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คํานาํ 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ตามหลักปรัชญา และ

ความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสม

ความรู และประสบการณอยางตอเนื่อง 

 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน

นโยบายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่

สามารถสรางรายไดที่มั่งคั่งและม่ันคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมี

จิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย 

มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระ

เกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และการเตรียมพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มี 

ความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษา

คนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปราย

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละ

สาขาวิชา และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อ

ตาง ๆ มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและ

กรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และ

หวังวาหนังสือเรียนชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมี

ขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
 

หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาชองทางการเขาสูอาชีพ ระดับประถมศึกษา  

เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

ในการศึกษาหนังสอืเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาชองทางการเขาสูอาชีพ ผูเรียนควร

ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวชิาใหเขาใจในหัวขอสาระสาํคัญ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และขอบขาย

เนื้อหา 

 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่ กําหนด แลวตรวจสอบ

กับผูรู ครู  

 3. หนังสอืเรียนเลมนี้ม ี4 บท คือ 

  บทที่  1 การงานอาชีพ 

  บทที่  2 ชองทางการเขาสูอาชีพ 

  บทที่  3 การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 

 บทที่  4 ความพรอมในการเขาสูอาชีพ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

โครงสรางรายวิชาชองทางการเขาสูอาชีพ 

ระดับประถมศึกษา 
สาระสําคัญ 

การมีอาชีพเปนความภูมิใจของคนทุกคน ซึ่งเราสามารถเลือกประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับ

ความถนัด ความชอบของตน และตรงกับความตองการของตลาด นอกจากนี้ควรเปนอาชีพที่ตองไมมี

ผลกระทบใด ๆ ตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นการจะตัดสินใจเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งจะตองศึกษา วิเคราะห

ขอมูลอาชีพอยางถองแท เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพใหมีความเสี่ยงนอยที่สุด 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิเคราะหลักษณะงาน ขอบขายการงานอาชีพใน ชุมชน 

สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีป

ยุโรป และทวีปแอฟริกา เพื่อการเขาสูอาชีพได 

 2. อธิบายเหตุปจจัยความจาํเปน ในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของตนได 

 3. ยอมรับและเห็นคุณคาในอาชีพท่ีตัดสินใจเลือก 

 4. ปฏิบัติการวิเคราะหตัดสินใจเลือกอาชีพได 

 

ขอบขายเน้ือหา 
  บทที่  1 การงานอาชีพ 

  บทที่  2 ชองทางการเขาสูอาชีพ 

  บทที่  3 การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 

  บทที่  4 ความพรอมในการเขาสูอาชีพ 

 

สื่อการเรียนรู 
1. ใบงาน   

2. หนังสือเรียน
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บทที่ 1 

การงานอาชีพ 
 

สาระสําคัญ 
อาชีพตาง ๆ ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลกนี้มีมากมาย แตอาจจะแบงกลุมได ดังนี้ งานอาชีพ  

ดานเกษตรกรรม งานอาชีพดานอุตสาหกรรม งานอาชีพดานพาณิชยกรรม งานอาชีพดานความคิด

สรางสรรค งานอาชีพดานอาํนวยการและอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งแตละอาชีพสามารถแบงเปนอาชีพยอย ๆ

ไดอีกมาก ดังนั้นควรศึกษาวิเคราะหขอบขายอาชีพ  กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการอาชีพใหเขาใจ 

เพื่อการมองเห็นชองทางในการเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนเอง ชุมชน สังคม 

ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายความสําคัญและความจําเปนในการประกอบอาชีพ 

 2. อธิบาย วิเคราะห ลักษณะขอบขายกระบวนการผลิตงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ  

และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีป

แอฟริกา 

 3. อธิบายการจัดการอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 4. อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางานอาชีพ 

 5. อธิบายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการทํางานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ 

และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีป

แอฟริกา 

ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่องที ่ 1 ความสาํคัญและความจําเปนในการประกอบอาชีพ 

 เรื่องที ่ 2 อาชีพในชุมชน 

 เรื่องที่  3   การประกอบอาชีพในภูมิภาค  5 ทวีป 

สื่อการเรียนรู 
 1. ใบงาน 

 2. หนังสอืเรียน 
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ขั้นตอนการเรียนรู 
ลักษณะบงชี ้

ความสําเร็จของผูเรียน 
กิจกรรม 

การวัด 

และประเมินผล 
สื่อการเรียนรู 

อธิบายงานอาชีพ 

ในชุมชน 

1. ผูเรียนและครูรวมกัน

อภิปรายความสาํคัญ และ

ความจาํเปนของการมี

อาชีพ 

2. ครูอบรมใหผูเรียนศึกษา

เรื่องงานอาชีพในชุมชนใน

หนังสอืเรียนเพือ่เตรียม

เรียนรูตอไป 

1. สังเกตความสนใจ 

ความเขาใจจากการทํา

ใบงานที่ 1 

 

ใบงานที่  1 

ระบุอาชีพที่ทาํไดใน

ชุมชนอยางนอย 10 

อาชีพ 

3.  สาํรวจอาชีพในชุมชน 

ประเทศ และภูมภิาค 5 

ทวีป ไดแกทวีปเอเชีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีป

อเมริกา ทวีปยุโรป และ

ทวีปแอฟรกิา 

2. พิจารณาจากผล 

การสาํรวจจาก 

ใบงานที่ 2 

 

 

ใบงานที่  2 

 
เรื่องที่ 1 ความสําคัญและความจําเปนในการประกอบอาชีพ 
 

อาชีพ หมายถึง การประกอบการท่ีมีรายไดตอบแทนโดยใชแรงงาน ความรู ทักษะ อุปกรณ 

เครื่องมือ สถานที่ วิธีการ ตองเปนอาชีพสุจริต และไมมีผลเสียตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มนุษยเราจําเปนตองมีปจจัยตาง ๆ เพื่อตองการดํารงชีวิต เชน มีที่อยูอาศัย มีอาหารรับประทาน 

มีเครื่องนุงหม มียารักษาโรคตาง ๆ ซึ่งทั้ง 4 อยางนี้จะเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตทั่วไป  แตบางคนก็

อาจมีความจําเปนอื่น ๆ อีก เชน รถยนต โทรศัพทมือถือ ขึ้นอยูกับความจําเปนในการประกอบอาชีพ 

หรือความจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน การจะมีปจจัยตาง ๆ  เหลานี้ขึ้นอยูกบัฐานะทางการเงิน ซึ่งก็

คือความสามารถในการหารายไดของแตละบุคคล 
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ใบงานที ่1 
อภิปรายความสําคัญและความจําเปนของการมีอาชีพ 

ใหผูเรียนและครรูวมกนัพูดคุยตามประเด็นทีก่ําหนดใหบนฐานความรูและประสบการณของผูเรียน 

และชวยกนัสรปุโดยผูเรียนแตละคนบันทกึลงในแบบบนัทกึตามความเขาใจของตนเอง 

 

แบบบันทึก 
ประเด็นอภิปราย  

 คนเราตองมีอาชีพจริงหรอื จําเปนอยางไร ใหเหตุผลประกอบ 

 

ผูรวมอภิปราย 

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

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

…………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………... 
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สรุปความคิดเห็น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ลงชื่อ………………………………………………................ ครูประจํากลุม 

 ศรช.…………………………………………………………. 
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เรื่องที่ 2 อาชีพในชุมชน 
 

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมีผล

ตอชีวิตความเปนอยู และโดยเฉพาะการประกอบอาชีพของคนในหมูบาน ไดแก การเกิดอาชีพใหม 

หรือการอนุรักษอาชีพเดิมใหอยูในทองถิ่น ดังนี้ 

 1. การสรางอาชีพจากชองวางระหวางอาชีพ โดยอาศัยชองวางระหวางอาชีพ 2 อาชีพ เชน 

อาชีพขยายลําไมไผ โดยซื้อจากแหลงปลูกไปขายใหกับแหลงทําเครื่องจักสาน 

 2. การสรางอาชีพจากผลของการประกอบอาชีพ โดยอาศัยผลพลอยไดจากอาชีพเดิม เชน  

ทําภาชนะใสของจากทางมะพราว จากตนมะพราวที่ปลูกเปนอาชีพอยูแลว 

 3. การสรางอาชีพจากทรัพยากรทองถิน่ เปนการสรางอาชีพใหม โดยการนําทรัพยากรที่มีอยู

ในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชน เชน ทําอิฐจากดินเหนียวที่มีอยูในทองถิ่น 

 4. การสรางอาชีพจากความตองการของตลาด เปนการสรางอาชีพใหม โดยอาศัยขอมูลทาง

การตลาด เชน เลี้ยงกบเพราะตลาดมีความตองการมาก หรือปลูกผักปลอดสารพิษ 

 5. การสรางอาชีพที่ขาดแคลนในทองถิ่น เปนการสรางอาชีพใหม โดยอาศัยขอมูลในทองถิ่น 

เชน อาชีพรับซอมมอเตอรไซคเกิดขึ้นเพราะชางในหมูบานขาดแคลน 

 6. ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษ พอแม ปูยา ตายาย ทําอาชีพอะไร รุนลูก รุนหลาน ก็จะ

ดําเนินการตอ เชน อาชีพขายกวยเตี๋ยว ถามีชื่อเสียงก็จะขายจนกระทั่งรุนลูก รุนหลาน 

 7. ประกอบอาชีพตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งในประเทศไทยประกอบดวยสภาพพื้นที่ ที่เปน

ภูเขา ที่ราบลุม ที่ดอน ดังนั้นการเพาะปลูกขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ดวย เชน ที่ราบลุม

สามารถทํานาได อยูใกลทะเลประกอบอาชีพดานประมง หรือบางทําเลสามารถจัดเปน

แหลงทองเที่ยวได 

 8. ประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลหรือของผูประกอบการเอง ซึ่งในพื้นที่ไมเคยทํา

มากอน เชน นํายางพาราไปปลูกทางภาคอสีาน แตเดิมยางพาราจะปลูกกันทางภาคใตเปน

สวนใหญ 

อาชีพในโลกนี้มีหลากหลาย และคนเราตองมีอาชีพ เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงตนเอง ครอบครัว  

การมีอาชีพของตนเองตองอาศัยปจจัยหลายอยาง เชน ความรูความสามารถ เงินที่ใชในการลงทุน         

มีสถานที่ มีตลาดรองรับ ตัวอยาง งานบาน งานผาและเครื่องแตงกาย 

 งานบาน เปนอาชีพที่เกี่ยวกับงานบาน เชน รับจางซัก – รีดเสื้อผา อาหารปนโต ฯลฯ 
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งานผาและเครื่องแตงกาย 

งานผาและเครื่องแตงกาย สิ่งสําคัญ คือ ผาสําหรับใชเปนวัสดุที่สําคัญในการนําผามาทํา 

เครื่องนุงหมแลว ยังมีประโยชนใชสอยอยางอืน่อีก เชน ผาปูโตะ หมอนอิง ที่นอน ผามาน ดังนั้น จึงควร

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผา นอกจากนี้อาจจะมีงานบริการท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เชน งานซักรีด งานรับ

ปะชุนเสื้อผา 

 

 ผาที่นิยมเลือกใช 

ชนิดของผาที่เรารูจักกันแพรหลาย ไดแก ผาฝาย ผาลินิน ผาไหม ผาขนสัตว และผาที่ทําจาก

เสนใยสังเคราะห ซึ่งจะแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. เสนใยธรรมชาติ ไดแก 

  1.1 เสนใยที่ไดมาจากสัตว เชน แกะ กระตาย ไหม 

  1.2 เสนใยที่ไดมากจากพืช เชน ฝาย ลินิน ปอ ปาน และใยสับปะรด 

  1.3 เสนใยที่ไดมาจากแร เชน ใยหิน 

 2. เสนใยสังเคราะห เชน ไนลอน เทโตรอน ใยแกว 

 อาชีพที่เกี่ยวของกับงานผาและเครือ่งแตงกาย 

 1. งานตัดเย็บเส้ือผา เชน ตัดเสื้อ ตัดกระโปรง ตัดกางเกง 

 2. งานตัดเย็บเครื่องใชตาง ๆ  เชน ผามาน ปลอกหมอน ผาปูท่ีนอน 

 3. อาชีพที่เกี่ยวกับการทอผา เชน ทอผาไหม ผาฝาย โดยทอเปนชิ้น แลวนําไปตัดเย็บ เปนเสื้อผา

หรือของใชตาง  ๆ นอกจากนี้อาจมีการทอเปนของใช เชน ทอผาขาวมา ผาปูโตะ ผาปูท่ีนอน 

 4. อาชีพซอมแซมและตกแตงดัดแปลงเสื้อผา เปนอาชีพบริการรับจางซอมแซม เสื้อผาที่

ชํารุด เชน การปะ การชุน การกุน การดาม เปนอาชีพหนึ่งที่ทํารายไดดี ลงทุนไมสูงนัก   

มีความรูความสามารถในการปะชุน กุน ดาม ตามที่ลูกคาตองการ  

 5. อาชีพตกแตงดัดแปลงเส้ือผาเครื่องแตงกาย เปนการตกแตงดัดแปลงใหทันสมัย หรือตาม

ตองการใหดสูวยงามกวาของเดิม หรือตกแตงดัดแปลงเพ่ือใชออกงานไดหลายแหง ทําให

ประหยัดคาใชจาย  

       วัตถุประสงคในการดัดแปลง มีดังนี ้

  5.1 ตกแตงเพิ่มเติมหรือปดบังรอยชํารุด โดยใชลูกไม กระดุม ลูกปด สติ๊กเกอร มาติด

เพิ่มเติม เชน รูปดอกไม รูปหัวใจ 

  5.2 ดัดแปลงเสื้อ กระโปรง กางเกง เชน ทําใหสัน้ลง ยาวขึน้ 
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  5.3 ดัดแปลงใหมทั้งหมด เชน นําชดุของคนอวนมาดัดแปลงสาํหรับคนผอมกวา 

 การจดัการงานอาชีพ 

 1. การเลือกทําเลที่ตั้ง ถาเปนอาชีพบริการ เชน รานตัดเสื้อผา หรือรับตกแตง ดัดแปลง ก็ควรตองอยู

ในยานชุมชน การคมนาคมเดินทางสะดวก แตถาเปนอาชีพทอผาก็อาจทอที่บานได แลวนําไปสง

ยังรานคาอีกตอหนึ่ง 

 2. การออกแบบเพื่อแนะนําลูกคา การมีความรูเกี่ยวกับศิลปะการออกแบบดวยจะชวยให

ลูกคาพอใจยิ่งขึ้น นอกจากนั้นควรมีความรูเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผาใสไปงานใน

ลักษณะตาง ๆ ความนิยมของวัยตาง ๆ รูปรางทรวดทรงของผูสวมใส ชนิดของผาทั้งหมด

จะตองใหเหมาะสมกับการออกแบบ โดยการออกแบบลงในกระดาษกอน แลวจึงไปวาง

ทาบกับผาที่จะใชตัด 

 3. การตัดเย็บ เปนการตัดเย็บตามแบบที่กําหนด ซึ่งตองอาศัยทักษะในการตัดเย็บเสื้อผาที่

