียนพอเพียงในการประกอบกิจการในระดับพออยูพอกิน 
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ใบงานที่ 1 

อภิปรายความหมายความสําคญัและความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนรวมกลุมจํานวน 3 – 5 คน รวมกันอภิปรายถึงความหมายความสําคัญและความจําเปนใน

การพัฒนาอาชีพ แลวสรุปเปนความรูลงในแบบบันทึก 

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

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

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

 

ใบงานที่ 2 

การวิเคราะหศักยภาพทางธุรกิจ 

คําสั่ง ใหผูเรียนวิเคราะหศักยภาพทางธุรกิจเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองหรืออาชีพที่มีความสนใจ 

   ดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ทําเลท่ีตั้ง........................................................................................................................................ 

2. ความตรงตอเวลาในการบรกิาร...................................................................................................... 

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

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

3. ความซ่ือสัตยตอลูกคา การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับราคา.......................................................... 

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

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

4. การพัฒนารูปแบบสินคา

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

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

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

5. การใชเงนิทุน................................................................................................................................. 

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

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

6. การพัฒนาทางการตลาด................................................................................................................. 

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

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

7. การพัฒนากระบวนการผลิต/หรือการบรกิาร................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 
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เรื่องที่ 2 ความจําเปนและคุณคาการวิเคราะหศกัยภาพธุรกจิ 

ความจําเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ  มีดังนี้ 

1. เพื่อจะไดเห็นทิศทางเชิงกลยุทธของธุรกิจ 

2. เพื่อสื่อทิศทางของธุรกิจใหบุคคล หรือองคกรจัดสรรเงินทุน เพื่อการกูยืมหรือรวมลงทุน 

และสรางความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ 

3. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการพัฒนาธุรกิจตนเอง 

คุณคาของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

1. ผูประกอบการรูจักตนเองสามารถคาดการณทิศทางของอาชีพทั้งปจจุบันและอนาคต     

อยางมีกลยุทธ 

2. มีทิศทางในการประกอบอาชีพของตนเอง โดยอาศัยการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และ

เปาหมายในการประกอบอาชีพของตน 

3. การวางกลยุทธแตละระดับสําหรับผูประกอบการ  สถานประกอบการ และเครือขาย           

มีการแบงบทบาทหนาที่ของผูรวมงานอยางชัดเจน  

4. การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจทําใหรูจักปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่เกี่ยวของกับ         

การประกอบอาชีพตนเอง เชน 

1. สินคา หรือบริการของตนเองคืออะไร ตอบสนองลูกคาระดับใด 

2. สวนแบงการตลาด สินคาของคุณเทียบไดกี่เปอรเซ็นต 

3. คุณคาของสินคาอาชีพใหประโยชนดานใดและ มีปริมาณเทาไร 
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ใบงานที่  3 

ความจําเปนและคุณคาการวิเคราะหศกัยภาพธุรกิจ 

คําสั่ง ใหผูเรียนบอกความจําเปนและคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจที่ผูเรียนประกอบอยู 

   ในปจจุบันหรืออาชีพที่สนใจ ดังนี้ 

1. อาชีพของทานมีความสําคญัตอทองถ่ินคือ………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

2. มีทิศทางความกาวหนาอาชีพของตนเองในทองถ่ิน………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

3. สินคาของทานมีสวนแบงการตลาดในทองถ่ินเทาใด 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4. จากการวิเคราะหศักยภาพธุรกจิอาชีพของทาน ทานคิดวามีประโยชนตอการพัฒนาอาชีพของ 

    ทาน อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่ 3 การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

ตําแหนงธุรกิจ หมายถึง ระยะเวลาในชวงการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของผูประกอบการแตละ

ระดับขั้นตอนของการดําเนินกิจการ แบงเปน 4 ระยะดังนี้ 

1. ระยะเริ่มตน 

2. ระยะสรางตัว 

3. ระยะทรงตัว 

4. ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น 

ผูประกอบการตองมีความรู และสามารถวิเคราะหตําแหนงธุรกิจในอาชีพของตนเองไดวาอยูใน

ระยะใด ตองขยายตัวอีกมากนอยเพียงใด และคูแขงขันเกิดขึ้นมากหรือนอย โดยอาศัยขอมูลการวิเคราะห

ศักยภาพทางธุรกิจของตนเอง ซ่ึงไดอธิบายเปนกราฟวิเคราะหตําแหนงวงจรธุรกิจไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.1 ธุรกิจกาวหนา จะมีผูคนเขามา

เรียนรูทําตาม ทําใหเกิดวิกฤตของ

สวนแบงทางการตลาด  

มูลคาธุรกิจ 

เวลา 
4. ระยะสูงขึ้นหรือตกต่ํา 

4.2 ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจจะเปนระยะ

ตกต่ํ า  จํ า เปนตองขยายขอบขาย  จึ งมี   

ความตองการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี 

เขามาใชงาน 

เปนระยะที่อาชีพ

หรือธุรกิจอยูใน

ระยะฟกตัวของ

การเขาสูอาชีพ 

 

ธุรกิจอยูในชวงพัฒนาขยายตัว 

หรือทรงตัวจะมีคูแขงจับตามอง

และพรอมทําตาม 

(เริ่มมีคูแขงขัน) 

 

กราฟวิเคราะหตําแหนงวงจรธุรกิจ 

3. ระยะทรงตัว 2. ระยะสรางตัว 1. ระยะเริ่มตน 
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ใบงานที่  4 

การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

คําสั่ง จงอธิบายถึงสภาพการประกอบอาชีพของผูเรียนวามตีําแหนงธุรกิจอยูในระยะใด มีปญหา และ

แนวทางแกไขปญหาอยางไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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เรื่องที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา 

 เสนทางเวลา หมายถึง วัฏจกัรของการประกอบอาชีพธุรกจิสินคาหรือบริการในชวงระยะเวลา

หนึ่งของการดําเนินกิจการ 

ตัวอยาง ผังการไหลของอาชีพปลูกผกัในพื้นที่ 5 ไร 

 

 

 
 

27 พ.ค. 54                6-10 มิ.ย. 54    11-14 มิ.ย. 54     15-19 มิ.ย. 54   20 มิ.ย. -           22-26 ส.ค. 54        22-26 ส.ค.54 
          20 ส.ค. 54 

 

 จากผังการไหลของอาชีพปลูกผักขางตน เปนกระบวนการปลูกผัก ซึ่งเปนขั้นตอนมีการดําเนินงาน

ตามลําดับกอนหลัง เชน ตองมีการวางแผนกอนที่จะดําเนินการปลูกผัก และในแตละขั้นตอนตามเสนทาง

ของเวลาในการปลูกผัก เจาของธุรกิจตองวิเคราะหศักยภาพธุรกิจของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพ้ืนที่ได 

เชน  

 -  การวางแผนการปลูกผัก ผูประกอบการจะสามารถวางแผนการใชทุนไดอยางเหมาะสม เชน  

มีการลดตนทุนได  สามารถใชทุนอื่นมาทดแทนได 

 -  การปลูกผัก ผูประกอบการจัดการปลูกไดรวดเร็วตรงตามแผนที่กําหนดไว มีการคิดคนเครื่อง-

ทุนแรงในการปลูกผัก 

 

 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที่ คือ การแยกแยะ

กระบวนการทางธุรกิจตามเสนทางของเวลา เพื่อวิเคราะหหาศักยภาพธุรกิจของตนเองในแตละชวงของ

การผลิตสินคาทําใหมองเห็นความกาวหนา ความสําเร็จในแตละภารกิจ ดวยการกําหนดกิจกรรมและ

กํากับเวลาที่ตองใชจริง เขียนเนนถึงการไหลของงาน เพื่อเปนการเฝาระวังการดําเนินงาน การจัดทําผัง

การไหลของงานในแตละภารกิจ โดยกําหนดกิจกรรมออกมาจัดลําดับขั้นตอนกอนหลัง ดังนี้ 

1.  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที ่

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซ่ึงมนุษยสามารถนําไปใชใหเกิด

ประโยชนตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพได เชน ในการวางแผนการปลูกผัก มีแหลงน้ํา

เพียงพอตอระยะเวลาการปลูกผักในพื้นที่ 5 ไร หรือไม และความอุดมสมบูรณของดินมีมากนอยเพียงใด 

ซึ่งจะสงผลตอการปรับปรุงบํารุงดินและการใสปุย 

วางแผน 

การปลูกผัก 

จัดเตรียม

ปจจัย 

การปลูกผัก 

เตรียมดิน

ปลูกผัก 

ปลูกผัก ดูแลรักษา เก็บผัก สง

ตลาด 
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2.  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะอากาศประจําทองถิ่นในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงมีอิทธิพล

ตอการประกอบอาชีพในแตละพื้นที่ มีสภาพอากาศที่แตกตางกัน สําหรับการปลูกผักจะอาศัยลักษณะ

ภูมิอากาศเขาชวย การจัดเตรียมพันธุผักใหเหมาะสมกับฤดูกาล เชน พืชที่ปลูกในฤดูหนาวและพืชที่ปลูก

ในฤดูรอน 

3.  ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลที่ตัง้ของแตละพื้นที ่

ภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของแผนดิน ความสูงต่ํา เปนที่ราบลุมหรือราบสูง 

ภูเขา แมน้ํา ทะเล เปนตน ดังนั้น ในการเตรียมดินปลูกผัก จะตองเปนพันธุผักที่เหมาะสมกับที่ราบลุม

หรือภูเขา  

 4.  ศักยภาพของศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หมายถึง เปนความเชื่อของมนุษย การกระทําที่มีการปฏิบัติ 

สืบทอดกันมาเปนเอกลักษณ ในแตละภาคของประเทศไทยมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตการ

เปนอยูและการบริโภคที่แตกตางกัน การปลูกผักควรปลูกใหตรงกับความตองการของผูบริโภคและตลาด 

5.  ศักยภาพของทรัพยากรมนษุยในแตละพื้นที ่

ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิความรู 

ภูมิปญญา ทั้งในอดีตและปจจุบันในแตละภาคของประเทศไทย ในแตละทองถ่ินมีความถนัด และความ-

ชํานาญในการดูแลรักษา และการเก็บผักสูตลาดที่ไมเหมือนกัน สงผลใหผลผลิตและรายไดที่ตางกัน 
 

 

 

 

. 
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ใบงานที่  5 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที ่
 

 คําสั่ง จงอธิบายตามหัวขอดังนี ้

 1.  ใหผูเรียนจดัทําผังการไหลในอาชีพที่ประกอบการอยูหรืออาชีพที่สนใจ แลววิเคราะหแตละ

ขั้นตอนของการประกอบอาชีพวาจะทําอยางไรใหธุรกิจมีศกัยภาพ 

 

 2.  การวิเคราะหศักยภาพธุรกจิบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที ่

ที่ ขั้นตอนการปลูกผกั ผลการวิเคราะหศกัยภาพทั้ง  5 ศักยภาพ 
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บทที่ 2 

การจัดทําแผนพฒันาการตลาด 

สาระสําคัญ 

 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาดเพ่ือใหสามารถแขงขันได โดยการกําหนดเปาหมายและกลยุทธ

ตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาดที่กําหนดไว 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายการกําหนดทิศทางการตลาด 

2. อธิบายการกําหนดเปาหมายการตลาด 

3. อธิบายการกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 

4. สามารถวิเคราะหกลยุทธ 

5. อธิบายการกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1  การกําหนดทิศทางการตลาด 

 เรื่องที่ 2  การกําหนดเปาหมายการตลาด 

 เรื่องที่ 3  การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 

เรื่องที่ 4  การวิเคราะหกลยุทธ 

เรื่องที่ 5  กําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 
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เรื่องที่ 1  การกําหนดทศิทางการตลาด 

 การกําหนดทิศทางการตลาดประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน ดังนี ้

 1. ผูผลิต เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันในตลาดการคาสูงมาก ไมวาจะเปนสินคาในรูปลักษณใด  

ประโยชนใชสอยอยางไร ราคาสินคา และกําลังซื้อของผูบริโภคเปนตัวปจจัยในการกําหนดทิศทาง

การตลาดนอกเหนือจากการใชวิธีการสงเสริมการตลาด เชน การลดราคา การแถม การแจก การแลก 

ผูผลิตจําเปนตองศึกษาพัฒนาสินคาใหไดตรงกับความตองการของผูบริโภค 

 2. สินคาหรือการบริการ ตัวสินคาหรือรูปแบบการใหบริการแกลูกคา มีความจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อใหทันสมัย ทันตอความตองการของลูกคา 

 3. ผูบริโภคหรือผูรับบริการ สินคาจะครองอยูในตลาดไดขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคาสามารถ

ผลิตตรงกับความตองการของผูบริโภค จํานวนสินคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง สามารถพิจารณาไดจากจํานวน

ความตองการของผูบริโภค หรือจํานวนยอดการสั่งสินคา ถายอดการสั่งสินคาลดลงก็แสดงใหเห็นวา 

แนวโนมความนิยมของผูบริโภคลดลง ซึ่งสาเหตุมาจากมีผูแขงขันมากขึ้น ทําใหสวนแบงการตลาด 

มีแนวโนมลดลง 

   ดังนั้น ผูผลิตก็จะตองพิจารณาวาในปจจุบันความตองการสินคาชนิดนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไป

ในทางใด เชน 

1. รูปลักษณสินคาลาสมัยไมเปนที่ถูกใจของลูกคา 

2. ผลิตภัณฑใชประโยชนไดนอย เชน แชมพูสระผมของยี่หออื่นใชไดทั้งสระผมและนวดผม 

ซึ่งดีกวาของเราใชสระผมไดอยางเดียว 

3. สินคาชนิดอื่น ๆ ประหยัดเวลาไดดีกวา เชน กาตมน้ําไฟฟา ยี่หอ A ใชเวลานอยกวายี่หอ B 

4. สินคาอื่น ๆ สามารถหาซ้ือไดสะดวกกวา เพราะสินคานั้นวางขายตามรานสะดวกซื้อที่มีอยู

ทั่วไป 

5. กลุมผูซ้ือสินคาของเราแคบไปไหม ควรจะขยายไปยังกลุมอ่ืน ๆ อีกหรือไม 

ในเรื่องนี้ผูเรียนจะตองสรุปใหไดวาสินคาของเรามียอดขายคงเดิม ลดลง หรือเพิ่มขึ้น แลวศึกษา

วิเคราะหความตองการของลูกคา ตัวอยางเชน เกษตรกรมีอาชีพปลูกผักขายในหมูบาน แตความนิยมของ

ลูกคาเปลี่ยนไป เชน ตองการดูแลสุขภาพใหปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้จะตองพิจารณาถึงประเด็นอื่น

อีกตอไปนี้ 

1. ตลาดตองการซื้อผักที่ปลอดสารเคมี 

2. กลุมลูกคาตองการซื้อผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพ 

3. ผูซ้ือสวนใหญเปนบุคคลท่ีมีฐานะเนื่องจากผักปลอดสารเคมีจะมีราคาแพง 

4. สถานที่ซ้ือควรจะอยูในเมืองใหญและสามารถกระจายจุดขายไดหลาย ๆ จุด  

5. ซื้ออยางไรจึงจะสามารถซื้อรับประทานไดทุกวัน 
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สรุปไดวา จะปรับลักษณะของสินคาหรือบริการอยางไรตองพิจารณาถึงเหตุผลในการซื้อของ

ผูบริโภค กลุมลูกคาเปนใครบาง มีกําลังซื้อมากนอยเพียงใด ผูซื้อสะดวกซื้อที่ใดและขั้นตอนการซื้อ 

ไมควรยุงยาก แลวนําขอมูลมาวิเคราะหวาสินคาหรืองานบริการจะมีสวนแบงการตลาดมากนอยเพียงใด

แลวกําหนดเปาหมายการตลาด สวนแบงการตลาดก็คือ สินคาของเราเปนสวนหนึ่งของตลาดสินคาชนิดนั้น 

 

 

เรื่องที่ 2 การกําหนดเปาหมายการตลาด 

 การกําหนดเปาหมายการตลาด หมายถึง ตามทิศทางการผลิตสินคาหรืองานบริการ 

การกําหนดเปาหมายที่มีความเปนไปได เชน การเพิ่มสินคาสูตลาดอีก 25 % 

 การกําหนดเปาหมายการตลาด มีองคประกอบสําคัญที่จะทําใหบรรลุเปาหมายการตลาด

อยู 2 ประการ คือ 

1. กลยุทธสูเปาหมาย 

2. แผนพัฒนาการตลาด 

ซึ่งองคประกอบทั้ง 2 ดานนี้จะตองมีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน เปนไปตามเปาหมาย

การตลาด ดังแผนภูมิขางลางนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายการตลาด กลยุทธสูเปาหมาย แผนการพัฒนา 

การตลาด 
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ใบงานที่ 1 

การกําหนดทิศทางการตลาด 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนรวมกลุมกัน 5 คน กําหนดทิศทางการตลาดในสินคาของตนเองหรือสินคาที่สนใจเพื่อ

พัฒนาใหตรงกับความตองการของตลาด 

1. ศึกษาความตองการของตลาดเพ่ือกําหนดทิศทางในการผลิตสินคาหรือบริการ 

1.1 สินคาหรือบริการ คือ............................................................................................... 