ออกแบบจึงดูเรียบรอย สวยงาม 

 4. การเก็บงานและการตกแตง เมื่อเย็บเปนตัวแลวก็มีการเก็บงานใหเรียบรอย และตกแตงให

สวยงาม เชน การทําโบวผูก 

 5. การรีดผา ตองศึกษาลักษณะของผากับความแรงของเตารีดไฟฟา สวนใหญจะพรมน้ํา

กอนรีดเสื้อผาเพื่อใหดูสวยงาม 

 6. การหาลูกคา เปนการหากลุมเปาหมายดวยการประชาสัมพันธ จัดโปรโมชั่นพิเศษ และ 

การบอกตอของลูกคาคนอื่น ๆ 

อาชีพการทอผา งานออกแบบ มีความสําคัญ การกําหนดสีที่ใช การนําไปใช ซึ่งเปนความรู

ของภูมิปญญามากอน แตปจจุบันมีการพยายามที่จะนาํความรูสมยัใหมเขาไปดดัแปลง เชน การเลือกลาย  

การใชสีที่ยอม พยายามใชสีเคมีบาง เพื่อมิใหผาสีตกจะทําใหผาเกาชา 

 สภาพปญหา 

 1. สภาพปญหาที่พบผูประกอบการขาดคุณธรรม จริยธรรม เชน สินคาเสร็จไมตรงตามนัด 

ไมมีความรับผิดชอบตอคุณภาพสินคา เชน เย็บไมเรียบรอย ไมตรงกับแบบที่ตองการ   

ไมอดทนตอการตําหนิของลูกคา ควรใหความสําคัญตอลูกคา 

 2. ผูประกอบอาชีพขาดทักษะในการออกแบบงานผา  เชน การออกแบบงานตัดเย็บเสื้อผา  

การออกแบบลวดลายเกี่ยวกับการทอผา 

 3. การบริการ  ขาดการมีมนุษยสัมพันธตอลูกคา 
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การอนรุักษพลงังานและสิ่งแวดลอม 

 1. เศษผาที่เหลืออาจดัดแปลงเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับขนาดของเศษผา เชน    

งานประดิษฐ การทําดอกไม เย็บเปนผาหมโดยเอาเศษผามาตอกัน หรือทําพรมเช็ดเทา 

 2. สีที่ใชในการยอมผา ในปจจุบันมีการนําสวีิทยาศาสตรมาใช เนื่องจากคงทนกวาสีธรรมชาติ 

ดังนั้นควรเนนการใชสีธรรมชาติ  เพื่อไมใหเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

 อาหารและโภชนาการ 

 ความหมายของอาหาร 

อาหาร หมายถึง สิ่งที่คนรับประทานหรือกนิเขาไปแลวมีผลทําใหรางกายเจริญเติบโต แข็งแรง 

และทําใหรางกายดําเนินชีวิตอยูได ซึ่งอาหารนั้นรวมไปถึงน้ําดวย 

 ความสําคัญของอาหาร 

 1. ทําใหรางกายมีการเจริญเติบโต เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการเจริญเติบโตของเด็ก หาก

รับประทานอาหารไมเพียงพอกบัความตองการของรางกาย อาจทําใหเกิดโรคตาง ๆ ได และ

มีสภาพรางกายไมสมบูรณ 

 2. ทําใหรางกายมีภูมิตานทานโรค เมื่อไดรับอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการแลว 

รางกายสามารถที่จะตอสูกับเช้ือโรคตาง ๆ ได 

 3. มีอายุยืน เมื่อรับประทานอาหารครบถวน รางกายแข็งแรง ทําใหสุขภาพดี และมีผลทําให

อายุยืนยาว 

 อาหารหลัก 5 หมู 
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หมูที่  1 ไดแก อาหารประเภทเนื้อสัตวตาง ๆ ไข ปลา นม ถั่วเมล็ดแหง เปนแหลงของ

สารอาหารประเภทโปรตีน 

หมูที่  2 ไดแก อาหารประเภทขาว แปง น้ําตาล เผือก มัน ขาวโพด เปนแหลงของสารอาหาร

ประเภทคารโบไฮเดรต 

หมูที่  3 ไดแก อาหารประเภทผักใบเขียว พืชผักตาง ๆ เปนแหลงของสารอาหาร ประเภท 

แรธาตุตาง ๆ และวิตามิน 

หมูที่  4 ไดแก อาหารประเภทผลไมตาง ๆ   เปนแหลงของสารอาหารประเภท คารโบไฮเดรต  

เพราะมีน้ําตาลมากจึงทําใหไดพลังงานมากกวาผัก และเปนแหลงของแรธาตุ และวิตามินตาง ๆ 

หมูที่  5 ไดแก  อาหารประเภทไขมันที่ไดจากสัตวและพืช  เชน น้ํามันหมู น้ํามันจากถั่วเหลือง  

น้ํามันงา น้ํามันรําขาว เปนแหลงของสารอาหารประเภทไขมัน 

อาหารหลัก 5 หมู ที่กําหนดขึ้นอยูกับผูบริโภค ควรรับประทานใหครบประจําทุกวัน และได

สัดสวนที่เหมาะสมกับความตองการของรางกาย เพื่อรางกายมีสุขภาพที่ดี ไมเปนโรคขาดสารอาหาร 

 การเลือก เตรียม ประกอบ และการปรุงอาหาร 

การเลือกซื้ออาหารสด อาหารแหง ตองมีหลักเกณฑและวธิีการถกูตอง เพื่อจะไดอาหารที่มีทัง้

คุณภาพและปริมาณคุมคากับเงินที่ตองจายไป ดังนี้ 

 
 



10 

 1. ซื้ออาหารเพื่อคุณภาพของอาหาร หลักเกณฑและเปาหมายสําคัญของการเลือกซื้ออาหาร 

ไมใชเพื่อใหไดอาหารปริมาณมากที่สุด หรือจายเงินนอยที่สุด แตตองคํานึงถึงเพื่อใหได

อาหารมีประโยชนสูงสุด ทั้งในดานคุณภาพอาหารและปริมาณ 

 2. ซื้ออาหารจากแหลงผลิตขายสง อาหารทุกชนิดที่จําหนายตามแหลงผลิตหรือขายสง จะมี

ราคาต่ํากวาแหลงที่ซื้อมาขายตอหรือขายปลีก 

 3. การซื้ออาหารตามฤดูกาล จะไดราคาถูกและคุณภาพสูง การซื้อตองเปลี่ยนแปลงและเนน

การใชผลิตผลตามฤดูกาล 

 4. รูจักใชอาหารแทนกันได หากไมมีผลผลิตที่ตองการก็ใหเลือกซื้อสิ่งที่ทดแทนกันได โดย

ไมทําใหผลผลิตมีคุณภาพต่ําลง 

 5. การเลือกซื้ออาหาร ควรมีความรูเกี่ยวกับคุณภาพอาหาร จะไดอาหารที่มีคุณภาพสูงคุมคา

กับเงินที่เสียไป 

 หลักการในการเตรียมอาหาร ประกอบ และปรุงอาหาร 

 

 
 

หลักในการปรงุอาหาร ยึดหลัก 3 ส ดังนี ้

 1. สงวนคุณคา ดวยวิธีการปรุงที่ชวยสงวนคุณคาของอาหารใหผูบริโภคไดรับประโยชนเต็มที่ 

 2. สุกเสมอ คือ ใชความรอนในการปรุงอาหารเพ่ือทําลายเช้ือโรค และสารเคมีที่อาจปนเปอนติด

มากับอาหาร 

 3. สะอาด ควรคํานึงถึงความปลอดภัย ของอาหาร และการปรุงอาหาร 

 



11 

 การเก็บถนอมอาหาร 

การถนอมอาหาร เปนวิธีการเก็บอาหารใหมีอายุยืนนาน สามารถนํามารับประทานได โดยมี

หลายวิธี คือ 

 1. การตากแหง เปนวิธีทางธรรมชาติโดยใชแสงแดดทาํใหอาหารแหง อาหารที่นํามาตากแหง

ตองเปนอาหารที่มีคุณภาพและเปนอาหารสด 

 2. การรมควัน เปนการถนอมอาหารที่แตกตางจากการทําใหอาหารแหงดวยความรอน เพราะ

นอกจากเปนการทําใหอาหารแหงแลวยังมีควันของไมชวยรักษาอาหารใหเก็บไวไดนาน  

 3. การดอง การดองผักผลไม มีหลายรูปแบบ เชน การดองเค็ม ดองเปร้ียว ดองหวาน เปนตน 

 4. การทําเค็ม เปนวิธีการถนอมอาหารโดยใชเกลือเปนวัตถุกันเสีย สําหรับเก็บรักษาอาหาร

ใหอยูไดนาน 

 5. การใชน้ําตาล เปนวิธีการใชความหวานของน้ําตาลเก็บรักษาอาหารใหอยูไดนาน เชน การเชื่อม  

การกวน การฉาบ การแชอิ่ม 

 

 การเก็บอาหารสดและอาหารแหง 

1. การเก็บเนื้อสัตว มีวิธกีารเก็บ ดังนี ้

  1.1  เนื้อหมู เนื้อวัว ควรลางแลวเก็บไวในตูเย็นกอนเก็บตองเอาออกจากวัสดุที่หอหุมอยู   

     ลางแลวซับใหแหง จึงใสกลองหรือถุงพลาสติกปดใหแนน แชในชองเย็นจัด 

  1.2  เนื้อสัตวจําพวกปลา เปด ไก อาจใชวิธีรวน ตม นึ่ง ยาง ก็ได จะเก็บไดนานขึ้น 

 2. การเก็บผัก ถายังไมนําผักมาประกอบอาหาร ควรพรมน้ําหอพันดวยใบตอง เก็บไวในที่รม

หรือบรรจุถุงพลาสติกเก็บไวในตูเย็นชองธรรมดา 

 3. การเก็บไข มีวิธีการเก็บดังนี้ 

  3.1 เลือกไขท่ีใหมและสะอาด ไมควรเก็บไขไวหลายวัน 

  3.2 ไมควรลางไขกอนเก็บ นอกจากสกปรก เพราะเช้ือโรคจะผานเขาไปไดงาย 

  3.3 ควรเก็บไขแยกใสชองที่เก็บไขในตูเย็น โดยวางสวนปานขึ้นจะทําใหเก็บไดนาน 
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 อาชีพที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการ 

 1. อาชีพเปดรานขายอาหาร เชน ขายขาวแกง ขายอาหารตามสั่ง ขายกวยเตี๋ยว ขายขนมจีน 

บางรานอาจจะขายเฉพาะอยางหรือหลายอยางอยูในรานเดียวกัน ขนาดของรานขึ้นอยูกับ

การลงทุน และจํานวนลูกคา ดังนั้นการตั้งรานอาหาร จะตองเลือกทําเล สํารวจลักษณะ

ของลูกคา เชน รายไดของลูกคา ความชอบ ชนิดและรสชาติของอาหาร การเปด

รานอาหารตองควบคูไปกับการขาย เครื่องดื่ม 

 2. อาชีพขายเครื่องดื่ม รานประเภทนี้จะเนนเครื่องดื่มเปนหลัก ถาเครื่องดื่มขนาดเล็กอาจจะ

ขายเฉพาะเครือ่งดืม่ประเภทกาแฟ ซึ่งมีหลากหลายชนดิ อาจขายตามขางทางหรือหางกไ็ด 

ถาขายเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลก็อาจจะมีอาหารประเภทของวางใหแกลมดวย สวนใหญ  

ก็จะมีดนตรี และอาจมีสถานที่สําหรับเตนรําได ที่เรียกกันวา Pub (ผับ) 

 3. อาชีพขายขนม อาจมีบางคนที่ตองการเปดรานขายขนมอยางเดียว เชน ขายขนมท่ีมีความเยน็ 

ขายขนมประเภทไข ขายขนมไทย เชน บัวลอยเผือก เตาสวน ขายประเภทเบเกอรี่ ซึ่งอาจ

ควบกับการขายเคร่ืองดื่มดวย  

 4. อาชีพขายอาหารปนโต อาชีพนี้ไมจําเปนตองเปดรานขายอาหาร แตใชวิธีประชาสัมพันธ

ใหทราบวามีธุรกิจประเภทนี้เพื่อใหลูกคาสั่งจอง ราคาและชนิดของอาหารขึ้นอยูกับ     

การตกลงกนั บางคนรับอาหารเฉพาะวันทํางาน และสามารถเลือกอาหารได อาชีพนี้ตอง

อาศัยรสชาติของอาหารเปนหลัก การสงตรงตอเวลา การเลือกสถานที่ก็ไมจําเปนอาจจะ

ใชสถานที่ในบานได 

 5. อาชีพถนอมอาหาร การถนอมอาหารเหมือนการเก็บอาหารใหมีอายุยืนคงทน เชน การตากแหง 

การรมควัน การดอง การทําเค็ม การใชน้ําตาล อาชีพนี้ขึ้นอยูกับวัสดุ ทรัพยากรที่มีอยูใน

ทองถิ่น เชน อยูใกลทะเลก็อาจจะทําปลาเค็ม ปลาแดดเดียว หอยดอง หรือในทองถิ่นที่มี

พืชผักมากก็จะถนอมผัก โดยการดองผัก หรือมีผลไมมากก็ใชวิธีเชื่อม เชน ทํามะตูมเชื่อม 

 6. อาชีพบริการจดัเลี้ยง เปนอาชีพที่มีบริการจัดเลี้ยงอาหารนอกสถานที่ เชน จัดแบบบุฟเฟต 

โตะจีน รายละเอียดเกี่ยวกับราคาและชนิดของอาหารขึ้นอยูกับการตกลง 
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 การจดัการงานอาชีพ 

 1. ทําเลที่ตั้ง อาชีพที่เกี่ยวกับอาหาร เชน การเปดรานขายอาหาร ขายเครื่องดื่ม ขายขนม 

นอกจากรสชาติอาหารยังจะตองอาศัยทําเลที่ตั้งราน จึงจําเปนตองเลือกสถานที่ที่อยูใน

ยานชุมชน 

 2. การจัดสถานที่  ควรออกแบบรานใหดูโลง จัดโตะและเกาอี ้รวมท้ังของใชภายในรานตอง

มีความสะอาดและถูกอนามัย 

 3. ควรเลือกซือ้อาหารที่มีคณุภาพ  มีความสดใหม  ถาเปนอาหารแหงควรหลีกเลีย่งที่เก็บไวนาน  

ตรวจสอบวามีเชื้อราหรือไมมีสารอื่นปนเปอนหรือไม 

 4. การปรุงอาหาร ควรคํานึงถึงคุณคาอาหาร เชน การใชความรอน การรักษาความสะอาด  

การใชผงชูรส การคงคุณคาของอาหารทั้ง 5 หมู  การจัดอาหารใหเหมาะสมกับวัย  เชน  

วัยผูใหญเปนวัยที่ตองการเสริมสรางเซลลตาง ๆ   เพื่อรักษาสมรรถภาพการทํางานในรางกาย

ใหคงที่  จึงควรไดรับอาหารทั้ง 5 หมู ในสัดสวนที่เหมาะสม 

 5. การบริการในธุรกิจขายอาหาร มีความสําคัญยิ่ง ผูบริการตองใสใจกับการมีมารยาทใน  

การบริการ มีความรูเกี่ยวกับการเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม 