1.2 ลูกคาซื้อไปทําอะไร................................................................................................. 

1.3 กลุมลูกคาเปนใคร................................................................................................... 

1.4 ลูกคาจะซื้ออยางไร.................................................................................................. 

1.5 ลูกคาใชสินคาเมื่อไร................................................................................................ 

1.6 ซื้อสินคาไดที่ใด...................................................................................................... 

2. เมื่อศึกษาทิศทางการตลาดแลวใหกําหนดเปาหมายการตลาดในการผลิตสินคา 

 

แบบบันทกึ 

สมาชิกกลุม 1........................................................................................................................................ 

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

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

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

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

ทิศทางการตลาด.......................................................................................................................................... 

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

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

เปาหมายการตลาด....................................................................................................................................... 

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

..................................................................................................................................................................... 
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เรื่องที่ 3  การกําหนดกลยทุธสูเปาหมาย 

การกําหนดกลยุทธ 

 กลยุทธ เปนการหาวิธีการที่จะทําใหจํานวนลูกคาที่มีอยูกอนแลวเพิ่มจํานวนซื้อใหมากกวาเดิม 

โดยการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการขายสินคาใหกลุมลูกคาเปาหมายที่มีศักยภาพในการซื้อ

มาใชเปนบรรทัดฐานในการกําหนดวิธีการเพิ่มปริมาณลูกคาหรือเพิ่มยอดขาย ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ

จะมีประโยชนตอการพัฒนาตลาด ดังนี้  

1. เปนการขยายปริมาณลูกคาไดอยางชัดเจน 

2. นําไปจัดทําแผนใหเหมาะสมกับเวลาและเปนการจัดลําดับงานที่ปฏิบัติได 

3. สามารถทําใหบรรลุผลการขายตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

กลยุทธ จะตองเกี่ยวของกับสินคาหรืองานบริการชนิดนั้นวามี “จุดขาย” หรือ “จุดครองใจ” ผูบริโภค

อยางไรบาง โดยปกติแลวผลิตภัณฑแตละอยางมักจะมีจุดขายหรือจุดเดนแตกตางกัน ผูผลิตจึงควรเลือก

จุดครองใจหรือจุดเดนที่สุดของสินคาที่ควรยกขึ้นมาใชสงเสริมการขาย เปนจุดที่ใชย้ําในการขายสินคา

จากการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธอื่น ๆ เพื่อใหสินคานั้นอยูในใจของผูบริโภคตลอดกาล 

การกําหนดกลยุทธ ควรคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ดังนี้ 

1. ลงทุนต่ําที่สุด มีความเปนไปไดทางการเงิน 

2. ทําในสิ่งที่ทําไดดี ซึ่งมีความเปนไปไดในการผลิต 

3. ทําจํานวนนอยแลวคอยเพิ่มไปสูจํานวนมาก 

4. เพิ่มธุรกิจที่มีความเปนไปไดในระยะยาว 

การกําหนดกลยุทธจะตองสอดคลองกับเปาหมายการตลาด เชน พัฒนาสินคาอีก 25% โดย

วิเคราะหเปาหมายการตลาดกลยุทธการตลาดได เชน 

1. ปลูกผักปลอดสารเคมี 

2. ประชาสัมพันธใหผูบริโภครูจักสินคาหรือบริการดวยวิธีการที่หลากหลาย 

3. เพิ่มจุดขายใหมากกวาเดิมอีก 20 จุด โดยเฉพาะในเมืองที่ผูบริโภคมีกําลังซ้ือ 

4. ในการผลิตผักปลอดสารเคมีควรมีการรวมกลุมกนัผลิต เพื่อใหมีผักขายไดอยางตอเนื่อง 

และมีชนิดของผักหลากหลาย 
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เรื่องที่ 4  การวิเคราะหกลยุทธ 

 การวิเคราะหกลยุทธเปนกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อยกระดับความรูใหสูงขึน้

ใหสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็ 

 การวิเคราะหกลยุทธมีกรอบแนวคดิ ดังนี ้

 

 

 

 

  

 

 

 

ใบงานที่ 2 

การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนรวมกลุมกันกําหนดกลยุทธ แลววิเคราะหกลยุทธใหสอดคลองกับเปาหมายการตลาด 

ที่ไดกําหนดไว  

1. กลยุทธการตลาดมีอะไรบาง

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

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

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

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

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

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

 2. มีกระบวนการวิเคราะหกลยุทธอยางไร

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

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

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

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

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

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

 

ภารกิจ 

กิจกรรม 

ขั้นตอน 

ของระบบ 

การทํางาน 

 
เทคนิค

วิธีการ 

 
 

สารสนเทศ

ความรู 

ที่จําเปน 
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เรื่องที่ 5 กิจกรรมและแผนพัฒนาการตลาด 

 การตลาด เปนกิจกรรมทางการตลาด เริ่มตั้งแตการวางแผนไปสูการตลาด ที่มีความเหมาะสม

และสอดคลองกับความตองการของลูกคา ซึ่งองคประกอบของตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา และ

การจําหนาย  

  การพัฒนาการตลาด เปนกระบวนการพัฒนาตลาดของสินคาหรือบริการใหยอดขายคงอยูหรือ

มากขึ้นกวาเดิม การกําหนดกลยุทธที่มีความเปนไปไดในแตละกลยุทธจะตองกําหนดกิจกรรมและจัดทํา

แผนพัฒนาการตลาด  

 กลยุทธ ดานการประชาสัมพันธใหผูบริโภครูจักสินคาหรือบริการดวยวิธีการที่หลากหลาย 

จะตองกําหนดวามีกิจกรรมอะไรบาง เชน การประชาสัมพันธโดยใชวิธีการหลากหลาย เชน การโฆษณา

ในทีวี การแจกตัวอยางสินคาใหลูกคากลุมเปาหมายทดลองใช การทําแผนปลิวแจก สามารถนํากิจกรรม

เหลานี้มาวางแผนการตลาดเพื่อใหผูผลิตสามารถควบคุมกระบวนการการพัฒนาการตลาดได 

 

ใบงานที่ 3 

กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนรวมกลุมกันกําหนดกิจกรรมและวางแผนการตลาดตามกลยุทธที่กําหนด แลวบันทึกลง

ในแบบบันทึก 

กลยุทธที่ 1 ประกอบดวยกิจกรรม 

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

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

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

กลยุทธที่ 2  ประกอบดวย 

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

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

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

แผนการพัฒนาการตลาด 

กลยุทธ กิจกรรม 
แผนการพัฒนาการตลาดป............ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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ใบงานที่  4 

กิจกรรมและแผนพัฒนาการตลาด 

คําสั่ง ใหผูเรียนนําแผนการพัฒนาการตลาดของกลุมที่ไดจากใบงานที่ 3 ไปใหผูรูพิจารณาความเปนไปได

ของแผนแลวจดบันทึกการแสดงความคิดเห็นของผูรู และกําหนดแนวทางแกไข  

 

สรุปความคิดเห็นจากผูรู 

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

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

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขแผนการพัฒนาการตลาดของกลุมตามความคิดเหน็ของผูรู 

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 3 

การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

สาระสําคัญ 

 การประกอบการธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจที่เนนในการผลิต ผลผลิตหรือการบริการตางมีปจจัยที่

จะสงผลตอการดําเนินงานใหดํารงอยูได ไดแก คุณภาพ ทุนปจจัย เปาหมาย แผนกิจกรรมและการพัฒนา

ระบบการผลิตหรือการบริการ 

ตัวชี้วัด 

 1.  อธิบายการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

 2.  สามารถวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 3.  อธิบายการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

 4.  อธิบายการกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 

 5.  อธิบายการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่ 1  การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

 เรื่องที่ 2  การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 เรื่องที่ 3  การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

 เรื่องที่ 4  การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 

 เรื่องที่ 5  การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 
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เรื่องที่ 1 การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรอืการบรกิาร 

 การดํารงชีวิตของมนุษยที่มีความสุข ตองดําเนินไปใหสอดคลองกับธรรมชาติ มนุษยตองมีงานทํา

หรือ มีอาชีพ มีหนาที่ท่ีตองปฏิบัติ ไมวาจะเปนงานอาชีพในลักษณะการผลิตหรือการใหบริการ เพื่อให

เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 

 ลักษณะการประกอบอาชีพ แบงได 2 ลักษณะใหญ ๆ ดังนี้ 

1. ลักษณะงานอาชีพในการผลิต  

2. ลักษณะงานอาชีพ การใหบริการ 

 1.  ลักษณะงานอาชีพในการผลิต งานอาชีพในการผลิตนั้น มีอยูทั้งในภาคเกษตรกรรม และ

ภาคอุตสาหกรรม  

  ภาคเกษตรกรรม  ไดแก 

-  เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา ผลผลิต ไดแก ขาว 

 -  เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม ไดแก สวนสม สวนมะปราง 

 -   ชาวประมงที่ประกอบอาชีพจับสัตวน้ํา ผลผลิต ไดแก สัตวน้ําที่จับมาได เชน กุง ปลา 

 ภาคอุตสาหกรรม  ไดแก 

                                 -  ผูประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป ผลผลิต ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป   

                                 -  ผูประกอบอาชีพผลิตโทรศัพทมือถือ ผลผลิต ไดแก โทรศัพทมือถือ 

                                 -  ผูประกอบอาชีพผลิตรถยนต ผลผลิต ไดแก รถยนต 

 สรุปไดวา การผลิต หมายถึง การสรางสรรคหรือการแปรสภาพสิ่งหนึ่งสิ่งใด ใหเปนสินคา 

ออกมาเพื่อจําหนาย  

 การผลิตที่ดีตองใหตรงกับความตองการของผูใชหรือผูซื้อใหมากที่สุดนั้น ผูผลิตตองมี

คุณลักษณะที่ดีตอกระบวนการผลิตดวย ไดแก 

       1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค 

             2. รักษาคุณภาพของผลผลิตใหคงที่และปรับปรุงใหดีขึ้น 

             3. ไมปลอมปนผลผลิต 

             4. ลดตนทุนการผลิต 

             5. ยนระยะเวลาในการผลิต 

             6. มีความรู ความชํานาญในงานอาชีพที่ดําเนินการเปนอยางดี 

             7. ใชวัสดุที่มีคุณภาพ 

             8. สินคาใชงานไดสะดวก 

             9. มีความคิดริเริ่ม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
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2. ลักษณะงานอาชีพการใหบริการ 

การบริการ เปนกิจกรรมหรือการกระทําที่ผูใหบริการทําขึ้น เพื่อสงมอบการบริการใหแก ผูรับบริการ 

การบริการจะเกิดขึ้นโดยทันที เมื่อผูรับบริการมีความตองการรับบริการ 

ในการบริการนั้น ผูรับบริการจะใหความสําคัญกับ “กิจกรรม” หรือ “กระบวนการบริการ” ของ 

ผูใหบริการมากกวาส่ิงอ่ืน และจะรับรูไดดวยความรูสึกทางใจ หรือเรียกวา “ความประทับใจ” โดยความ

ประทับใจจะเกิดขึ้นในขณะที่ผูรับบริการสัมผัสไดกับการไดรับบริการนั้น ๆ 

คุณภาพของการบริการ จะเกิดขึ้นขณะที่ผูรับบริการไดสัมผัสหรือรับการบริการ โดยสามารถ

กําหนดคุณลักษณะคุณภาพการบริการที่ดีได 7 ประการ ดังนี้ 

1. การยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยากของลูกคา 

2. การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็วทันใจ 

3. การแสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติลูกคา 

4. การบริการเปนแบบสมัครใจและเต็มใจทํา 

5. การแสดงออกถึงการรักษาภาพลักษณของการใหบริการ 

6. การบริการเปนไปดวยกิริยาที่สุภาพ และมีมารยาทดี ออนนอมถอมตน 

7. การบริการมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน 

การบริการ จึงมีความแตกตางจากสินคาหรือผลิตภัณฑอยางมาก โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ

กับการบริโภค แตทั้งนี้ในลักษณะงานอาชีพดานการบริโภค จะมีลักษณะงานอาชีพรวมกันทั้งการผลิต

และการบริการ เชน ผูประกอบการอาชีพรานอาหาร ตองมีผลผลิต เชน อาหารประเภทตาง ๆ ควบคูกับ

การใหบริการเสิรฟอาหาร เปนตน 
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ใบงานที่ 1 

การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนเขียนบรรยายขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดคณุภาพผลผลิตหรือบริการ ในงานอาชีพที่ผูเรียน

ดําเนินการเองหรืออาชีพที่สนใจ ที่ผลิตหรือการบรกิารนั้นมีการดําเนนิงานที่มคีุณภาพเปน

อยางไร 

1. ลักษณะงานอาชีพ……………………………………………………………………………... 

2. ประเภทของผลผลิตหรือการบรกิาร…………………………………………………………... 

3. ชื่อเจาของธุรกิจ……………………………………………………………………………….. 

4. ที่ตั้งของธุรกิจ………………………………………………………………………………… 

5. คุณภาพของการผลิตหรือการบรกิารที่ปรากฏ  ไดแก 

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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เรื่องที่ 2 การวิเคราะหทุนปจจัยการผลติหรือการบริการ 

ทุน หมายถึง ปจจัยการผลิตรวมถึงเงินลงทุนดวยทุนถือวาเปนปจจัยสําคัญในการประกอบ

กิจการธุรกิจใหดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเจริญเติบโตทางธุรกิจ 

ตนทุนการผลิต หมายถึง ทุน ในการดําเนินธุรกิจ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ทุนคงที่ คือ ทุนที่ผูประกอบการธุรกิจจัดหามา เชน ดอกเบี้ยเงินกู ที่ดิน อาคาร 

เครื่องจักร เปนตน ทุนคงที่ สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ 

1) ทุนคงที่ที่เปนเงินสด เปนจํานวนเงินที่ตองจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกู เพื่อ

นํามาใชในการดําเนินงานธุรกิจ 

2) ทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก พื้นที่ อาคารสถานที่ โรงเรือน คาเสื่อมราคาของ

เครื่องจักร เปนตน 

 2. ทุนหมุนเวียน คือ ทุนที่ใชในการดําเนินธุรกิจเปนครั้งคราว เชน วัตถุดิบในการผลิต

หรือการบริการ วัสดุสิ้นเปลือง คาแรงงาน คาขนสง คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน ทุนหมุนเวียน แบง

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. คาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

 1.1) วัสดุ อุปกรณในกลุมการผลิต เชน คาปุย คาพันธุพืช คาพันธุสัตว คาน้ํามัน 

เปนตน 

 1.2) วัสดุ อุปกรณอาชีพในกลุมบริการ เชน คาผงซักฟอก คาน้ํายาซักผา เปนตน 

2. คาจางแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการผลิตหรือบริการ เชน คาแรงงานในการไถดิน 

คาจางลูกจางในรานอาหาร 

3. คาเชาท่ีดิน/สถานที่ เปนคาเชาที่ดิน/สถานที่ในการประกอบธุรกิจ 

4. คาใชจายอื่น ๆ  เปนคาใชจายในกรณีอื่นที่นอกเหนอืจากรายการจายตามขอ 1.1) - 1.2) 

5. คาแรงงานในครัวเรือนสวนใหญ ในการประกอบการธุรกิจจะไมนํามาคิดเปน

ตนทุน จึงไมทราบขอมูลการลงทุนที่ชัดเจน โดยการคิดคาแรงในครัวเรือน กําหนดคิดในอัตราคาแรงขั้นต่ํา

ของทองถ่ินนั้น ๆ 

6. คาเสียโอกาสท่ีดิน กรณีเจาของธุรกิจมีที่ดินเปนของตนเอง การคิดตนทุนใหคิด

ตามอัตราคาเชาที่ดินในทองถ่ินหรือบริเวณใกลเคียง 

ในการดําเนินธุรกิจ การบริหารเงินทุน หรือดานการเงิน นั้น เปนสิ่งที่ผูประกอบการธุรกิจตอง

ใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะมีผลตอความมั่นคงของธุรกิจวาจะกาวหนาหรือลมเหลว ดังนั้น การใช

ทุนตองวิเคราะห เชน ความคุมทุน ความปลอดภัย ความแข็งแรง ความทนทาน ประโยชนในการใชงาน 

ความสะดวก ความเหมาะสม 
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ใบงานที่ 2 

การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนรวมกันกําหนดทุนและวิเคราะหทุนในงานอาชีพ ที่ผูเรียนดําเนินการหรืออาชีพที่สนใจ

ในการดําเนินการพัฒนาอาชีพในรอบ 6 เดือน วามีอะไรบาง และเหตุผลการใชทุน 

ทุนคงที/่ทุนหมุนเวยีน 
เหตุผลในการใชทุนเพือ่พฒันาอาชีพ 

รายการ จํานวน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



25 

เรื่องที่ 3  การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 
เปาหมายการผลิตหรือการบริการ เปนเสมือนธงที่ผูประกอบการธุรกิจมุงที่จะไปใหถึง ทําให

เกิดผลลัพธตามที่ตองการดวยวิธีการตาง ๆ เปาหมาย จึงเปนตัวบงชี้ปริมาณที่จะตองผลิตหรือบริการใหได