 6. การมีคุณธรรม จริยธรรม ตอลูกคา เชน การคิดราคาอาหารที่เปนธรรม รับผิดชอบใน

กรณีที่อาหารตองมีความสดหรือมีคุณคาทางอาหาร 

  

กิจวัตรประจําวนัของอาชีพขายอาหารอาจไมเหมือนอาชีพอื่น ๆ เชน ตื่นเชาไปซื้อของที่ตลาด

แลวเตรียมอาหารเพื่อใหทันขาย  ชวงที่เหนื่อยในการบริการลูกคาก็คือชวงเชา ชวงกลางวัน ชวงเย็น    

ซึ่งเปนชวงที่ลูกคาสวนใหญมารับประทานอาหาร ชวงเวลาอื่น ๆ อาจจะเปนงานเบา เชน ชวงที่เตรียม

อาหาร มีการห่ันผัก หั่นเนื้อ 

 สภาพปญหา 

 1. ขาดการบริการที่ดี ไมมีมนุษยสัมพันธ ไมสนใจลูกคาเมื่อมาใชบริการ ดังนั้น จึงควร

ปรับปรุงดานการบริการที่ดีตอลูกคา  เชน เมื่อลูกคาเขารานควรยิ้มแยม แจมใส พรอม

จัดหาโตะใหนั่ง บริการตามลําดับท่ีลูกคาเขามาใชบริการ 

 2. เจาของรานมักขาดทุน เนื่องจากการขายอาหารสามารถถูกคดโกงไดหลายทาง ถาเจาของ

หรือผูไวใจไดไมไดดูแลอยางใกลชิด เชน คนเก็บเงินไมซื่อสัตย ลูกจางมักหยิบฉวย

สิ่งของไปใชในบาน 

 3. คุณภาพสินคาไมคงที่ เชน ไมสุก ไมสะอาด เสื่อมคุณภาพ ทําใหลูกคาไมมาใชบริการ 



14 

 การอนรุักษพลงังานและสิ่งแวดลอม 

 

 
การอนรุักษพลงังานและสิ่งแวดลอมในครอบครัวทําได ดังนี ้

 1. การเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟามาใชประกอบอาหาร เชน กระทะไฟฟา ควรเปนเครื่องใชไฟฟา

ที่ระบุฉลากประหยัดไฟ 

 2. เมื่อเปดกอกน้ําประปาควรใชน้ําในปริมาณพอเพียง แลวปดกอกน้ําทันที อยาปลอยใหน้ํา

ไหลจนลนภาชนะ 

 3. น้ําใชแลว เชน น้ําซาวขาว น้ําลางผัก ผลไม น้ําซักผาครั้งสุดทายก็นําไปรดตนไมได 

 4. ถุงขยะในบานตองมีฝาปดใหมิดชิด เพราะเปนจุดรวมของสัตวที่เปนพาหะนําโรค เชน  

หนู แมลงสาบ   

 งานเกษตร 

งานเกษตร หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และอาชีพที่เกี่ยวของตาม กระบวนการผลิต

และการจัดการผลผลิต มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต ปลูกฝงความรับผิดชอบ ขยัน อดทน  

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมงานเกษตรสวนใหญเกี่ยวของกับการปลูกพืช  จะเห็นวาในอดีตเรามี

พืชหลายชนิดที่สามารถสงออกไปขายตางประเทศได เชน ขาว ยางพารา ขาวโพด มันสําปะหลัง สวน

การเลี้ยงสัตวและการประมงยังนอย โดยเฉพาะการประมงตองอาศัยสภาพพื้นที่ที่ติดชายทะเล 

การประกอบอาชีพเกษตรจะกาวหนาอยางไร ตองเขาใจพื้นฐานเกษตรโดยเฉพาะเร่ืองดินและปุยที่เปน

สิ่งสําคัญในการเจริญเติบโตของพืช 
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 ดิน 

1. ความหมายของดิน 

 ดินเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินและแรผสมกบัซากพืชซากสัตวท่ีตายทับถม เปนเวลา

หลายลานป  หลังจากเปดปาใหม ๆ  ดินยังอุดมสมบูรณ  ปลูกพืชลงไปก็จะงามและใหผลผลิตสูง แตถา

ปลูกพืชติดตอกันหลาย ๆ ป  ไมมีการปรับปรุงดิน  ดินจะเสื่อมโทรมเพราะอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร

พืช เปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตเกษตรกร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คุณภาพของดินเทากับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร 

2. สวนประกอบดนิ 

  (1) อนินทรียวัตถุ  เปนสวนที่ไดจากการผุพังสลายตัวของแรและหิน  เปนแหลงธาตุ

อาหารพืชที่สาํคัญที่สุด ดินสวนใหญที่ใชปลูกพืชในประเทศไทย มีอนินทรียวัตถุเปน

สวนประกอบถึงรอยละ 97-99 ของน้ําหนักแหงของดิน 

  (2) อินทรียวัตถุ  เปนสวนที่ไดจากการเนาเปอยผุพังสลายตัวของเศษซากพืช และ

สัตวที่ทับถมกันอยูในดิน อินทรียวัตถุมีปริมาณธาตุอาหารพืชอยูนอย แตมี

ความสาํคัญในการทําดินใหโปรง รวนซุย ระบายน้ําและถายเทอากาศไดดี ทั้งยังเปน

แหลงพลังงานของจุลินทรียในดิน ดินสวนใหญที่ใชเพาะปลูกพืชในประเทศไทย  

มีอินทรียวัตถุอยูเพียงรอยละ 1-3 ของน้ําหนักแหงของดิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภาคอีสานดินสวนใหญอินทรียวัตถุต่ํามาก (นอยกวารอยละ 1) จึงควรให

ความสําคัญตอการเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดิน 

  (3) น้ําในดิน ทําหนาที่ชวยละลายธาตุอาหารพืชในดิน และจําเปนสําหรับใชใน    

การเคลื่อนยายธาตุอาหารและสารประกอบตาง ๆ เขาไปในตนพืช 

  (4) อากาศในดิน ทําหนาที่ใหออกซิเจนแกรากพืชและจุลินทรียในดิน สําหรับใชใน    

การหายใจ 

 3. หนาตัดดิน 

 ดินมีความลึกหรือความหนา  ถามองลึกลงไปในแนวดิ่ง จะพบวา ดินมีลักษณะเปนชั้น ๆ 

เรียกสวนนี้วา หนาตัดดิน ดินทั่ว ๆ ไปมักมีอินทรียวัตถุสะสมอยูที่ดินบนและปริมาณอินทรียวัตถุจะ  

ลดนอยลงในดินลาง ระดับที่ลึกลงไปตามแนวหนาตัดดิน จะพบหินที่กําลังผุพัง สลายตัวในชั้นลาง 

เรียกวา  วัตถุตนกําเนิดดิน ชั้นท่ีอยูลึกลงไปถัดจากวัตถุตนกําเนิดดิน เรียกวา พื้นหิน ซึ่งเปนชั้นหินที่ยัง

ไมไดผานกระบวนการผุพังสลายตัว 
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 รากพืชเจริญเติบโตและดูดธาตุอาหารเฉพาะในสวนที่เปนดินบนและดินลาง ซึ่งดินแตละ

ชนิดมีความลึกไมเทากัน ดินที่ลึกจะมีพื้นที่ใหพืชหยั่งราก และดูดธาตุอาหารไดมากกวาดินที่ตื้น    

การปลูกพืชใหไดผลดี จึงควรพิจารณาความลึกของดินดวย 

 

4. การเจริญเติบโตของพืช 

 
 ทุกสรรพสิ่ง (สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต) ในระบบนิเวศลวนเชื่อมโยงสัมพันธกันเปน

เหตุปจจัยซึ่งกันและกัน สําหรับปจจัยหลักที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช มีดังตอไปนี้ 

  (1) แสงแดดเปนแหลงพลังงานที่พืชใชในการสังเคราะหแสง 

  (2)  อุณหภูมิของดินและบรรยากาศ มีผลตอกระบวนการตาง ๆ ภายในตนพืช เชน   

การสังเคราะหแสง การหายใจ เปนตน 

  (3) ความชื้นและน้ํา เปนวัตถุดิบในการสังเคราะหแสง ทําใหเซลลแตกตัวเปน

ตัวกลางขนยาย ธาตุอาหาร และอินทรียสารในสวนตาง ๆ ของพืช 

  (4) สภาพกรด - ดางของดนิ นิยมบอกเปนคาพีเอช (pH) โดยท่ัวไปพืชเจริญเติบโตไดดี

ในดินที่มีพีเอชใกลเปนกลาง (pH 6.0-6.5) 

  (5) ชนิดและปริมาณของกาซตาง ๆ ในดิน อากาศ สวนใหญในดินประกอบดวย 

กาซออกซิเจน ไนโตรเจน และคารบอนไดออกไซด รากพืชใชกาซออกซิเจนใน

การหายใจ ถากาซออกซิเจนไมพอระบบรากของพืชจะออนแอ 

  (6) โรคและแมลงศัตรูพืช ถาพืชมีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนมาก ยอมยับยั้ง

การเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของพืช 
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  (7) ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน และสมบัติของดิน สมบัติทางเคมี โดยเฉพาะความเปน

กรด - ดาง ของดิน สมบัติทางกายภาพ เชน ความรวนซุยของดิน การระบายน้ํา 

การถายเทอากาศ  ฯลฯ  และสมบัติทางชีวภาพ ไดแก จุลินทรีย และสัตวเล็ก ๆ ในดิน 

มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

  (8) ความรูความสามารถในการจัดการไรนาของเกษตรกร ซึ่งนับวันจะย่ิงสําคัญมากขึ้น

เนื่องจากการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งดานประสิทธิภาพ คุณภาพ และตนทุนการผลิต 

 5. ความตองการธาตุอาหารของพืช ในจํานวน 17 ธาตุที่พืชตองการใชในการเจริญเติบโต

และใหผลผลิตได 3 ธาตุ  จากน้ําและอากาศ คือ คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน สวนอีก 

14 ธาตุไดจากดิน 

   ใน 14 ธาตุนั้น มี 6 ธาตุที่พืชตองการในปริมาณมาก คือ ไนโตรเจน (เอ็น) 

ฟอสฟอรัส (พี) โพแทสเซียม (เค) แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถัน แตการใสปุย      

จะเนนเฉพาะ เอ็น-พี-เค จึงเรียกวา ธาตุอาหารหลัก สวนแคลเซียม แมกนีเซียม และ

กํามะถันนั้น ดินสวนใหญที่ใชปลูกพืชในปจจุบันมักไมขาด และเมื่อใสปุย  เอ็น-พี-เค    

ลงไปในดนิ มักมี 3 ธาตุนี้ปนลงไปดวยเสมอ ซึ่งเรียกวา ธาตุอาหารรอง สวนธาตุอาหารเสริม 

(จุลธาตุ) ไดแก เหล็ก สังกะสี โบรอน เปนตน ถาพืชขาดธาตุหนึ่งธาตุใดธาตุนัน้จะเปนตัว

จํากัดการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช 

 6. การสูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน 

  ธาตุอาหารพืชในดินสูญเสียออกไปไดหลายทาง ดังนี้ 

  (1) สูญเสียไปกับผลผลิตพืชที่เก็บเกี่ยวออกไป 

  (2) ถูกชะลางออกไปจากบริเวณรากพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน  เชน ถาเกิดฝนตกหนัก

หลังจากใสปุยไนโตรเจน โดยเฉพาะในดินทราย เกษตรกรอาจไดรับประโยชน

จากการใสปุยเพียงรอยละ10 เทานั้น เพราะไนโตรเจน ละลายไปกับน้ํางายมาก 

  (3) สูญหายไปในรูปกาซ เชน กรณีของไนโตรเจน 

  (4) การตรึง โดยเฉพาะฟอสฟอรัส การตรึง หมายถึง ธาตุอาหารพืชถูกดินหรือ 

สารประกอบในดินจับไว  พืชจึงไมสามารถดูดธาตุอาหารเหลานั้นไปใชประโยชน

ไดทั้งหมด ซึ่งความเปนกรด - ดางของดิน เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่มีผลตอการตรึง

ธาตุอาหารพืชในดิน 

  (5) สูญเสียไปกับการชะลางและพังทลายของดิน พื้นที่ที่มีความลาดและมีสภาพโลงเตียน

ปราศจากพืชพันธุหรือสิ่งปกคลมุหนาดนิ หรือมีการไถพรวนดินเพื่อเตรียมปลูกพชื 
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     ถาฝนตกหนักจะเกิดการกัดเซาะผิวดิน ธาตุอาหารพืชในดินยอมสูญหายออกไปจาก

พื้นที่ดวย 

 

เมื่อมีการเพาะปลูกพืช ธาตุอาหารจะถูกดูดไปใชในการเจริญเติบโตและถูกเก็บสะสมไวใน

สวนตาง ๆ ของพืช ไดแก ใบ ลําตน ดอก  ผล  ฯลฯ  เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ ธาตุอาหารพืช

ยอมถูกนําออกไปจากพื้นท่ีดวย 

 
 

ในพื้นที่การเกษตร  ธาตุอาหารพืช ในดินสูญเสียไปกับผลผลิตมากท่ีสุด  การปลูกพืชติดตอกัน

ยาวนานโดยไมมีการเพิ่มเติมธาตุอาหารลงไปในดิน  ความอุดมสมบูรณของดินจะลดลง  และในทายที่สุด

ดินจะไมสามารถใหผลผลิตพืชสูงได 

ดังนั้น ควรเพ่ิมเติมธาตุอาหารพืช ลงไปในดินใหเพียงพอ ซึ่งการใสปุยเปนวิธีการหนึ่ง เพราะ

การฟนฟูดินใหกลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้งหนึ่ง ตองใชเวลาและคาใชจายสูงมาก  จึงควรดูแลรักษาความ

อุดมสมบูรณของดินใหดีอยูเสมอ 
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 สารฆาศัตรูพืชและสัตว 

สารฆาศัตรูพืชและสัตวสวนใหญเปนสารประกอบอนินทรีย เปนพิษกับแมลงและศัตรูพืช  

หากใชอยางไมระมัดระวังยอมเปนโทษตอสุขภาพของทั้งผูใชและผูบริโภค ทั้งยังมีสารพิษตกคางใน

สิ่งแวดลอมอีกดวย  จึงมักมีคําเตือนบนฉลาก  ตัวอยางเชน  ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากฉีดพนยา      

20 วัน เปนตน มิฉะนั้นสารพิษตกคางจะเปนอันตรายตอผูบริโภค 
 

 ปุยและประโยชนของปุย 

ปุย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเปนองคประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่กอใหเกิดธาตุอาหารพืช เมื่อ

ใสลงไปในดินแลวจะปลดปลอย หรือสังเคราะหธาตุอาหารท่ีจําเปนใหแกพืช 

การเพาะปลกูพืชในดินที่มีความอดุมสมบูรณสงู จึงตองการธาตุอาหารเพ่ิมเติมจากปุยนอยกวา

ดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา 
 

ปุยแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 (1) ปุยเคมี คือ สารประกอบอนินทรียที่ใหธาตุอาหารพืช เปนสารประกอบที่ผาน กระบวนการผลิต

ทางเคมี เมื่อใสลงไปในดินที่มีความชื้นที่เหมาะสม ปุยเคมีจะละลายใหพืชดูดไปใช

ประโยชนไดอยางรวดเร็ว 

 (2) ปุยอินทรีย  คือ สารประกอบที่ไดจากสิ่งมีชีวิต ไดแก พืช สัตว และจุลินทรีย ผาน

กระบวนการผลติทางธรรมชาติ  ปุยอินทรียสวนใหญใชในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ

ของดิน ทําใหดินโปรง รวนซุย ระบายน้ําและถายเทอากาศไดดี รากพืชจึงชอนไชหา 

ธาตุอาหารไดงายขึ้น 

   ปุยอินทรียมี 3 ประเภท คือ  ปุยหมัก  ปุยคอก  และปุยพืชสด  ปุยอินทรีย           

มีปริมาณธาตอุาหารพืชอยูนอย เมื่อเปรียบเทียบกับปุยเคมีและธาตุอาหารพืช สวนใหญอยูใน

รูปของสารประกอบอินทรีย เชน ไนโตรเจน อยูในสารประกอบ จําพวกโปรตีน เมื่อใส

ลงไปในดิน พืชจะไมสามารถดูดไปใชประโยชนไดทันที แตตองผานกระบวนการยอย

สลายของจุลินทรียในดินแลวปลดปลอยธาตุอาหารเหลานั้นออกมาในรูปสารประกอบ

อินทรียเชนเดียวกันกับปุยเคมี  จากนั้นพืชจึงดูดไปใชประโยชนได 

 (3) ปุยชีวภาพ คือ ปุยที่ประกอบดวยจุลินทรียที่ยังมีชีวิตอยู และคุณสมบัติพิเศษสามารถ

สังเคราะหสารประกอบธาตุอาหารพืชไดเอง หรือสามารถเปลี่ยนธาตอุาหารพืชที่อยูในรูปที่

ไมเปนประโยชนตอศัตรูพืชใหมาอยูในรูปที่พืชสามารถดูดไปใชประโยชนได และยังมี

ประโยชนอื่น ๆ อีก เชน 
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  1. ทําใหศัตรูพืชลดลงชั่วคราว เพราะไมชอบกลิ่นหรือความเปนกรดของปุยชีวภาพ  

แตเมื่อศัตรูพืชปรับตัวได ก็จะทําลายพืชเหมือนเดิม 

  2. ในกรณีที่เกษตรกรใชปุยเคมีสูตรเดิม ๆ  อยางตอเนือ่ง ทําใหมีการสะสมธาตุอาหาร

พืชบางตัวในดินมากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เมื่อ

หยุดใชปุยเคมีแลวใชปุยชีวภาพแทนพืชจะคงเจริญเติบโตไดดี 

  3. ในบางกรณี ดินมีความเปนดางหรือธาตุอาหารพืชบางตัวไมละลาย เมื่อใชปุย

ชีวภาพท่ีมีความเปนกรดใสลงไป จะทําใหสภาพดินดีขึ้นชั่วคราว และปลดปลอย

ธาตุอาหารพืชออกมามากขึ้น 

  4. ในกรณีที่ดินนั้นขาดธาตุอาหารรองบางตัว  ปุยชีวภาพที่มีธาตุอาหาร ดังกลาวจะ

เขาไปทดแทนทําใหเกิดผลดีตอพืช 

  5. มีฮอรโมนพืชบางอยางที่ถูกสังเคราะหขึ้นในกระบวนการหมัก  และมีปริมาณ

เหมาะสมกับพืชนั้น ๆ  จึงทําใหพืชเจริญเติบโตดีขึ้น 

 

 ปริมาณธาตุอาหารพืชในปุยเคมี 

ฉลากของปุยเคมีทุกชนิดมีตัวเลข 3 จํานวนเรียงกัน ตัวเลขแตละจํานวนแสดงปริมาณ        

ธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (เอ็น-พี-เค) ตามลําดับ  เรียกวา สูตรปุย  ซึ่งมีหนวยเปน

เปอรเซ็นต (%) โดยน้ําหนักทั้งหมดของปุยเคมี 

ตัวอยางเชน  ปุยสูตร 13-0-46  แสดงวาปุยเคมีหนัก 100 กิโลกรัม มีไนโตรเจน 13 กิโลกรัม  

ไมมีฟอสฟอรัส  และมีโพแทสเซียม 46 กิโลกรัม  สวนธาตุอาหารพืชตัวอื่น ๆ ในปุยเคมี  ผูผลิตจะระบุ

หรือไมก็ได  แตถาระบุจะใสขอมูลวา มีธาตุอาหารรองและจุลธาตุอะไรบาง? ในปริมาณ (%)  เทาไหร? 

ถาเกษตรกรตองการผสมปุยเคมีใชเอง เพราะปุยสูตรที่มีจําหนายในทองตลาดไมตรงกับ  

ความตองการ  แนะนําใหใชแมปุยดังตอไปนี้ 

 (1) ปุยไนโตรเจน (ปุยเอ็น) เชน ปุยยูเรีย (46-0-0) ปุยแอมโมเนียซัลเฟส (21-0-0) 

 (2) ปุยฟอสฟอรัส (ปุยพี) เชน ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟส (0-46-0) ปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟส 

(18-46-0) 

 (3) ปุยโพแทสเซียม (ปุยเค) เชน ปุยโพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) ปุยโพแทสเซียมซัลเฟส 

(0-0-50) 
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 การพิจารณาเลือกซื้อปุยเคมี 

ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ไดกําหนดใหผูขายปุยเขียนขอความที่สําคัญตาง ๆ เปน 

ภาษาไทยหรือที่เรียกวา ฉลากปุย ไวที่กระสอบปุยใหเดนชัด คือ (1) ช่ือทางการคาและมีคําวา ปุยเคมี  

(2) สูตรปุย (3) น้ําหนักสุทธิของปุย (4) ปริมาณธาตุอาหารรอง (5) เครื่องหมายการคา (6) ผูผลิตและ

สถานที่ผลิตหรือสถานที่ตั้งของผูแทนจําหนายที่ชัดเจน (7) ทะเบียนเลขที่ ยกเวน ปุยเคมีมาตรฐาน       

7 ชนิด เชน ยูเรีย (46-0-0) ซุปเปอรฟอสเฟส (0-20-0) โพแทสเซียมคลอไรด (0-0-60) เปนตน ที่ไมตอง

ขึ้นทะเบียน 

 

 อาชีพที่เกี่ยวของกับงานเกษตร 

 1. อาชีพปลูกพืช อาจจะปลูกพืชชนิดเดียวหรือปลูกพืชหลายชนิดผสมกัน เชน ปลูกพืชผัก 

แตมีหลายชนิด หรือปลูกพืชประเภทตาง ๆ เชน ปลูกผัก ปลูกผลไม และทํานาดวย 

 2. อาชีพเลี้ยงสัตว เปนอาชีพที่ทําไดทั่วประเทศ การเลี้ยงสัตวบางชนิดขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่  

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงปลาในกระชัง 

 3. อาชีพเกษตรผสมผสาน เปนอาชีพเกษตรประกอบดวยหลายประเภทที่มีการเกื้อกูลกัน  

เชน มีการปลูกพืชรวมกับการเลี้ยงสัตวโดยนําเศษพืชมาใหสัตวกิน เอามูลสัตวไปใสพืช หรือ

ผสมผสานกันระหวางพืช เชน เกื้อกูลกันโดยอาศัยรมเงาจากตนไมที่ใหญกวา 

 4. อาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยนําผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจากการขาย 

หรือเปนชวงที่มีราคาตกต่าํก็นาํมาแปรรูปได เชน การตากแหง การดอง การรมควัน การเชื่อม 

 5. อาชีพพอคาคนกลาง เปนอาชีพท่ีรับซื้อสินคาจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งไมตองเปน

ผูผลิตเอง เชน มีการรับซื้อสินคาหลากหลายจากผูผลิตไปขายตลาด  

 

 1. การปลูกพืช 

 1.1 ประเภทของการปลูกพืช สามารถแบงพืชออกตามลักษณะการใช ดังนี้ 

  (1) พืชไร คือ เปนไมประเภทไมลมลุก และไมทนแลง ตองการน้ํานอย มีอายุการปลูก

และการเก็บเกี่ยวไมนาน และเมื่อใหผลผลิตแลวลําตนก็จะตาย เชน ขาวโพด ออย 

ขาว มันสําปะหลัง 

  (2) พืชสวน คือ พืชที่ปลูกในพื้นที่ไมมากหรือมาก ๆ ก็ได แตตองปฏิบัติดูแลอยาง

ใกลชิดมากกวาพืชไร สวนมากอายุยืนสามารถเก็บเกี่ยวไดนานเปนเวลาหลายป

ติดตอกัน เชน พืชผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ 
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  (3) พืชปา เปนพืชที่ไมตองการดูแลรักษา หรือมนุษยปลูกขึ้นโดยอาศัยธรรมชาติที่

สอดคลองกับพืชชนิดที่เกิดขึ้นเองในปา เชน การปลูกสัก ปลูกไผ 

  (4) พืชสมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคไดทั้งหมด พืชและสัตว

บางชนิดยังนํามาสกัดเปนเครื่องสําอาง เชน วานหางจระเข อัญชัน ขมิ้น เปน

อาหารเสริม เชน กระชาย กระเทียม เปนเครื่องดื่ม เชน บัวบก คําฝอย ตะไคร ใช

ปรุงแตงอาหาร เชน หอมแดง มะนาว 

 1.2 กระบวนการผลิตพืช 

 การปลูกพืชชนิดใดก็ตาม ควรมีขั้นตอนการเตรียม ดังนี้ 

  (1) การจัดเตรียมกอนเพาะปลูก 

   1. จัดเตรียมสภาพพื้นที่ เตรียมดินใหเหมาะสมกับพืชที่จะปลูกจัดหาน้ําใชอยาง

เพียงพอ 

   2. เตรียมวัสดุอุปกรณ เชน เตรียมพันธุพืช วัสดุในการปลูกพืชน้ํามัน เครื่องมือ

ที่จําเปน อาจมีการเตรียมตรวจสอบเคร่ืองจักรท่ีจะใช เชน เครื่องสูบน้ํา อาจ

ตองมีการเปลี่ยนอะไหลบางชิ้นก็ไดใหจัดหาไวลวงหนา 

   3. เตรียมทุน ในที่นี้หมายถึงเงินทุนที่จะเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ จางแรงงาน 

   4. เตรียมแรงงาน แรงงานที่ใชอาจจะเปนแรงงานในครอบครัว หรือแรงงานจาง

ขางนอก ตองวางแผนการใชแรงงานวาชวงใดตองใชมากนอยเพียงใด 

   5. ศึกษาราคาของตลาดพชืในชวงนั้น ๆ  เพื่อวางแผนการปลกูใหตรงกับชวงที่มี

ราคาแพง 

   6. เตรียมพันธุพืชอาจไดพันธุมาจากการเพาะเมลด็ กิ่งตอน กิ่งทาบ การแยกหนอ 

การเสียบยอด ซึ่งตองพิจารณาขอดีขอเสียของแตละวิธี และความเหมาะสม

ของพืชที่จะใชปลูก 

  (2) การปลูกพืช เมื่อเตรียมสถานที่แลวก็ลงมือปลูก การปลูกมีหลายวิธี เชน หวานเมล็ด 

การขุดหลุมปลูก ขึ้นอยูกับชนิดของพืชดวย 

  (3) การดูแลรักษา เมื่อปลูกแลวตองมีการดูแลรักษา มีการใหน้ํา ใหปุยบํารุงดิน  

ปองกันกําจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิด อายุ ของตนพืชดวย 

  (4) อายุการเก็บเกี่ยว มีความแตกตางตามชนิดของพืชขึ้นอยูกับระยะเวลา หรือใช

วิธีการสังเกต พืชอาจเก็บเกี่ยวดวยแรงคน เครื่องทุนแรงหรือเก็บเกี่ยว ไดทั้งแรง

คนและเครื่องจักรก็ตองขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจดวย 
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  (5) การขาย พืชมีวิธีการขายไดหลายวิธี เชน มีพอคาคนกลางมาซื้อถึงบาน ไปขายเอง

ที่ตลาด สงรานคาประจํา เชน สงตามหางสรรพสินคา สงกลุมสหกรณ 

 

สภาพปญหา 

 1. พื้นฐานความรูของเกษตรกรรายยอยสวนใหญมีการศึกษานอย เชน จบ ป.4 ป.6 หรือลืม

หนังสือไปแลว ทําใหมีปญหาในการศึกษาหาความรู โดยเฉพาะการศึกษาขอมูลการผลิต

กับขอมูลทางการตลาด จึงเปนสาเหตุที่ทําใหการผลิตยังคงเดิมหรือตาม ๆ กันไป 

 2. ราคาพืชผลไมแนนอน ไมมีหลักประกันในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เมื่อผลผลิต

เก็บเกี่ยวไดแลวจึงหาตลาด ไมมีการหาตลาดไวลวงหนา ดังนั้น ผลผลิตทางการเกษตรจึง

ถูกกําหนดราคาโดยพอคาคนกลาง เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีอายุสั้น ทําใหเกษตรกร

ตองรีบขาย  ถาไมขายทันทีตองเตรียมยุงฉางสําหรับเก็บ เชน ขาว 

 3. ระบบชลประทาน การวางระบบชลประทานของภาครัฐบาลไมทั่วถึง บางแหงมีน้ําใชทาง

การเกษตรตลอดป บางแหงตองอาศัยน้ําตามธรรมชาติ 

 4. การชวยเหลือในการสรางถนนเขาไปในพื้นที่ของเกษตรกรยังไมทั่วถึง ทําใหไมสะดวก

ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกมาจากฟารม 

 5. การจัดการของเกษตรกรยังไมคุมคากับการลงทุน มีการใชทุนมากกวาผลที่ไดทําใหขาดทุน

ทุกปจนเกิดเปนหนี้สินเพิ่มขึ้น ๆ 

 6. ราคาผลผลิตตกต่ํา เมื่อผลผลิตออกมากจะทําใหราคาผลผลิตตกต่ํา อาจแกปญหาโดย   

การทําใหออกนอกฤดูกาล หรือเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยการแปรรูปอาหารหรือถนอมผลผลิต 

 

 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 1. ใชพลังงานไฟฟาทางการเกษตรอยางประหยัด เชน เครื่องปนไฟฟา 

 2. ประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง ในการดําเนินงานควรวางแผนการดําเนินงานกอนเพื่อประหยัด

ในการใชน้ํามัน เชน วางแผนซื้อวัสดุอุปกรณใหนอยครั้ง 

 3. ไมควรเผาตอซังในพื้นที่นา  ไร  สวน  นอกจากจะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศแลว ยังทําใหหนาดิน