ตามระยะเวลาที่กําหนดดวยความพึงพอใจของลูกคา 

ปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใด ใหประสบความสําเร็จไดนั้น 

ตองประกอบดวยปจจัยตอไปนี้ 

1. การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน 

2. เสริมสรางสวนประสมทางการตลาด 

3. คํานึงถึงสภาวะแวดลอมที่ควบคุมไมได 

4. สามารถตอบคําถามเกี่ยวกับลูกคาและผลผลิตหรือการบริการตอไปนี้ไดทุกขอ 

ในสวนของลูกคา ประกอบดวย 

1. ใครคือ กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับผลผลิตที่ผลิตขึ้นหรือการบริการ 

2. ลูกคาเปาหมายดังกลาวอยู ณ ที่ใด 

3. ในปจจุบันลูกคาเหลานี้ซื้อผลผลิตหรือการบริการไดจากที่ใด 

4. ลูกคาซื้อผลผลิตหรือการบริการบอยแคไหน 

5. อะไรคือส่ิงจูงใจที่ทําใหลูกคาเหลานั้นตัดสินใจใชบริการ 

6. ลูกคาใชอะไร หรือทําไมลูกคาถึงใชสินคาหรือบริการของเรา 

7. ลูกคาเหลานั้นชอบและไมชอบผลผลิตหรือบริการอะไรท่ีเรามีอยูบาง 

ในสวนของผลผลิตหรือการบริการ ประกอบดวย 

1. ลูกคาตองการผลผลิตหรือบริการอะไร 

2. ลูกคาอยากจะใหมีผลผลิตหรือบริการในเวลาใด 

3. เฉพาะการบริการ ควรตั้งชื่อวาอะไร เพื่อเปนส่ิงดึงดูดใจไดมากที่สุด 

นอกจากขอมูลดานลูกคา ดานผลผลิตหรือบริการแลว ในการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการ

บริการใหสอดคลองกับความเปนจริงและความเปนไปได ผูประกอบการธุรกิจตองคํานึงและพิจารณาถึง

องคประกอบดานผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของตาง ๆ ดวย 

องคประกอบดานผูประกอบการธุรกิจที่ตองพิจารณาประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

1. แรงงาน ตองใชแรงงานมากนอยเทาไร ปจจุบันมีแรงงานเพียงพอตอการดําเนินงาน เพื่อไปสู

เปาหมายไดหรือไม ถาไมเพียงพอจะทําอยางไร 

2. เงินทุน  ตองใชเงินทุนมากนอยเพยีงไร ปจจุบันมีเงินทุนเพียงพอตอการดําเนินงาน เพื่อไปสู

เปาหมายไดหรือไม ถาไมเพียงพอจะทําอยางไร 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ ตองใชเครื่องมือ/อุปกรณอะไร จํานวนเทาไร เพียงพอหรือไม ถาไม

เพียงพอจะทําอยางไร 
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4. วัตถุดิบ เปนส่ิงสําคัญมากขาดไมได เพราะไมวาจะเปนการดําเนินธุรกิจในดานการผลิต

หรือการบริการก็ตองใชวัตถุดิบเปนวัตถุในการดําเนินงานทั้งส้ินผูผลิตจะตองพิจารณาวาจะจัดหาจัดซื้อ

วัตถุดิบจากที่ใด ราคาเทาไร จะหาไดจากแหลงไหน และโดยวิธีใด 

5. สถานที่ หากเปนธุรกิจดานการผลิต ตองกําหนดสถานที่ที่ใกลแหลงวัตถุดิบ ถาเปนธุรกิจ

ดานการบริการ ตองจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสม สะอาด และเดินทางสะดวก เปนหลัก 

 

 

ใบงานที่ 3 

การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 
 

คําสั่ง เมื่อผูเรียนผานการเรียนเกี่ยวกับการกําหนดคุณภาพการผลิตหรือการบริการ ใหวิเคราะหทุนที่จะ

ใชกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการในอาชีพที่ผูเรียนดําเนินการเองหรืออาชีพที่สนใจวา 

มีรายละเอียดและกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ อยางไร 

 1. ลักษณะงานอาชีพ…………………………………….……………………………………… 

2. ประเภทของผลผลิตหรือการบรกิาร………………………………………………………….. 

3. ชื่อเจาของธุรกิจ……………………………………………………………………………… 

4. ที่ตั้งของธุรกิจ……………………………………………………………………………….. 

5. เปาหมายการผลิตหรือการบริการ…………………………………………………………… 

6. เหตุผลในการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ เพราะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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เรื่องที่ 4  การกําหนดแผนกิจกรรมการผลติหรือการบริการ 

การกําหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ ดวยการกําหนดขั้นตอนการประกอบธุรกิจเปนสิ่งที่

สําคัญยิ่งตอการประกอบอาชีพ เพราะเปนการกําหนดเปาหมายในสิ่งที่ตองการใหเกิดรายละเอียดที่ตอง

ปฏิบัติ ผานกระบวนการตัดสินใจอยางมีระบบและขอมูล เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติบรรลุผลตามเปาหมาย

ที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนการกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบตัวเองเพื่อใหรูถึงสถานภาพในปจจุบันของงานอาชีพ เปนการตรวจสอบขอมูลธุรกิจ

ของผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับแรงงาน เงินทุน เครื่องมือ/อุปกรณ วัตถุดิบและสถานที่วามีสภาพความพรอม

หรือมีปญหาอยางไร รวมถึงผลผลิตหรือบริการของผูประกอบการธุรกิจวามีอะไรบกพรองหรือไม 

2. สํารวจสภาพแวดลอม เปนการตรวจสอบขอมูลภายนอกเกี่ยวกับสภาพธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ในชุมชน ความตองการของลูกคา 

การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เปนการศึกษาขอมูลเพื่อระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นและ

ควรแกไข 

3. กําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานวา ตองการใหเกิดอะไร 

4. พยากรณสภาพการณในอนาคต เปนการคิดผลบรรลุลวงหนาวา หากดําเนินการตาม 

แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการแลว ธุรกิจที่ดําเนินงานจะเกิดอะไรขึ้น 

5. กําหนดแนวทางการปฏิบัติ เปนการกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติวาจะทําอยางไร 

เมื่อไร เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

6. ประเมินแนวทางการปฏิบัติที่วางไว เปนการตรวจสอบความสมบูรณของแผนกิจกรรมการผลิต

หรือการบริการวา มีความสอดคลองกันหรือไม อยางไร สามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการที่กําหนด

ไวไดหรือไม อยางไร หากพบวา แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการที่จัดทําขึ้นยังไมมีความสอดคลอง 

หรือมีขั้นตอนวิธีการใดที่ไมมั่นใจใหจัดการปรับปรุงใหมใหมีความสอดคลองและเหมาะสม เชน แผน

กิจกรรมการผลิตผักบุง 

1-2 เม.ย. 54        3 เม.ย. 54     4-23 เม.ย. 54     24-26 เม.ย. 54     24-26 เม.ย. 54  

 

 

 

ใหตรวจสอบความเปนไปไดของกิจกรรมการปลูกผักแตละขั้นตอน หากพบปญหาตองรีบแกไข

ไวลวงหนา 

7. ทบทวนและปรับแผน เมื่อสถานการณเปล่ียนแปลงไป และผลลัพธไมเปนไปตามที่กําหนด 

เปนการพัฒนาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในระหวางการปฏิบัติตามแผน เมื่อมีสถานการณ

เปล่ียนแปลงไป หรือมีขอมูลใหมที่สําคัญ 

การเตรียม

ปจจัยการ

ปลูกผัก 

การปลูก

ผัก 
การดูแล

รักษาแปลง

ผัก 

การเก็บ

ผัก 

การสง

ผักขาย 
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ใบงานที่ 4 

การกําหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนกําหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในอาชีพที่ผูเรียนดําเนินการเองหรืออาชีพที่

สนใจ  

 1. ลักษณะงานอาชีพ…………………………………………………………………………… 

2. ประเภทของผลผลิตหรือการบริการ………………………………………………………… 

3. ชื่อเจาของธุรกิจ……………………………………………………………………………… 

4. ที่ตั้งของธุรกิจ…………………………………………………………………………………. 

5. แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

เรื่องที่ 5  การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

การดําเนินธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการ ถึงแมวาธุรกิจที่ดําเนินการอยูจะสามารถดําเนิน

ธุรกิจไปไดดวยดีแลวก็ตาม แตเพื่อใหธุรกิจมีความกาวหนาและมั่นคง ผูประกอบการธุรกิจตองคํานึงถึง

การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางตอเนื่อง 

คุณภาพของการผลิตหรือการบริการเปนส่ิงสําคัญที่ผูประกอบการธุรกิจตองรักษาระดับคุณภาพ 

และพัฒนาระดับคุณภาพการผลิตหรือการบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการผลิตหรือ

การใหบริการตามลูกคาคาดหวัง หรือเกินกวาสิ่งท่ีลูกคาคาดหวังไวเสมอ  ดังนั้น สิ่งที่จะทําใหการผลิต

สินคาเปนไปตามคุณภาพและเปาหมายที่กําหนด  เมื่อมีการกําหนดกิจกรรมการผลิตแลว ผูประกอบการ

ตองพัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง ท้ังกอนการผลิต  ระหวางการผลิตและหลังการผลิต  
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ใบงานที่ 5 

การพัฒนาระบบการผลิตหรอืการบรกิาร 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนกําหนดการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการในอาชีพที่ผูเรียนดําเนินการเอง หรือ

อาชีพที่สนใจ วามีการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางไร ตามกิจกรรมการผลิตที่กําหนดไว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6..................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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บทที่  4 

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

สาระสําคัญ 

การพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน จะตองเห็นความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความ

นิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม และการพัฒนาอาชีพใหมี

ความมั่นคง คือ พออยูพอกิน มีรายได 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความจําเปน และคณุคาของธุรกิจเชิงรกุ 

2. อธิบายการแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง 

3. อธิบายการสรางรูปลักษณคณุภาพสินคาใหม 

4. อธิบายการพัฒนาอาชีพใหมคีวามมัน่คง 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องที่  1  ความจําเปนและคณุคาของธุรกิจเชิงรกุ 

เรื่องที่  2  การแทรกความนยิมเขาสูความตองการของผูบรโิภค 

เรื่องที่  3  การสรางรูปลักษณคณุภาพสินคาใหม 

เรื่องที่  4  การพัฒนาอาชีพใหมีความมัน่คง  
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เรื่องที่  1  ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

1. ความหมายของธุรกิจเชิงรุก 

 ธุรกิจเชิงรุก หมายถึง การบริหารจัดการธุรกิจแบบมีแบบแผน เปนระบบการพัฒนางานที่ดี 

อํานวยประโยชนใหกับผูประกอบการ และสามารถวางแผนติดตามและควบคุมใหการดําเนินงานในทุกดาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

 ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก เปนความพยายามที่จะหาวิธีการใหไดเปรียบทางการ

แขงขันทางธุรกิจ เปนการพัฒนาสินคาไดตรงตามความตองการของผูบริโภค สินคาไดรับการพัฒนาอยู

ตลอดเวลาและผูบริโภคมีโอกาสเลือกซื้อไดหลากหลาย 

3. ปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยางรุนแรงและรวดเร็ว ไดแก 

 1.)   การแขงขันที่ไรพรมแดน 

 2.)   การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยี 
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ใบงานที่  1 

ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนรวมกลุมและ  อภิปรายรวมกันวา “ธุรกิจเชิงรุกมีความจําเปนและมีคุณคาอยางไร”       

แลวบันทึกเปนผลงานรายบุคคล  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่องที่ 2  การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

ในการแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค ผูประกอบการตองมีขอมูลความ

ตองการของผูบริโภค เพื่อจะไดนําขอมูลนั้นมาพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เชน 

เมื่อมีขอมูลวาในปจจุบันผูบริโภคตองการรับประทานผักปลอดจากสารเคมี ดังนั้น ในการพัฒนาอาชีพ

ปลูกผักไมควรใชสารเคมี 

 

เรื่องที่  3  การสรางรูปลกัษณคุณภาพสนิคาใหม 
 

 1.  การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม เปนการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภค เชน ใหมีความสวยงาม ใชงานสะดวก มีความทนทานและการพัฒนาผลิตภัณฑของธุรกิจมี

หลายรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ อาจมีสาเหตุมาจากความมั่นคงของธุรกิจหรือการเติบโตของ

ธุรกิจจึงตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพแตกตางกัน ผูประกอบการรับรูความตองการในการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ จึงกําหนดทิศทางวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑไดเหมาะสมสอดคลองกับความ

ตองการของผูประกอบการ สงผลใหธุรกิจไดรับการพัฒนารูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

 2.  แนวทางพิจารณาของผลิตภัณฑ หมายถึง เฉพาะรูปแบบหรือวัตถุส่ิงของที่เปนรูปรางเทานั้น 

รวมไปถึงคุณคาของผลิตภัณฑและการบริการดวย ดังนั้น ผลิตภัณฑ จึงหมายถึง สินคาที่สามารถ

ตอบสนองความพอใจที่จับตองไดและจับตองไมได 

 3.  สวนประกอบที่สําคญัในการพัฒนาผลิตภัณฑ มี 2 ประการ คือ 

1. ผลิตภัณฑนั้นตองมีคุณคาและตอบสนองความตองการผูบริโภคไดมากที่สุด 

2. สวนประกอบของผลิตภัณฑตองมีอยางครบถวน 

4.  หนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ในการคิดคนผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด ผูผลิตควรดําเนินการ ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลสําหรับปรับปรุงและวิธีการดําเนนิการพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. กําหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ 

3. ดําเนินการและติดตามผลพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพ 

4. วางแผนกลยุทธการขายผลิตภณัฑ 
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ใบงานที่  2    

การพัฒนาธุรกิจเชงิรุก 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนแบงกลุม 3 คน ดําเนินการพัฒนาธุรกจิเชิงรกุในสินคาของผูเรียนหรือสินคาที่สนใจ ตาม

หัวขอดังนี ้

1.  ชื่อสินคา…………………………………………….………………………………………………... 

2.  แทรกความนิยมใดบางเขาสูความตองการของผูบริโภค……………………………………………… 

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

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

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

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

3.  รูปลักษณคุณภาพสินคาที่พฒันาขึ้นใหมเปนอยางไร………………………………………………...... 

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

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

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

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

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

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

 

เรื่องที่  4  การพัฒนาอาชีพใหมีความมัน่คง 

 การพัฒนาอาชีพเขาสูความมั่นคงของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จมีมากมาย จะมี

ลักษณะการกระทําที่สอดคลองกันเปนสวนใหญวา ความมั่นคงของอาชีพขึ้นอยูกับองคประกอบ       

อยางนอย 3 ประการ คือ  (1)  การลดความเส่ียงในผลผลิต   (2) ความมุงมั่นพัฒนาอาชีพ  และ (3) การยึด

หลักคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมแิสดงองคประกอบสูความมั่นคงของอาชพี 

ลดความเส่ียง 

ยึดหลักคณุธรรม 

มุงมั่นพัฒนาอาชีพ สูความมั่นคงยั่งยืน 
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 จากแผนภูมิ จะพบวา องคประกอบรวมทั้ง 3 องคประกอบ เปนตัวสงผลตอความมั่นคงยั่งยืนใน

อาชีพที่เราจะตองนํามาบูรณาการใหเปนองครวมเดียวกัน 

1.  การลดความเสี่ยง การประกอบอาชีพมกัจะประสบกับความเสี่ยง ดังนี ้  

 -  เส่ียงตอการขาดทุน ตองจัดการดวยการหาตลาดไวลวงหนา เชน มีการประกันราคาผลผลิต 

 -  เส่ียงตอการไมมีเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ดวยการแกปญหาความเส่ียงดวยการจัดหาแหลง

เงินทุน หรือพยายามท่ีจะลดตนทุนการผลิต 

2.  การพัฒนาอาชีพ เปนกระบวนการที่เนนความสําคญัการพัฒนาระบบการจดัการทั้งการผลิต

และการตลาดใหตรงกับความตองการของลูกคา ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ปจจัยรวมทั้ง 4 ดาน เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอาชีพ โดยมีลักษณะความสําคัญ ดังนี้ 

 1)  คุณภาพผลผลิต เปนเรื่องท่ีเราจะตองจัดการใหคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคาให

มากที่สุด  เพื่อใหลูกคามั่นใจไดวาจะไดรับสินคา/บริการที่ดีเปนไปตามความคาดหวัง 

 2)  ลดตนทุนการผลติ เกี่ยวของกับการกําหนดราคาผลผลิตที่จะตองเปนราคาที่ลูกคาสามารถซื้อ

ผลผลิตของเราได แตไมใชกําหนดราคาต่ําจนกระทั่งรายไดไมพอเพียง ดังนั้น การลดตนทุน จึงเปนเรื่อง

สําคัญที่เราจะตองศึกษาเรียนรูหาวิธีลดตนทุนที่ทําใหมีรายไดเพียงพอ ไมใชลดตนทุนกับคาแรงงาน แต