ซึ่งประกอบดวยแรธาตุอาหารสูญเสียไปดวย โดยการถูกความรอน 

 4. การใชผลผลิตใหเกิดประโยชน ผลผลิตที่เหลอืจากการจําหนายควรนํามาใชใหเกิดประโยชน

ตอไป เชน มูลสัตว ใหนํามาใชหมักปุย เศษพืชนํามาใหสัตวกิน หรือทําปุยหมัก 
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 2. การเลี้ยงสัตว 

 2.1 ประเภทของการเลี้ยงสัตว แบงตามลักษณะของสัตวได ดังนี้ 

  (1) สัตวใหญ นิยมเลี้ยงกันแพรหลาย เปนสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อใชงาน ใชเปนพาหนะ  

เลี้ยงเปนอาชีพ  เชน โคเนื้อ กระบือ 

  (2) สัตวเล็ก นิยมเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพ เปนอาหารหรือเพื่อความเพลิดเพลิน  

เชน สุกร แพะ กระตาย 

  (3) สัตวปก เปนสัตวประเภทมีปก เชน ไก เปด หาน นก 

  (4) สัตวน้ํา เปนสัตวท่ีอาศัยในน้ํา หรือครึ่งบกครึ่งน้ํา เชน ปลา กุง กบ และตะพาบน้ํา 

 2.2  กระบวนการผลิตสัตว 

  (1) การเตรียมการกอนการเลี้ยงสัตว คลายกับการเตรียมการปลูกพืช มีการเตรียม

สถานที่ วัสดุอุปกรณ เตรียมทุน แรงงาน ศึกษาราคาตลาด เตรียมพันธุ ซึ่งสิ่งของ

เครื่องใชอาจแตกตางกัน การเตรียมสถานที่ตองมีการเตรียมเพิ่มเติม  เชน  เตรียม

โรงเรือน เตรียมบอน้ําสําหรับการเลี้ยงสัตวบางชนิด 

  (2) การเลี้ยงสัตว ตองจัดสถานที่ใหเหมาะสมกบัสตัวชนดินั้น  ศึกษาความชอบ  ชนิด

และปริมาณอาหารที่ตองการตามวัยของสัตว 

  (3) การดูแลรักษา อาจตองมีการใหอาหารเสริม หรือบางชนิดตองใหออกกาํลงักาย  มี

การสังเกตเพื่อปองกันโรคตาง ๆ 

  (4) การขาย ขายเม่ือสัตวเจริญเติบโตเต็มที่  ถาเลี้ยงตอไปจะทําใหตนทุนสูง ตองเสีย

คาอาหาร คาแรงงานเลี้ยง และอื่น ๆ อีก การขายก็เชนเดียวกันกับการจําหนาย

ผลผลิตที่เกี่ยวกับพืช เชน มีพอคาคนกลางมาซื้อ หรือสงตามหางสรรพสินคา 

งานชาง 

งานชาง หมายถึง  งานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทํางานของชางที่มีความรู ความชํานาญ ในงาน

นั้น ๆ ทักษะเปนสิ่งจําเปนในการเปนชาง  เพราะเปนการสรางความรู ความชํานาญในการทํางานสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. การศึกษาหาความรูกับงานชางนั้น ๆ กอนที่จะลงมือปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อใหทราบ

ธรรมชาติของงาน  เชน งานไฟฟาตองเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของกระแสไฟฟา  การทํางาน

ของอุปกรณตาง ๆ  จากคูมือประกอบของอุปกรณนั้น ๆ 
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 2. การวิเคราะหสาเหตุของการชํารุดเสียหายของชิ้นสวนอุปกรณหรือสิ่งกอสราง ศึกษาชนิด

ของวัสดุและหนาที่ของชิ้นสวนอุปกรณในแตละสวนกอนทําการถอดหรือแกไข

ซอมแซม 

 3. การจัดเตรียมอุปกรณในการถอดประกอบชิ้นสวนในแตละอุปกรณ เครื่องมือในการซอม  

เชน คอน คีม ไขควง ตลับเมตร ฯลฯ ใหเหมาะสมกับลักษณะงานนั้น 

 4. การวางแผนและกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละสวนใหเหมาะสม และการใชวัสดุ

อุปกรณอะไรบาง งบประมาณที่ใชความคุมคากับการซอมบํารุง 

 5. การปฏิบัติงาน คือ การทํางานทีละขั้นตอนตามที่ไดศึกษาวิเคราะหและวางแผนไวเปน

การฝกใหมีการสังเกต ตรวจสอบ และคนควา เพื่อทําการทดลองและแกไขขอบกพรอง

หรือจุดเสียใหดีขึ้นหรืออยูในสภาพเดิมที่สามารถใชไดตอไป 

 6. เม่ือทําการซอมแซมเรียบรอยแลวใหตรวจสภาพความเรียบรอย อุปกรณใสครบถวน

ถูกตองหรือไม  แลวจึงทาํการทดลองวาสามารถใชไดหรือไม  หรือตองทาํการปรบัปรุงแกไข

ใหดีตอไป 

 

 ประเภทของงานชาง 

 1. ชางไฟฟา เปนผูมีความชํานาญเกีย่วกับธรรมชาตแิละการทํางานของระบบไฟฟา  ประโยชน

และโทษของไฟฟา เชน เดินสายไฟในอาคาร ชางวิทยุ โทรทัศน 

 2. ชางไม เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับงานไม  เชน การทําเฟอรนิเจอรจากไม ทําโตะ เกาอี้  

หรืองานกอสรางจากไม 

 3. ชางยนต เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับเครื่องยนต กลไก การทํางานของเครื่องยนต เชน  

เปนชางซอมรถยนต รถจักรยานยนต 

 4. ชางประปา เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับการวางทอประปา ธรรมชาติการไหลของน้ํา การเชื่อมตอ

ทอในลักษณะตาง ๆ 

 5. ชางปูน เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับการกออิฐถือปูน การฉาบ การเทพื้นคอนกรีต 

 6. ชางทาสี เปนผูมีความชาํนาญเกีย่วกบัการทาสกีับวัสดุตาง ๆ  แลวยังมีความชํานาญเกี่ยวกับ

การเลือกใชสีกับวัสดุตาง ๆ 

 7. ชางเชื่อม เปนผูมีความชํานาญเกี่ยวกับงานเชื่อม การใชเคร่ืองมือ เครื่องจักรในการเชื่อม  

อาชีพท่ีเกี่ยวของ เชน อาชีพทําเหล็กดัดประตู หนาตาง 
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 อาชีพที่เกี่ยวของกับงานชาง 

 1. เปนอาชีพตามความชํานาญ เชน ชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา  ชางปูน ชางทาสี  

ชางเชื่อม โดยอาจใชความรูความสามารถรับงานเอง มีการบริหาร จัดการ คิดราคาไดเอง  

ติดตามการทํางานเอง จัดการหาลูกคาเอง หรือบางคนใชความชํานาญเปนลูกจางงาน

กอสราง 

 2. เปดรานซอม เชน ซอมเครื่องไฟฟา ซอมเครื่องรถยนต ขึ้นอยูกับความชํานาญของแตละคน 

 

 กระบวนการงานของชาง 

 1. ออกแบบ งานชางตองมีการออกแบบมากอน เพื่อใหชางตาง ๆ  ทําตาม และเปนการคิดงาน

มาทั้งระบบแลว มีการกําหนดชนิดของวัสดุที่ตองใชอยางละเทาใด สังเกตวาเมื่อเราซื้อ

อุปกรณงานชางก็มีคูมือการติดตั้งมากับชุดอุปกรณดวย 

 2. อานแบบ ชางจะตองอานแบบใหเขาใจ สามารถแยกวัสดอุปุกรณที่ใชได ทําใหคิดคาใชจาย

ได  และเรียนรูระบบ/ขั้นตอน การติดตั้งหรือประกอบงานนั้น 

 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณตามที่กําหนด ใชวัสดุอุปกรณชนิดใดบาง จํานวนกี่ชิ้น ชนิดของ

เครื่องมือที่ใชจัดเตรียมใหพรอมกอนลงมือปฏิบัติ 

 4. ลงมือปฏิบัติ นําวัสดุอุปกรณมาใหพรอม แลวปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดอยางเครงครัด 

 5. ทดลองใช ควรตรวจสอบกับแบบอีกครั้งกอนทดลองใช เพื่อไมใหเกิดการผิดพลาด 

 

งานประดิษฐ 

งานประดษิฐ หมายถึง สิ่งท่ีทําขึ้นใหมโดยใชวัสดุตาง ๆ  ทั้งที่เปนวัสดุเหลือใชหรือวัสดุทั่ว ๆ  ไป 

แลวนําไปใชใหเกิดประโยชน เชน 

 1. เปนกิจกรรมที่ชวยใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 2. เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 3. เปนการฝกใหรูจักสังเกตสิ่งรอบ ๆ ตัว และนํามาใชประโยชนได 

 4. สรางความภาคภูมิใจกับผูประดิษฐ 

 5. สามารถสรางงานและสรางรายไดเพ่ือเปนพื้นฐานการประกอบอาชีพได 

 6.   ลดคาใชจาย 
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 ขอบขายของงานประดิษฐ 

งานประดิษฐตาง ๆ สามารถเลือกทําไดตามความตองการและประโยชนใชสอย  ซึ่งแบงเปน      

4 ประเภท ไดดังนี้ 

 1. ประเภทของเลน เปนของเลนเพื่อความเพลิดเพลิน ของเลนเพื่อการคิด เชน งานปน   

งานจักสาน วัสดุที่ใช เชน กระดาษ ผา เชือก พลาสติก 

 2. ประเภทของใช อาจทําขึ้นเพื่อใชในชีวิตประจําวัน เชน ตะกรา กระบุง  งานไมไผ  ผาเช็ดเทา 

ผาปูโตะ วัสดุที่ใช  เชน กระดาษ ไมไผ  ดิน  ผา  เหล็ก ใบตอง 

 3. ประเภทของตกแตง ใชตกแตงสถานที่ บานเรือนใหมีความสวยงาม เชน การประดิษฐ

ดอกไม แจกัน ภาพวาด งานแกะสลัก 

 4. ประเภทเครื่องใชงานพิธี ทําขึ้นเพื่อใชในพิธีทางศาสนาในชวงโอกาสตาง ๆ และงาน

ประเพณี เชน ลอยกระทง งานเขาพรรษา งานออกพรรษา งานศพ เครื่องใชในงานพิธี

ทางศาสนา เชน พานพุม มาลัย เครื่องแขวน บายศรี การจัดดอกไม ในงานศพ 

วัสดุอุปกรณที่ใชในงานประดิษฐจะตองใชวัสดุ และอุปกรณตาง ๆ ดังนี้ 

1.   วัสดุธรรมชาติ เชน ใบไม กอนหิน ขนสัตว เกล็ดปลา เปลือกไข ฯลฯ 

2.   วัสดุสังเคราะห เชน กระดาษ ผา พลาสติก เชือกไนลอน ฯลฯ 

3.   เศษวัสดุ มีทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห เชน เศษผา เศษไม เศษโลหะ ฯลฯ 

อุปกรณที่ใชในงานประดิษฐ ไดแก ไมบรรทัด ไมฉาก ไมครึ่งวงกลม กรรไกร มีดคัตเตอร 

เข็ม ดาย กาว ตะปู คอน จักรเย็บผา ฯลฯ  

 

 อาชีพที่เกี่ยวของกับงานประดิษฐ 

อาชีพนักประดิษฐ  เปนอาชีพที่ผลิตสิ่งของเครื่องใช ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค  

ทันตอความตองการของตลาด   

ลักษณะการประกอบอาชีพ ไดแก ผลิตเสร็จแลวขายความคดิใหกบับริษัท หรือคิดแลว ผลิตเอง

สงขายใหรานคา  หรือผลิตเองแลวขายเองโดยตรง 

 

 กระบวนการผลิตงานประดิษฐ 

งานประดิษฐ มีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ออกแบบงานประดิษฐ เชน ประดิษฐดอกไมจะตองออกแบบขนาดของใบ ขนาดของกลีบดอก 

เกสรดอกไม กานดอก 
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 2. จัดเตรียมวัสดอุุปกรณใหพรอม เชน กระดาษ กรรไกร มีด กาว วัสดุที่จะใช ทําสิ่งประดิษฐ 

 3. ปฏิบัติ เมื่อออกแบบและเตรียมวัสดุแลวใหนํามาประกอบตามตองการ 

 4. การตกแตง อาจมีการตกแตงใหสวยงามดวยการหาวัสดุมาตกแตงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลคา

ใหผลิตภัณฑ เชน ตกแตงดวยการทาสี 

 5. ตรวจสอบชิ้นงาน โดยตรวจสอบกับแบบที่กําหนดไวอีกครั้งหนึ่ง วามีการติดวัสดุครบถวน

หรือไม หรือตรวจสอบโดยผูชํานาญใหแสดงความคิดเห็น 
 

 ปญหาในการผลิตชิ้นงาน 

 1. วัตถุดิบ ปจจุบันวัสดุธรรมชาติโดยการหาจากพืชในทองถิ่น ถูกใชอยางฟุมเฟอยไมมีการปลูก

ทดแทน วัสดุมีราคาแพงขึ้น เชน กระดาษ 

 2. การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ ผูผลิตสวนใหญไมมีความรูเรื่องการออกแบบ ทําให

บรรจุภัณฑไมทันสมัยและไมมีคุณคา 

 3. กระบวนการผลติ สวนใหญขั้นตอนการผลิตยังใชวิธเีกา มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชนอย 

ตนทุนสูง 
 

 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 1. งานประดิษฐที่ผลิตโดยโรงงานที่เปนระบบอุตสาหกรรม จะมีการใชพลังงานไฟฟากับ

เครื่องจักร ดังนั้นจึงควรดูแลใชไฟฟาภายในโรงงาน เชน มีการติดประกาศวิธีการใช

ไฟฟาอยางประหยัด 

 2. งานประดิษฐที่เปนระบบอุตสาหกรรมควรคํานึงถึงสิ่งแวดลอม เชน การทิ้งของเสียที่เปน

สารเคมีลงสูแมน้ําลําคลอง หรือปลอยควันพิษสูบรรยากาศ โดยเฉพาะวัสดุที่ทําเปนสาร

พลาสติกหรือยางสังเคราะห 
 

งานธุรกิจ 

 งานธุรกิจ  หมายถึง การดําเนินกิจกรรมการผลิต  หรือจําหนายสินคา การแลกเปลี่ยนสินคาในเรื่อง

ของสินคาและบริการ และบริการโดยมุงหวังผลกําไร 

 ลักษณะของธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีขอดีและขอเสียแตกตางกันในเรื่อง

ของการจัดตั้ง การขยายกิจการ ความรับผิดชอบของเจาของ จึงควรศึกษาใหเขาใจเพื่อเลือกรูปแบบให

เหมาะสมกับตนเอง 
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 1. กิจการเจาของคนเดียว หมายถึง กิจการท่ีมีบุคคลเดียวเปนเจาของกิจการ เปนผูดําเนินงาน

และรับผิดชอบบริหารงานเพียงลําพังคนเดียว ทําใหการตัดสินใจเปนไปดวยความรวดเร็ว 

ผูประกอบการหรือเจาของธรุกิจเปนผูรับผิดชอบในผลการประกอบการนั้นทั้งหมด ไมวา

จะเปนกําไรหรือขาดทุนโดยไมจํากัดจํานวนแตเพียงผูเดียว กลาวคือ หากธุรกิจมีกําไร 

กําไรท้ังหมดก็จะเปนของผูประกอบการนั้น แตหากธุรกจิขาดทุน ผูประกอบการก็ตองรับ

ผลขาดทุนนั้นทั้งหมด 

 2. หางหุนสวน หมายถึง กิจการท่ีมีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ตกลงรวมดําเนินกิจการดวยกัน

เพื่อแสวงหาผลกําไรจากการดําเนินกิจการนั้น 

 3. บริษัทจํากัด หมายถึง กิจการท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีการแบงทุนเปนหุนที่มีบุคคลถือหุนมีมูลคา

เทา ๆ กัน และผูถือหุนแตละคนรับผิดชอบเพียงคาหุนที่ตนนําสงใช ไมครบตามมูลคาของหุน

ที่ตนถือเทานั้น 

 

ระบบสหกรณ 

สหกรณ เปนองคกรธุรกิจรูปหนึ่งที่ประกอบดวยบุคคลมารวมกันโดยวิธีการชวยเหลือซึ่งกัน

และกันอยางมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของสมาชิก การประกอบธุรกิจ

ระบบสหกรณเปนการจัดการไมมุงคากาํไร ยึดหลักการชวยเหลือซึง่กันและกนัของสมาชิก ปองกันมิให

ถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลางหรือบุคคลอื่น ๆ 

 

 ลักษณะของสหกรณ 

 1) เปนองคกรที่มีการรวมกลุมบุคคลที่มีวัตถุประสงคและความสนใจเหมือนกัน 

 2) องคกรมีจุดหมายหลักในการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจแกสมาชิก 

 3) การจัดองคกรยึดรูปแบบประชาธิปไตย โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการจัดการ การกํากับ

ดูแล การจัดหาทุน และรับผิดชอบ 

 

 หลักการของสหกรณ 

 1) การเปนสมาชิกสหกรณ ตองเขามาดวยความสมัครใจ ยอมรับระเบียบ กฎเกณฑ ของ

สหกรณตามหลักเสรีภาพ 

 2) สมาชิกทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันตามหลักประชาธิปไตย 

 3) การมีผลกําไรตองมีความยุติธรรม 
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 4) การดําเนินธุรกิจถือหลักวาเงินสวนเกินหรือผลกําไรเปนของสมาชิกทุกคน 

 5) สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการดําเนินงานสหกรณ และสนับสนุนให

สมาชิกไดฝก ศึกษาหาความรูในการประกอบอาชีพของตน 

 6) มีความรวมมือระหวางสมาชิกสหกรณ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการอยูดี กินดี และมีสุข

ของสมาชิกในประเทศไทย  มีพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2511 เปน กฎหมายรองรับ

การดําเนินงานของสหกรณ  ประเภทของสหกรณ ระบุไววามี 2 ประเภท คือ สหกรณ

จํากัด และไมจํากัด แตในการปฏิบัติสหกรณในประเทศไทย แบงได 6 ประเภท คือ 

สหกรณการเกษตร สหกรณการประมง สหกรณนิคม สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย  

สหกรณบริการ 

 

วิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิต  

การคาและการเงิน เพื่อใหเกิดประโยชนท้ังดานเศรษฐกิจ คือ การสรางรายไดและอาชีพ ดานสังคม คือ 

การยึดโยงรอยรัดความเปนครอบครัวและชุมชนให รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ แบงทุกขปนสุข

ซึ่งกันและกัน  วิสาหกิจชุมชนจะเปนเครื่องมือในการสรางฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง 

ตลอดจนพึ่งพาตนเองไดในที่สุด 

 

 หลักการวิสาหกิจชุมชน 

 1) ชุมชนหรือองคกรชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ 

 2) เคารพหลกัการและเปาหมายการดาํรงชีวิตรวมกัน แบงปนกัน พึ่งพิงกันภายในชุมชนอยาง

เสมอภาคและเคารพหลักการอยูรวมกันของชุมชนกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศนแบบ

ปฏิสัมพันธภาพ 

 3) มีการทํางานแบบมีสวนรวมของชุมชน จัดการและวางแผนแมบทพัฒนาชุมชนดวยตนเอง 

 4) สรางทุนของชุมชนหรือกองทุนของชุมชนหลากหลายรูปแบบ  เปนหลักประกันความเสมอภาค

ทางเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน 

 5) วิสาหกิจชุมชนเปนหลักการมีสวนรวมและกระจายผลประโยชนควบคูไปกับการสราง

สังคมสวัสดิการที่เกิดจากสมาชิกชุมชนรวมมือขึ้นมา เรียกวา สวัสดิการ 

 6) เศรษฐกิจชุมชนมาจากฐานการผลิตที่หลากหลาย เปนองคกรรวมดานปจจัยสี่ ตอบสนอง

ตลาดในชุมชนกอน 
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วิสาหกิจชุมชน เปนแนวคิดที่มุงผลิตหรือบริการโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อการบริโภค และ

สรางรายไดใหชุมชนจากผลผลิตที่หลากหลายในชุมชน ทั้งในดานการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง       

การเก็บหรือถนอมอาหารไวกนิในครอบครัว ในชุมชน จะชวยลดรายจายของครอบครัว และเสริมสราง

สุขภาพสังคม สุขภาพอนามัยที่ดี มีคุณธรรม ไมเห็นแกประโยชนดานกําไรสูงสุด    

ดังนั้น การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจึงตั้งอยูบนกระบวนการคิดและปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) จุดเริ่มตนของการแปรรูปหรือผลิตสินคาของชุมชน สมาชิกชุมชนตองมี เปาหมายเพื่อ

บริโภคอุปโภคของตนเองเปนหลัก ดานการผลิตสินคาหลายชนิด หลายประเภท เพื่อ  

การพึ่งพาตนเอง ลดรายจายที่เสียไปจากการซื้อ ปองกันไมใหเงินไหลออกไปจากชุมชน    

จะสงผลใหการหมุนเวียนและแพรสะพัดอยูในชุมชน 

 2) สมาชิกในชุมชนผลิตสินคาเปนระบบอุตสาหกรรม เพื่อลดรายจายของตนเอง หรือเปน

หลักพึ่งพิงตนเองไดแลว จึงคอยขยับขยายการผลิตออกไปสูชุมชนเพื่อนบาน เพื่อลด

ภาระการซื้อของแพงแกชุมชนเพื่อนบาน 

 3) การเริ่มตนดําเนินการวิสาหกิจชุมชน ตองคํานึงถึงการลงทุนต่ํา อุปกรณงาย ๆ การใช

แรงงานในชุมชน และการรูจักพัฒนาจากภูมิปญญาดั้งเดิมมาใช 
 

 ขอบขายของงานธุรกิจ 

การประกอบธุรกจิแบงออกตามอาชีพ เชน ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรม การทองเท่ียว  

อุตสาหกรรมยานยนต ธุรกิจการกอสราง ธุรกิจการเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับงานบาน ธุรกิจเกี่ยวกับงาน

ประดิษฐ ซึ่งทุกอาชีพนอกจากมีกระบวนการผลิตแลวยังมีงานธุรกิจแทรกไปกับอาชีพดวย 

 1. ขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน ประกอบธุรกิจการเกษตรก็ควรมีขอมูลทางการเกษตร  

เชน ผลผลิตเปนอะไร ใชวัสดุอุปกรณใดบาง สถานที่ผลิตอยูที่ใด และในลักษณะเชาหรือ

เปนของตนเอง มีกระบวนการผลติอยางไร ขายที่ใด ใชแรงงานอยางไร จะผลิตเมื่อใด ซึ่ง

ขอมูลเหลานี้จะมีประโยชนตองานธุรกิจใชในการวางแผน 

 2. งานการเงินและบัญชี เปนการวางแผนเกี่ยวกับรายไดและรายจาย เพื่อใหใชจายเงินได

เพียงพอกับรายได และมีเงินออมไวใชจายในอนาคต 
 

 ประโยชนของการทําบัญชี 

 1. เจาของกิจการทราบวาธุรกิจมีกําไรหรือขาดทุน 

 2. ทราบเกี่ยวกับราคาสิ่งของท่ีซื้อและราคาขายผลผลิต 

 3. เปนขอมูลการทําธุรกิจในครอบครัวตอไป 
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 4. งายตอการตรวจสอบเนื่องจากเปนการบันทึกรายการทั้งรายรับ-รายจาย ตามลําดับ

เหตุการณ กอน-หลัง 

 
  

 

อาชีพที่เกี่ยวของกับงานธุรกิจ 

ทุกอาชีพที่กลาวมาสวนหนึ่งของการดําเนินงาน คือ งานธุรกิจ 

 1. ธุรกิจการเกษตร เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตร 

 2. ธุรกิจอุตสาหกรรม เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับงานชาง  เชน ธุรกิจผลิตเครื่องใชไฟฟา ธุรกิจผลิต

รถยนต 

 3. ธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนธุรกิจจัดการทองเที่ยว เชน บริษัทจัดทัวร มีการบริการ

การเดินทาง ที่พัก อาหาร มีมัคคุเทศก เปนการบริการอยางครบวงจร 

 4. ธุรกิจการกอสราง เชน ธุรกิจรับกอสรางบาน อาคาร 

 5. ธุรกิจการเงิน เชน ธุรกิจการธนาคาร 

 6. ธุรกิจใหบริการ เชน ธุรกิจรานเสริมสวย ธุรกิจนวดแผนโบราณ 
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 7. ธุรกิจซื้อมาขายไป เปนกิจการที่ซื้อขายสินคาทั้งขายสงและขายปลีก โดยไมใชผูผลิต  

เชน หางสรรพสินคา รานขายผลไม 

 

 สภาพปญหา 

 1. บุคลากรขาดความชํานาญการทําธุรกิจ บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะธุรกิจขนาดยอม  

ขาดความชํานาญการทําธรุกจิ  เชน การวิเคราะหแนวโนมความตองการของตลาด การทํา

บัญชีการเงินตาง ๆ 

 2. ขาดการสรางความเชื่อถือและทําความรูจักกับลูกคา ขาดความเชื่อถือจากลูกคา เชน     

การปลอมปนสินคา การสงมอบสินคาไมตรงเวลา นอกจากนี้ยังขาดความเขาใจลูกคาซึ่ง

ผูประกอบการจะตองทําความรูจักกับลูกคา เชน รสนิยมความชอบ ไมชอบ กลุมอายุ กําลังซือ้

ของลูกคา 

 

 

ใบงานที่ 2 

 สํารวจอาชีพในชุมชน ภูมิภาค ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 

ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 ใหผูเรียนสํารวจอาชีพในชุมชน ภูมิภาค และในโลกมา 10 อาชีพ ลงในแบบสํารวจ โดย

ดําเนินการดังนี้ 

 1. ครูและผูเรียน ศึกษาวิธีการสาํรวจ แลวรวมกันกาํหนดแบบสาํรวจ และกําหนดวธิีการทีจ่ะ

ใชสํารวจ 

 2. ดําเนินการสํารวจแลวกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

  2.1 ชื่อผูเรียน ศรช. สถานศึกษา ชื่อครูประจํากลุม 

  2.2 ชื่ออาชีพ เชน เพาะเห็ด 

  2.3 ทําเลที่ตั้ง เชน บานเลขที่ 207 หมูที่ 11 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

  2.4 การประกอบอาชีพ ใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการประกอบอาชีพ ตั้งแตเริ่มตน

จนถึงปจจุบัน จุดเริ่มตนหรือเหตุจูงใจในการประกอบอาชีพ วัสดุ อุปกรณ (หลัก) ที่ใช

กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ปญหา อุปสรรค การสรางความมั่นคงในอาชีพ 
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แบบสํารวจ 

 

ชื่อผูเรียน ………………………………………….......... ศรช. … …………………...………………. 

สถานศึกษา………………………………………….........ชื่อครปูระจํากลุม…………………………… 
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กลุมอาชีพใหม 

  จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกทั้งในสวนการรวมกลุมทางการเงิน การเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผูบริโภค การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร

ทางสังคม ดังนั้น อาชีพในปจจุบันจะตองมีการพัฒนาวธิีการและศักยภาพในการแขงขันไดในระดับโลก 

ซึ่งจะตองคํานึงถึงบริบทภูมิภาคหลักของโลก หรือ “รูศักยภาพเขา” หมายถึง ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา 

ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอฟริกา และจะตอง “รูศักยภาพเรา” หมายถึง รูศักยภาพหลักของ

พื้นที่ประเทศไทย คือ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นท่ี ดังนั้นเพื่อใหการ

ประกอบอาชีพสอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่และสามารถแขงขันในเวทีโลก จึงไดกําหนด 

กลุมอาชีพใหม 5 กลุมอาชีพ คือ กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม  

กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค และกลุมอาชีพใหมดาน

บริหารจัดการและบริการ 

1.  กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร คือ การพัฒนาอาชีพในดานการเกษตรเกี่ยวกับการ

ปลูกพืช เลี้ยงสัตว การประมง โดยนําองคความรูใหม เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาพัฒนาใหสอดคลองกับ

ศักยภาพหลักของพื้นที่ คือ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ 

ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 

วิถีของแตละพื้นที่และศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ อาชีพใหมดานการเกษตร เชน 

เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม วนเกษตร ธุรกิจการเกษตร เปนตน 

2. กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม คือ การพัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพดาน  

พาณิชยกรรม เชน ผูใหบริการจําหนายสินคาทั้งแบบคาปลีกและคาสงใหแกผูบริโภคทั้งมีหนารานเปน

สถานที่จัดจําหนาย เชน หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซื้อ และการขายที่ไมมี

หนาราน เชน การขายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

3. กลุมอาชีพใหมดานอตุสาหกรรม คือ การพัฒนาอาชีพที่อาศัยองคความรู เทคโนโลยี/

นวัตกรรม อาชีพเกีย่วกบังานชาง ซึ่งไดแก ชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา ชางปูน และชางเชื่อม

ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในประเทศ และตางประเทศและศักยภาพหลักของพื้นที่ เชน 

ผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไป เชน IC PCB  

ผูประกอบรถยนตและยานยนตประเภทตาง ๆ ผูผลิต ตัวแทนจําหนายหรือผูประกอบชิ้นสวนหรือ

อะไหลรถยนต ผูใหบริการซอมบํารุงรถยนต ผูจัดจําหนายและศูนยจําหนายรถยนตทั้งมือหนึ่งมือสอง
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ผูผลิตและจําหนายเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด เชน เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลเบา ผลิต

อุปกรณหรอืสวนประกอบพื้นฐานของเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชน สายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟามอเตอร

ตาง ๆ การผลิตอลูมิเนียม ผลิตและตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก สเตนเลส ผูผลิตจําหนายวัสดุ

กอสราง วัสดุตกแตง สุขภัณฑ การกอสรางอาคาร หรือที่อยูอาศัย 

4.  กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค ทามกลางกระแสการแขงขันของโลกธุรกิจ

ที่ไรพรมแดนและการพฒันาอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีการสือ่สารและการคมนาคม การแลกเปลี่ยน

สินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่ ที่อยูหางไกลนั้นเปนเรื่องงาย ในปจจุบันเมื่อขอจํากัดของการขาม

พรมแดนมิใชอุปสรรคทางการคาตอไปจึงทําใหผูบริโภค หรือผูซื้อมีสิทธิเลือกสินคาใหมไดอยางเสรี

ทั้งในดานคุณภาพและราคา ซึ่งการเรียนรูและพัฒนาสินคาและบริการตาง ๆ ที่มีอยูในตลาดอยูแลวใน

ยุคโลกไรพรมแดนกระทําไดงาย ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํา เชน ประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และ

ประเทศในกลุมยุโรปตะวนัออก จะมีความไดเปรียบในการแขงขนัดานราคา ดวยเหตุนี้ประเทศผูนําทาง

เศรษฐกิจหลายประเทศ จึงหันมาสงเสริมการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อพัฒนาสินคาและ

บริการใหม ๆ และหลีกเลี่ยงการผลิตสินคาที่ตองตอสูดานราคา โดยหลักการของเศรษฐกิจสรางสรรค

คือ แนวคิดหรือแนวปฏิบัติท่ีสราง/เพิ่มมูลคาของสินคาและบริการไดโดยไมตองใชทรัพยากรมากนัก 

แตใชความคิด สติปญญา และความสรางสรรคใหมากขึ้น 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได

กําหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางคุณภาพและยั่งยืน ให

ความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา ภายใต

ปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวย และระบบการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ        

มุงปรับโครงสรางและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 

สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการ ที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 

พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตรและสรางมูลคาเพิ่มดวย

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม

ฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส 

สรางความมั่นคงดานพลังงานควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ และ

การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่

เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ 

กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค  จึงเปนอาชีพที่อยูบนพื้นฐานของการใช

องคความรู (Knowledge)  การศึกษา (Education)  การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสิน 
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ทางปญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม (culture) การสั่งสมความรูของ

สังคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) (อาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ, 2553) ดังนั้น กลุมอาชีพใหมดานความคดิสรางสรรค จึงเปนการตอยอดหรือการพัฒนาอาชีพใน

กลุมอาชีพเดิม คือ กลุมอาชีพเกษตรกรรม กลุมอาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพ 

คหกรรม กลุมอาชีพหัตถกรรม และกลุมอาชีพศิลปกรรม 

กลุมอาชีพใหมดานความคดิสรางสรรค เชน แฟช่ันเสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอาง 

ทรงผม สปาสมุนไพร การออกแบบสื่อ/ภาพยนตร/โทรทัศน เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร วัสดุกอสราง

แบบประหยัดพลังงาน เซรามิก ผาทอ จักสาน แกะสลัก รถยนตพลังงานทางเลือก ขากลอัตโนมัติเพื่อ    

ผูพิการ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ตลาดน้ําอโยธยา เปนตน 

5. กลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและบริการ เชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจ

บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ   

บริการที่ปรึกษาดานอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ   

  งานอาชีพใหมทั้ง 5 กลุม ในอนาคตจะมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น จึงมีความตองการ

เจาหนาที่ บุคคล พนักงาน เพื่อควบคุมและปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถ และทักษะฝมือเปน

จํานวนมาก 
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เรื่องที่  3  การประกอบอาชีพในภูมิภาค 5 ทวีป 
 

   ภูมิภาคของโลกประกอบดวย 5 ภูมิภาค ไดแก เอเชีย อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา ซึ่งใน

แตละภูมิภาคจะมีลักษณะการประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน เพราะมีความแตกตางกันทางสภาพบริบท

ของพื้นที่ ไดแกทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และการดํารงชีวิตของประชาชน ดังนั้นในการประกอบอาชีพ ผูประกอบการ

จําเปนตองเขาใจในความแตกตางของสภาพบริบทของพื้นที่ดังกลาว เพราะในอนาคตการติดตอทาง

การคาจะสามารถเชื่อมโยงตดิตอซือ้ขายไดอยางไมมีขอบเขตจํากดั ความแตกตางของลกัษณะงานอาชีพ

ในแตละภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้  

  ภูมิภาคเอเชีย สวนใหญของประเทศในภูมิภาคเอเชียประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 

ไดแก การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง ปาไม รวมถึงงานอาชีพทางดานเหมืองแร และอุตสาหกรรมดวย 

โดยในแตละอาชีพที่ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

     การปลูกพืช เปนอาชีพเกษตรกรรมที่ประชาชนสวนใหญในแตละประเทศของภูมิภาค

เอเชียดําเนินการประกอบเปนอาชีพ แตมีความแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ

การดํารงชีวติของประชากร โดยประเทศในเขตพื้นท่ีราบที่มีปริมาณฝนเพียงพอ และประชากรอาศัยอยู

อยางหนาแนน จะมีการดําเนินการประกอบอาชีพการปลูกพืชเพื่อเลี้ยงตนเอง แตในเขตพื้นที่ที่มี

ภูมิอากาศแบบปาดิบช้ืน มีประชากรอยูบางเบา จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชแบบเลื่อนลอย  

ทั้งนี้ในพื้นที่ท่ีเปนทุงหญามีระบบชลประทาน สวนใหญจะประกอบอาชีพปลูกพืชพรอมการเลี้ยงสัตว  

โดยพ้ืนที่ใดของประเทศที่อยูในเขตอากาศหนาว เขตทะเลทราย และเขตภูเขา จะเปนพื้นท่ีที่ไมสามารถ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชได   

    สําหรับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนิยมปลูกในประเทศของภูมิภาคเอเชีย เชน ขาวเจา 

ขาวโพด มะพราว ปาลมน้ํามัน มะกอก ชา ฝาย ปอ ปาน ยางพารา เปนตน 

    การเลี้ยงสัตว อาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว เปนอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนใน

ประเทศตาง ๆ ของภูมิภาคเอเชียนิยมประกอบอาชีพ แตมีความแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศ 

และภูมิอากาศ โดยในประเทศท่ีมีอากาศแหงแลงแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต และตอนกลางของภูมิภาค 

ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เปนทุงหญากึ่งทะเลทราย ประชากรในเขตดังกลาวจึงนยิมเลี้ยงสตัวแบบเรรอน ไดแก  

อูฐ แพะ แกะ โค มา และจามรี โดยการเลี้ยงสตัวในลกัษณะดังกลาว เปนการประกอบอาชีพเพื่อตองการนม

และเนื้อนํามาใชเปนอาหาร สวนในเขตอากาศรอนชื้นและอบอุน ประชากรจะนิยมเลี้ยงสัตวเพื่อ 
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การบริโภคและการสงเปนสินคาออก ไดแก สุกร ไก เปด ทั้งนี้ในเขตอากาศดังกลาว จะนิยมเลี้ยงโค 

กระบือ และมา เชนเดียวกัน แตเปนการเลี้ยงไวเพื่อใชงาน 

  การประมง การประกอบอาชีพประมงของภูมิภาคเอเชีย มีการดําเนินการประกอบ

อาชีพประมงใน 2 ลักษณะ ไดแก ประมงน้ําจืด และประมงทางทะเล การประกอบอาชีพประมงน้ําจืด 

สวนใหญจะนิยมทําอาชีพประมงควบคูกับการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชผัก สําหรับการประกอบอาชีพ

ประมงทางทะเล  มีการประกอบอาชีพในเขตนานน้ําแถบชายฝงตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต    

อาวไทยไปจนถึงชองแคบเบริง ที่กระแสน้ําอุนกุโรชิโว ไหลมาบรรจบกับกระแสน้ําเย็นโอยาชิโว 

เพราะเปนแหลงที่มีอาหารสมบูรณ ทําใหมีสัตวน้ําอยูเปนจํานวนมาก ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มี  

การประกอบอาชีพประมงทางทะเลมากที่สดุในโลก นอกจากการประกอบอาชีพประมงจบัสตัวน้าํทะเล

แลว ตามแนวชายทะเล ยังมีการประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยประเภทตาง ๆ รวมถึงสาหรายทะเล ซึ่งมี

การประกอบอาชีพเชนนี้กระจายโดยทั่วไปในประเทศที่มีพ้ืนที่ชายทะเล 

    ปาไม อาชีพปาไม มีการดําเนินงานอาชีพใน 2 ลักษณะตามเขตภูมิอากาศ คือ ปาไมใน

เขตรอน จะเปนไมประเภทไมเนื้อแข็ง ในเขตประเทศ ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย และใน

ประเทศกลุมหมูเกาะ สวนปาไมในเขตหนาวจะเปนปาตนสน โดยมีการนําไมสนมาใชทําเปนกระดาษและ

ลังไม  

    เหมืองแร ภูมิภาคเอเชีย เปนภูมิภาคที่อุดมไปดวยแรธาตุนานาชนิด เนื่องจากมีสภาพ

ภูมิประเทศเปนเทือกเขาที่มีอายุแตกตางกัน แรธาตุที่สําคัญที่มีการขุดขึ้นมาใชประโยชน ไดแก เหล็ก 

ถานหิน ดีบุก น้ํามัน แมงกานิส เพชร พลอย เปนตน  

     อุตสาหกรรม ในภูมิภาคเอเชีย การประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม สวนใหญจะเปน

อุตสาหกรรมแบบหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรมในครัวเรอืน ในลักษณะงานฝมือ ของที่ระลึก เชน ผาทอ 

เครื่องโลหะ เครื่องแกะสลัก เครื่องจักสาน เปนตน สําหรับอุตสาหกรรมใหม ประเทศญี่ปุน เกาหลี  

ไตหวัน และสิงคโปร ถูกจัดใหเปนประเทศในกลุมอุตสาหกรรมใหม 

       ลักษณะวิธีการคาในภูมิภาคเอเชีย การคาขายแตเดิม ประเทศในภูมิภาคเอเชีย จะใชวิธี

ตางคนตางขาย  ตั้งแตป พ.ศ. 2558  กลุมประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในนามของอาเซียน 

กําหนดทลายกําแพงทางภาษี และรวมคาขายกับประเทศในภูมิภาคอื่น เพื่อใหสามารถกระจายสินคา 

และสรางพลังการตอลองราคา 
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ภูมิภาคอเมริกา เนื่องจากภูมิภาคอเมริกา มีความแตกตางกันในดานภูมิประเทศภูมิอากาศ  และ

วิถีการดํารงชีวติคอนขางสงู  ในเขตอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ การประกอบอาชีพของทั้ง 2 เขต  จึงมี

ความแตกตางกันไปดวย ดังนี้ 

การปลกูพืช นิยมปลกูพืช มีดังนี ้

อเมริกาใต อเมริกาเหนอื 

ประเภท ขอมลู ประเภท ขอมลู 

กาแฟ ปลูกมากในประเทศบราซลิ มี

มากถึงรอยละ 50 ของโลก และ

ยังมีการปลูกในประเทศ

โคลัมเบีย และเอกวาดอร 

ไมมีการปลูก 

โกโก ปลูกเพือ่นาํมาทาํเปน

ช็อกโกแลต เครือ่งดื่ม และ 

ขนมหวาน นิยมปลูกใน

ประเทศบราซลิ เอกวาดอร 

ไมมีการปลูก 

ขาวโพด เปนพืชที่ปลกูมากในประเทศ

บราซลิ รวมถึง ประเทศ 

อารเจนตินา เวเนซูเอลา เปรู 

และโคลัมเบีย 

ขาวโพด เปนพืชเศรษฐกจิของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ปลูกมากในแถบ

ภาคกลางของประเทศ 

ขาวสาล ี นิยมปลกูในประเทศบราซิล  

อารเจนตินา  ชิล ี

ขาวสาล ี ปลูกมากในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา และแคนาดา 

โดยประเทศสหรัฐอเมรกิา    

จะปลกูขาวสาลฤีดูหนาว   

ประเทศแคนาดา จะปลกู      

ขาวสาลฤีดใูบไมผล ิ

ออย ปลูกมากในประเทศบราซลิ ไมมีการปลูก 

กลวย ปลูกมากในประเทศเอกวาดอร ไมมีการปลูก 
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อเมริกาใต อเมริกาเหนอื 

ประเภท ขอมลู ประเภท ขอมลู 

ฝาย ปลูกมากในประเทศบราซลิ  

อารเจนตินา 

ฝาย ปลูกมากในบริเวณลุมแมน้าํ 

มิสซสิซิปป ภาคตะวนัตกของ

รัฐแอริโซนา และแคริฟอรเนยี 

ไมมีการปลูก ถั่วเหลอืง ปลูกมากในเขตทีร่าบภาคกลาง

ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

ไมมีการปลูก ยาสูบ เปนพืชเศรษฐกจิที่สราง

ชื่อเสียงใหแกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา  ปลกูมากในเขต

ภาคตะวันออกของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 

ไมมีการปลูก ขาวเจา ปลูกมากในเขตภาคใตของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 ไมมีการปลูก ผักและผลไม

ตาง ๆ  

ในภาคตะวันออกของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา มีการปลูก    

เชอรรี สตรอวเบอรรี แอปเปล  

ภาคใต ปลกูสม สับปะรด  

ชายฝงตะวันตกเฉยีงใต       

ปลูกองุน มะกอก สม มะนาว 

 

   การเลี้ยงสัตว  ในเขตอเมรกิาใต และอเมรกิาเหนอื  มีการเลี้ยงสตัว ดังนี้        

   โคเนื้อ ในเขตอเมริกาใต นิยมเลี้ยงในประเทศบราซิล อารเจนตินา และ

อุรุกวัย  สวนในเขตอเมริกาเหนือ นิยมเลี้ยงในแถบตะวันตกของประเทศ และจะเลี้ยงเปนฟารมปศุสัตว

ขนาดใหญ 
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     โคนม  เขตอเมริกาใตไมมีการเลี้ยงโคนม ในสวนของอเมริกาเหนือ นิยมเลี้ยง

ในเขตที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพื้นที่ดังกลาว จะมีการปลูก

ขาวโพด และถั่วเหลือง ซึ่งมีการนําขาวโพด และถั่วเหลือง มาใชเปนอาหารสัตว เพื่อใหโคนมมีสุขภาพ

แข็งแรง 

     แกะ เขตอเมริกาใต  นิยมเลี้ยงในประเทศอุรุกวัย โดยมีการเลี้ยงจํานวนมาก

เปนอันดับ 2 ของโลก ในเขตอเมริกาเหนือ นิยมเลี้ยงในภาคตะวันตก และตะวันตกเฉียงใตของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

     สุกร  เขตอเมริกาใต นิยมเลี้ยงในประเทศเปรู และบราซิล สวนเขตอเมริกาเหนือ  

นิยมเลี้ยงในเขตที่เลี้ยงโคนม โดยใชหางนมนํามาเลี้ยงสุกร 

    ปาไม   เขตอเมริกาใต เปนแหลงไมเนื้อแขง็ที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณและกวางขวาง แต

นํามาใชประโยชนไดนอย เพราะการคมนาคมไมสะดวก  สําหรับเขตอเมริกาเหนือ สวนใหญประกอบ

อาชีพปาไม ที่สวนใหญเปนไมเนื้อออน  

    เหมืองแร  เขตอเมรกิาใตและอเมริกาเหนอื มีแรธาตุที่สาํคญัอื่น ไดแก   

 