เปนการบริหารจัดการใหลดความเสียหายในปจจัยการผลิตและการจัดการใหไดผลผลิตสูง 

 3)  การสงมอบผลผลิต ใหลูกคาตองเปนไปตามขอตกลงทั้งเวลานัดหมายและจํานวนผลผลิต 

ตัวอยางเชน อาชีพรานตัดเย็บเส้ือผาชาย สวนใหญมักจะผิดนัดทําใหเสียหายกับลูกคาที่มีกําหนดการจะ

ใชเสื้อผา จึงหันไปใชบริการเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีความสะดวกมองเห็นสินคาและตัดสินใจเลือกซื้อได

ทันที ทําใหปจจุบันรานเย็บเส้ือผาชายเกือบหายไปจากสังคมไทย 

 4)  ความปลอดภัย ผูผลิตและผูบริโภคตองมีความปลอดภัยจากผลผลิต เชน อาชีพเกษตรอินทรีย

เปนอาชีพที่ไมใชสารเคมีในการผลิตสินคาเกษตร ทําใหผูผลิตและผูบริโภคปลอดภัย 

แผนภูมิแสดงปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอาชีพ 

คุณภาพผลผลิต 

การสงมอบ 

ลดตนทุนการผลิต 
การพัฒนาอาชีพ 

ความปลอดภัย 
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 3.  การยึดหลักคุณธรรม เปนพฤติกรรมภายในของผูประกอบอาชีพที่สําคัญสงผลตอการความ

มั่นคงของอาชีพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คุณธรรมท้ัง 4 ประการดงักลาว หลายคนบอกวา เปนเรื่องท่ีตองปลูกฝงมาแตเยาววัยจึงจะ

เกิดขึน้ได ความเชื่อนี้เปนจริง แตมนษุยเราสามารถเรียนรู สรางความเขาใจ มองเห็นคณุคา ปรับเปล่ียน

และตกแตงพฤติกรรมเพื่อใชเปนเครื่องมือสรางความสําเรจ็ใหกับตนเองได 

 1)  การขยัน เปนลักษณะพฤติกรรมที่มุงมั่นและไมเกียจคราน ถาผูประกอบอาชีพมีคุณธรรม จะ

สามารถยกระดับความสําเร็จไปอยางตอเนื่อง ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นในที่สุด 

 2)  ความประหยัด เปนพฤติกรรมของการยับยั้ง ระมัดระวังการใชจาย มีความรอบคอบในการ

ทํางานและเกิดความคุมคาทําใหมีความเสียหายในธุรกิจนอยที่สุด   

 3)  ความซื่อสัตย เปนลักษณะการประพฤติตรงและจริงใจตอลูกคา มีความภักดี ใหความไววางใจ

ตอลูกคา ทีมงานและหุนสวน 

 4)  ความอดทน มีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถอดกลั้น งดเวน ทนอยูไดกับความยากลําบาก ไมทิ้ง-

งาน หรือยกเลิกขอตกลงงาย ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขยนั 

ความซ่ือสัตย 

ความประหยดั 

คุณธรรมประกอบอาชีพ 

ความอดทน 

แผนภูมิแสดงคุณธรรมที่สําคัญตอการประกอบอาชีพ 
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ใบงานที่  3   

การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คน อภิปรายวาการพัฒนาอาชีพใหมีความมัน่คง ตองอาศัยปจจัยใดบาง 

อยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่  5 

โครงการพัฒนาอาชีพใหมอียูมกีิน 

สาระสําคัญ 

 โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ เปนการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการเขียนโครงการ

และการปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

ตัวชี้วัด 

1.  อธิบายการวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 

 2.  อธิบายการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ 

 3.  อธิบายการตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

 4.  อธิบายแนวทางปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพใหมีอยูมกีิน 

ขอบขายเนื้อหา 

 เรื่องที่  1  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 

 เรื่องที่  2  การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ 

 เรื่องที่  3  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

 เรื่องที่  4  การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ 
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เรื่องที่  1  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 

 การปฏิบัติงานขององคกร กอนที่จะทํางานในเรื่องใด ไมวาจะเปนชวงเวลาที่ส้ันหรือยาว ตองวางแผน

ลวงหนาวาอนาคตทั้งใกลและไกล ตามสภาพความจําเปนตาง ๆ เราจะทําอะไรบาง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อใหงานที่ทําบรรลุวัตถุประสงคเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนทุกดานของ

องคกรจึงถูกกําหนด และออกแบบไวลวงหนาโดย “แผน” ขององคกร แผน จึงตองผานการวิเคราะห การ

ประเมินอนาคต และกําหนดวัตถุประสงคที่พึงปรารถนา เพื่อเตรียมรับสถานการณที่ไมแนนอน และ

เพื่อใหบุคคลใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานวาจะทําอะไร เพื่อใคร เพราะเหตุใดจึงตองทํา และจะทํา

เมื่อใด 

 1. ความหมายของการวเิคราะหแผน 

           แผน หมายถึง งานทกุดานขององคกรที่ถูกกําหนดขึ้นอยางมีเหตุผล เปนระเบียบวิธี หรือ

ขั้นตอนที่เปนระบบที่บุคลากรใชเปนคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานขององคกร 

         การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะรายละเอียด ความเปนไปไดแลวสังเคราะหใหเห็น

ความสัมพันธและเกิดกิจกรรมที่มีเปาหมายทิศทางไปสูความสําเร็จ 

 2. ประเภทของแผน 

1. แผนระยะยาว เปนแผนที่มขีอบขายกวางมีความยืดหยุนสูง  มีระยะเวลาตั้งแต 10 - 20 ป 

2. แผนระยะปานกลาง เปนแผนที่มีความแนนอนและเฉพาะเจาะจงมากกวาแผนระยะยาว  

มีระยะเวลา  4 - 6  ป 

3. แผนระยะสั้น เปนแผนที่สามารถดําเนินการใหสําเร็จไดในเวลาอันสั้นอยูที่องคกรกําหนด 

การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนในเรื่องนี้ เปนการนําแผนตาง ๆ ที่ไดจัดทําไวในบท

กอนหนานี้ ไดแก แผนการพัฒนาการตลาด แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

นํามาวิเคราะหอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดกอนที่จะเขียนเปนโครงการ เชน แผนพัฒนา

การผลิตในการปลูกผักเกษตรอินทรีย มีตรวจสอบความเปนไปไดจากการทําปุยหมักมาเปนการปลูกปุย

พืชสดแลวไถกลบ เนื่องจากมีความเปนไปไดมากกวา เพราะไมตองจัดหาวัสดุทําปุยหมักที่ไมมีใน

ทองถ่ิน ทั้งยังตองเสียคาขนสงทําใหตนทุนสูงขึ้น 
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ใบงานที่  1  

การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนวิเคราะหแผนพัฒนาอาชีพที่ประกอบการอยูหรืออาชีพที่สนใจ เพื่อตรวจสอบ 

ความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่งกอนนําขอมูลมาเขียนโครงการ 

1.  แผนพัฒนาการตลาด  ส่ิงที่ตองปรับปรุง  มีดังนี ้

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

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

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

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

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

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

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

2.  แผนพัฒนาการผลิต/การบรกิาร  สิ่งที่ตองปรับปรุง  มดีงันี้ 

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

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

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

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

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

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

3.  แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรกุ  สิ่งที่ตองปรับปรุง  มดีังนี ้

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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เรื่องที่  2  การเขยีนโครงการพัฒนาอาชีพใหมอียูมีกนิ 

1. หลักการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

 การเขียนโครงการพฒันาอาชีพ มีขัน้ตอนการดําเนนิงาน 2 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 กอนเขียนโครงการ 

กอนการเขียนโครงการจะตองทําความเขาใจหาขอมูลและแผนตาง ๆ เพื่อนํามาใชใน

การจัดทํารายละเอียดของโครงการ ซึ่งเปนขั้นตอนที่สัมพันธกัน มีลักษณะดังนี ้

1. มีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการ 

2. มีความถูกตอง 

3. ขอมูลมีความเปนไปได 

4. มีความกระชับ 

5. มีความสมบูรณในเนื้อหา  

ขั้นตอนที่ 2 การเขียนโครงการ 

องคประกอบของโครงการประกอบดวย 12 หวัขอ ดังนี ้

1. โครงการอะไร (ชื่อโครงการ) 

2. ทําไมตองทําโครงการ ( หลักการและเหตุผล) 

3. ทําเพื่ออะไร (วัตถุประสงค ) 

4. ทําเพื่อใคร,อะไร,ในปริมาณเทาไร (เปาหมาย) 

5. ทําอยางไร (วิธีดําเนินงาน) 

6. ใครทํา (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

7. ใชงบประมาณเทาไร  (งบประมาณ แหลงที่มา) 

8. ทําที่ไหน (พื้นที่ดําเนินการ) 

9. ทําเมื่อไร นานเทาใด ( ระยะเวลาดําเนินการ) 

10. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวจะไดอะไร (ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ) 

11. ชุมชนจะไดรับอะไร (ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ) 

12. ทําไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม (การประเมนิโครงการ) 
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ตัวอยาง  

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ 

1.  ชื่อโครงการ  

 การพัฒนาสารธรรมชาติปองกันกําจดัศัตรูพืชจากสมุนไพร 

2.  หลักการและเหตุผล  

 ในการทําการเกษตรของเกษตรกร สวนใหญจะมีการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชกันมาก 

ซึ่งสารเคมีเหลานี้กอใหเกิดมลภาวะเปนพิษ กระทบตอสภาพแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของ

เกษตรกร คือ เส่ียงตอการเปนมะเร็งสูง เกษตรกรเริ่มตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวที่มี

สุขภาพเสื่อมโทรม รวมทั้งสงผลตอผลผลิตการเกษตรที่เปนสินคาสงออกไปตางประเทศ เนื่องจาก

สารพิษตกคางที่มีเกินกวาคาความปลอดภัย นอกจากนี้แลว สารเคมีทางการเกษตรที่สังเคราะหขึ้น ยังทําให

ศัตรูธรรมชาติลดนอยลง และประสิทธิภาพในการทําลายแมลงศัตรูพืชก็ลดลง เนื่องจากเกิดการตานทาน

ของโรคและแมลงศัตรูพืช ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีทางการเกษตรชนิด

สังเคราะห จึงตองหาส่ิงทดแทน คือ สารธรรมชาติจากพืชที่มีศักยภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เกษตรกรสามารถทําใชเองได 

2. สามารถสลายตัวไดเร็ว ไมกอปญหาสารพิษตกคางในพืชและสิ่งแวดลอม 

3. ไมเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

4. ไมทําใหโรคแมลงสรางความตานทานไดเร็วกวาสารสังเคราะห จึงไดจัดใหมีการถายทอด

เทคโนโลยีเรื่องการปลูกสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช เพื่อนําสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ 

มาสกัดสารออกฤทธ์ิที่สามารถใชปองกันกําจัดศัตรูพืชแทนการใชสารเคมีสังเคราะห 

3.  วัตถุประสงค  

1.   เพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรสําหรับปองกันกําจัดศตัรูพืช 

2.   สามารถสกัดสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรได 

3.   เพื่อใหใชสารสกัดสมุนไพรไดถูกตอง 

4. เปาหมาย 

 หมูบานทาขามพฒันาสารธรรมชาติ ในการปองกนักําจดัศัตรพูืชจากสมนุไพร จํานวน 26 ครอบครวั 

ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2554 

5. วิธีดําเนินงาน 

 1.  ประชุมประสานงานทกุฝายที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํารางโครงการ 

 2.  ศึกษาดูงานผูที่ประสบความสําเร็จหรือหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการสกัดสารธรรมชาต ิ

 3.  เปดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกนัและกัน 

 4.  ดําเนินการโดยใหแตละคนไปปฏิบัติจริงยังแปลงปลูกพชืของตนเอง 
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 5.  แตละคนนําผลการดําเนินงานมาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกนั 

 6.  แตละคนบันทกึสรุปเปนความรูของตนเองหารือพัฒนาตอไป 

6. ผูรับผดิชอบโครงการ  

 1.  นายดี  เดือด 

 2.  นายสม  จริงใจ 

 3.  นายแกว  ดวงใจ 

7.   งบประมาณ 5,000 บาท เปนคาใชจายดังนี ้

 1.  การไปศกึษาดูงาน  4,000  บาท    

2.  คาวัสดุฝกในการสาธิต  1,000  บาท 

8. พื้นที่ดําเนินการ 

 หองประชุม กศน.ตําบล.   ทาขาม  

9. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 

 ถึงวันที่ 30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2554 

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

   1.   มีการพัฒนาพืชสมุนไพรสําหรับปองกันกําจดัศัตรูพชื 

   2.   สามารถสกัดสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพร 

   3.   ใชสารสกัดสมุนไพรไดถูกตอง 

11. ดัชนีชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 

หมูบานทาขามสามารถสกัดสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพร และนําออกไปใชเพื่อปองกันกําจัด

ศัตรูพืชไดอยางนอย 1 ชนิด ตอ 1 ครอบครัว 

12. การประเมินโครงการ 

    - สัมภาษณผูเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

    



44 

ใบงานที่  2 

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิของทานหรืออาชีพที่สนใจ  จํานวน  1  โครงการ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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เรื่องที่  3  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ 

 ทําไมจึงตองตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพฒันาอาชีพใหมีอยูมกีิน 

 การวางแผนและการบริหารงานโครงการใดกต็าม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค จึงจําเปนตองมีการ

กําหนดจุดมุงหมาย วัตถุประสงคที่ชัดเจน เพื่อชวยในการกําหนดคุณลักษณะผลปลายทาง และผล

ระหวางทางท่ีตองการ หลังจากไดดําเนินการไปแลวจุดมุงหมายจะชวยกําหนดทิศทางของการดําเนินงาน

ชวยกําหนดวิธีการที่จะทําใหรับผลประโยชนตามเปาหมายตามที่กําหนดไว สวนการตรวจสอบความ

เปนไปไดของโครงการเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยตัดสินคุณคาของกระบวนการหรือวิธีการ

ดําเนินงาน และการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน เชน ทําใหทราบวาการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพเพียงไร วิธีการที่ใชมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ผลของการดําเนินงานทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคหรือไมมากนอยเพียงใด การประเมินจะชวยตรวจสอบสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการ

ตัดสินคุณคาของโครงการวาจะขยายผลตอหรือยกเลิก รวมทั้งมีประโยชนตอการพัฒนาโครงการ 

 ตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินเปนกระบวนที่กระทําภายหลัง

ที่โครงการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินเสร็จแลว โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนา 

ปรับปรุง แกไข การดําเนินงานโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อาจติดตาม

หลังจากโครงการเสร็จสิ้นไปแลว เปนเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป เปนตน 

 

เรื่องที่  4  การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิ 

 1.  การปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

เปนการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินที่ไดจัดทําไวแลว เพื่อใหไดโครงการเกิด

ความเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด  การกํากับติดตามเปนกิจกรรมของผูประกอบการธุรกิจ 

เพื่อหาคําตอบและตอบคําถามการใชทรัพยากรไดครบตรงตามวตัถุประสงคหรือไม โครงการเปนไปตาม

แผนที่กําหนดไวหรือไม งบประมาณเพียงพอและเปนประโยชนเพียงใด ซึ่งขอมูลที่ไดมาจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินดําเนินไปตามเปาหมายแลวเสร็จ

ภายในเวลา   

 2.  ประโยชนของการปรับปรงุโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

การปรับปรุงโครงการเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในวงจรการวางแผนและการบริหารโครงการ 

พอสรุปไดดังนี ้

1. ชวยใหตัดสินใจการใชทรัพยากรที่จําเปนและความเปนไปไดของกิจกรรมตาง ๆในโครงการ 

2. ชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน 

3. ชวยใหไดขอมูลความกาวหนา  ปญหา  อุปสรรคของโครงการ 

4. ชวยใหรูขอมูลความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ 

5. ชวยบงบอกประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการวามีคุณคากับการลงทุนหรือไม 
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ใบงานที่  3 

การตรวจสอบและการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมอียูมีกนิ 
  

คําสั่ง จงอธิบายตามหัวขอตอไปนี ้

1.  จงอธิบายถึงวิธีตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินของผูเรียน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกนิของทาน ตองปรับปรงุแกไขอะไรบาง อยางไร จงอธิบาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



47 

คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศกึษานอกโรงเรยีน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

นายอุทัย หนูแดง ขาราชการบํานาญ 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นายพิชิต แสงลอย ผูอํานวยการ กศน. อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบบั 

1.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพัฒนาและปรบัปรุงคร้ังที่  2  (วันที่  4 - 10  พฤศจิกายน  2554) 

1.  นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  

2.  นางดุษฎ ี  ศรีวัฒนาโรทัย 

3.  นายสุธี  วรประดษิฐ 

4.  นางสาวกฤษณา  โสภี 

5.  นายสุภาพ  เมืองนอย 

6.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน 

ผูพิมพตนฉบบั 

1.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมด ี ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปฏิบัติหนาทีร่องเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางสาวเบญ็จวรรณ อําไพศรี กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5.  นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
8.  นางสาวชมพูนท สังขพิชัย กลุมพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 