อเมริกาใต อเมริกาเหนอื 

ประเภท ขอมลู ประเภท ขอมลู 

ไมมีทรัพยากรและการผลติ ถานหิน มีมากแถบเทอืกเขาดาน

ตะวันตกของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา  

เหล็ก มีมากในประเทศบราซิล มกีาร

ผลิตมากเปนอนัดับ 2 ของโลก

รวมทั้ง เวเนซูเอรา โบลิเวยี ชิล ี

เหล็ก มีมากที่บริเวณเทอืกเขาเมซาบี  

รัฐมินนิโซตา และเปนแหลง

เหล็กทีส่าํคัญทีสุ่ดในเขต

อเมริกาเหนอื  

ทองคาํ มีมากในประเทศบราซิล   ทองคาํ  แหลงผลิตทีส่าํคญั อยูที่

เทือกเขารอกกี ้

ทองแดง มีมากเปนอันดับท่ี 1 ของโลก

ในประเทศชลิี รวมทั้งใน

ประเทศบราซลิ และเปร ู

 

ทองแดง แหลงผลิตทีส่าํคญั อยูที่

เทือกเขารอกกี ้



43 

อเมริกาใต อเมริกาเหนอื 

ประเภท ขอมลู ประเภท ขอมลู 

ไมมีทรัพยากรและการผลติ บอกไซต เปนแรธาตุที่นํามาใชเพ่ือการผลิต

อลูมิเนยีม มมีากที่รัฐอารคนัซอ 

ดีบุก ประเทศโบลีเวีย มีการผลิตดีบุก

มากเปนอันดับ 2 ของโลก 

ไมมีทรัพยากรและการผลติ 

สังกะส ี ผลิตมากในประเทศเปรู บราซิล 

และอารเจนตนิา 

ไมมีทรัพยากรและการผลติ 

น้ํามนั ประเทศเวเนซูเอรา เปนประเทศ

ที่มีการผลติมากทีสุ่ด และยังมี

ในประเทศบราซลิ  โบลีเวีย 

เอกวาดอร  

น้ํามนั มีแหลงผลิตทางตอนเหนือของ

รัฐอาลาสกา และภาคกลาง

ตอนลางของประเทศแคนาดา 

 

     อุตสาหกรรม  ในเขตอเมริกาใต จะเปนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตน้ําตาล อาหาร

กระปอง  ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเจริญกาวหนาเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก ประเทศบราซิล 

และอารเจนตินา เปนการผลิตเหล็กกลา น้ํามัน และปโตรเคมี สวนอเมริกาเหนือ เปนสวนภูมิภาคที่

เจริญกาวหนามากทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก 

 

 ภูมิภาคยุโรป การดําเนินงานอาชีพของประเทศในภูมิภาคยุโรป มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

     การปลูกพืช  พื้นที่การปลูกพืชของภูมิภาคยุโรป สวนใหญปลูกในยุโรปตะวันออก

และภาคใตของประเทศอังกฤษ ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงตอนเหนือของ

ประเทศเยอรมัน พืชที่สําคัญและมีผลตอเศรษฐกิจไดแก  

     ขาวสาลี ปลูกมาในประเทศยูเครน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โรมาเนีย บัลกาเรีย 

เยอรมัน ฮังการี   

     ขาวโอต ขาวบารเลย ถั่ว มันฝรั่ง ปลูกไดโดยทั่วไปของประเทศตาง ๆ ใน

ภูมิภาคยุโรป 

     องุน สม มะกอก มะนาว แอปเปล ปลูกมากในประเทศที่มีลักษณะอากาศแบบ

เมดิเตอรเนียน ไดแก ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน กรีซ 
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    การเลี้ยงสัตว  สัตวเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง ไดแก กวางเรนเดีย โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ 

มา และสุกร โดยการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจดังกลาว ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศ 

    การประมง แหลงทําการประมงที่สําคัญในภูมิภาคยุโรป ไดแก 

     ทะเลเหนือ โดยเฉพาะบริเวณกระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนือบรรจบกับ

กระแสน้ําเย็นกรีนแลนดตะวันออก ทําใหมีอาหารสมบูรณ ปลาชุกชุม ประเทศท่ีประกอบอาชีพประมง

ในเขตนี้ ไดแก ประเทศนอรเวย ไอรแลนด และสหราชอาณาจักร 

     ทะเลดํา ทะเลสาบแคสเปยน และแมน้ําโวลกา มีการจับปลาสเตอรเจียน นํามา

ทําเปนไขปลาคารเวียร 

    ปาไม อาชีพปาไม มีการประกอบอาชีพอยางจริงจังในประเทศฟนแลนด สวีเดน 

รัสเซีย นอรเวย สวนใหญเปนปาไมในเขตหนาว มีปาตนสนจํานวนมาก โดยมีการนํามาใชทําเปนเยื่อ

กระดาษ  

    เหมืองแร ภูมิภาคยุโรปเปนแหลงแรท่ีสาํคัญจาํนวนมาก ไดแก 

     น้าํมนัและกาซธรรมชาต ิอยูในบริเวณทะเลเหนอื และรอบทะเลสาบแคสเปยน 

     บอกไซด นํามาถลุงเปนอลูมิเนียม มีมากในประเทศฝรั่งเศส ยูโกสลาเวีย 

ฮังการี และเทือกเขาคูราล ในประเทศรัสเซีย 

     โพแทช นํามาใชในอุตสาหกรรมปุยและสบู  มีมากในประเทศฝรั่งเศส 

เยอรมัน สเปน และรัสเซีย  

     อุตสาหกรรม ในภูมิภาคยุโรป ถือไดวาเปนภูมิภาคอุตสาหกรรม ประชากรสวนใหญ

จะประกอบอาชีพอยูในภาคอุตสาหกรรม แหลงอุตสาหกรรมในภูมิภาคยุโรป จะอยูแถบยุโรปตะวันตก 

เชน ประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมัน เนเธอรแลนด รวมถึง ประเทศรัสเซีย ยูเครน เบลารุส 

ในแถบยุโรปตะวันออก 

 

   ภูมิภาคออสเตรเลีย  การประกอบอาชีพของภมูิภาคออสเตรเลีย มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

     การปลูกพืช เกษตรกรรมการปลกูพืช ถือวาเปนอาชีพหลกัของภมูิภาคออสเตรเลยี โดย

ในการดําเนินการอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช เกษตรกรมีการนําเครื่องจักรกลเขามาชวยในการทํา

การเกษตร เนื่องจากพื้นที่ของออสเตรเลียมีความแหงแลง และใชในการขุดน้ําบาดาล พืชที่สําคัญและ  

มีผลตอเศรษฐกจิไดแก ขาวสาล ีเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคญัที่สดุของภูมิภาคออสเตรเลีย นอกจากนั้นยังมี
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การปลูกขาวเจา กลวย ออย สับปะรด องุน และสม กระจายในพื้นที่ภูมิภาคออสเตรเลีย ตามความเหมาะสม

ของสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  

    การเลี้ยงสัตว ในภูมิภาคออสเตรเลียนิยมเลี้ยงสัตว ไดแก แกะ เปนการเลี้ยงไวเพื่อ   

การใชขน โคเนื้อ มีการเลีย้งในบริเวณทุงหญาสะวันนา และโคนม มีการเลีย้งในบริเวณเขตอากาศอบอุน 

    การประมง ภูมิภาคออสเตรเลยี โดยเฉพาะฝงตะวันออก เปนบริเวณที่มีปลาจํานวนมาก  

ไดแก ปลาทูนา ปลาฉลาม ปลาแซนมอล ปลากระบอก รวมท้ังมีการเลี้ยงหอยมุกที่เกาะเทอรสเตย แต

งานอาชีพดานประมง มีปญหาไมสามารถจับปลาที่มีชุกชุมไดมาก เพราะขาดแรงงาน 

    ปาไม อาชีพปาไม มีการประกอบอาชีพปาไม ประเภทปายูคาลปิตสั เพราะมีจาํนวนมาก

ในแถบตะวันออกของภูมิภาคออสเตรเลีย 

    เหมืองแร  ภูมิภาคออสเตรเลีย เปนแหลงแรที่สําคัญจํานวนมาก ไดแก 

     เหล็ก มีมากที่รัฐเวสเทิรน ออสเตรเลีย   

     ถานหิน มีมากที่ซิดนีย นิวคาสเซิล   

     ทองคํา มีมากที่เวสเทิรน ออสเตรเลีย   

      ดีบุก มีมากที่รัฐควีนสแลนด 

     อุตสาหกรรม  ในภูมิภาคออสเตรเลีย มีการดําเนินงานอาชีพอุตสาหกรรมการเกษตรเปน

สวนใหญ ไดแก การผลิตสิ่งทอ น้ําตาล นม เนย อาหารกระปอง ดานอุตสาหกรรมอื่น มีการผลิต

เครื่องใชไฟฟา การตอเรือสวนใหญภาคอุตสาหกรรมจะประกอบการในแถบตะวันออกเฉียงใตของ

ภูมิภาคออสเตรเลีย   
 

   ภูมิภาคแอฟริกา การประกอบอาชีพของภูมิภาคแอฟริกา มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

     การปลูกพืช ภูมิภาคแอฟริกาสวนใหญ เปนทะเลทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ  

ประชากรจะปลูกพืชไดเฉพาะบริเวณที่ราบดินตะกอนของปากแมน้ําสายตาง ๆ ทําใหผลผลิตที่ไดไม

เพียงพอตอการบริโภคของประชาชนในภูมิภาค ทั้งนี้ แหลงปลูกและพืชที่สําคัญของภูมิภาคแอฟริกา 

ไดแก 

     แหลงปลูกพืชเมืองรอนในเขตรอนชื้น บริเวณลุมน้ําคองโก ชายฝงแอฟริกา

ตะวันออก และตะวันตก มีการปลูกโกโกมากที่สุด นอกจากนั้นมีการปลูกปาลมน้ํามัน กาแฟ ถั่วลิสง 

ออย ยางพารา เผือก และมัน  

     ลุมแมน้ําไนล เปนพื้นที่อากาศรอน แหงแลง  สวนใหญปลูก ฝาย  ชา อินทผาลัม  

ขาวฟาง 
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     เขตเมดิเตอรเรเนียน บริเวณดานเหนือสุดและดานใตสุดของภูมิภาค มีการปลูกสม 

องุน มะกอก และขาวสาลี 

     เขตอบอุนชื้น  บริเวณดานตะวันออกเฉียงใตของภูมิภาค มีการปลูกผลไม  

ขาวสาลี ขาวโพด 

    การเลี้ยงสัตว ในภูมิภาคแอฟริกา มีการเลี้ยงสัตวและการลาสัตวปา ดังนี้ 

     โคเขายาว เลี้ยงไวเพื่อใชแรงงาน ใชเนื้อเปนอาหาร และเปนการแสดงฐานะ

ทางสังคม สวนใหญจะเลี้ยงในเขตภาคตะวันออก และภาคใตของภูมิภาค 

      โคเนื้อ และโคนมพันธุตางประเทศ นิยมเลี้ยงในเขตที่มีภูมิอากาศอบอุนชื้น 

     แพะ แกะ เปนการเลี้ยงแบบเรรอน ในเขตทะเลทราย 

     อูฐ เลี้ยงไวเพื่อใชเปนพาหนะ และอาหาร นิยมเลี้ยงในเขตทะเลทราย 

      การลาสตัวปาโดยชนพื้นเมือง สัตวปาที่เปนที่นิยมในการลาเพื่อนํามาจาํหนาย 

ไดแก งาชาง และนอแรด 

    เหมืองแร ภูมิภาคแอฟริกา เปนภูมิภาคที่มีแหลงแรเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเพชร  

มีปริมาณมากกวาทุกภูมิภาค โดยแรธาตุอื่นที่สําคัญ ไดแก   

     เหล็ก มีมากที่รัฐเวสเทิรน ออสเตรเลีย   

     ถานหิน มีมากที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

     น้ํามันปโตรเลียม มีมากที่ทะเลทรายสะฮารา ประเทศแอฟริกาเหนือ ลิเบีย  

แอลจีเรีย อียิปต ไนจีเรีย 

     กาซธรรมชาติ มีมากในที่ลุมของแอฟริกาเหนือ และแอฟริกาตะวันตก  โดย 

ประเทศแอลจีเรีย มีปริมาณกาซธรรมชาติมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

     ทองคํา มีมากที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต  

      ทองแดง มีมากที่ประเทศซาอีร (คองโก) 

     อุตสาหกรรม ในภูมิภาคแอฟริกา มีการดาํเนินงานอาชีพดานอตุสาหกรรม โดยเฉพาะท่ี

สาธารณรัฐแอฟริกาใต  
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ใบงานที ่2 
 สํารวจอาชีพในชุมชน ภูมิภาค และในภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย   ทวีป

อเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 ใหผูเรียนสํารวจอาชีพในชุมชน ภูมิภาค และในภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา มา 10 อาชีพ  ลงในแบบสํารวจ โดยดําเนินการดังนี้ 

 1. ครูและผูเรียนศึกษาวิธกีารสํารวจ แลวรวมกันกาํหนดแบบสาํรวจ และกําหนดวิธีการท่ีจะ

ใชสํารวจ 

 2. ดําเนินการสํารวจแลวกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

  2.1 ชื่อผูเรียน ศรช. สถานศึกษา ชื่อครูประจํากลุม 

  2.2 ชื่ออาชีพ เชน เพาะเห็ด 

  2.3 ทําเลที่ตั้ง เชน บานเลขที่ 207 หมูที่ 11 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

  2.4 การประกอบอาชีพ ใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการประกอบอาชีพ ตั้งแต

เริ่มตนจนถึงปจจุบัน จุดเริ่มตนหรือเหตุจูงใจในการประกอบอาชีพ วัสดุ อุปกรณ (หลัก) 

ที่ใชกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ปญหา อุปสรรค การสรางความมั่นคงในอาชีพ 
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แบบสํารวจ 

ชื่อผูเรียน ……………………………………… ศรช. … …………………...………….. 

สถานศึกษา…………………………………………............................................ 

ชื่อครูประจํากลุม………………………………………………………………………… 
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บทที่ 2 

ชองทางการเขาสูอาชีพ 

สาระสําคัญ 
อาชีพตาง ๆ  ท่ีมีอยูในทองถิ่น ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา มีอยูมากมายหลายอาชีพ แตละอาชีพตองใชความรูความสามารถ 

ทักษะอาชีพ ตลอดจนมีลักษณะของการประกอบอาชีพแตกตางกันออกไป ดังนั้นกอนตัดสินเลือก

ประกอบอาชีพ จําเปนจะตองศึกษาอาชีพนั้นใหถองแท 

 

ตัวชี้วัด 
 1. อธิบายความจําเปนในการมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพไดอยาง เหมาะสมกับ

ตนเอง 

 2. ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา  เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดใน การเขาสูอาชีพ

ของตน 

 3. ลําดับอาชีพโดยพิจารณาความเปนไปไดของอาชีพ จํานวน 3 อาชีพ พรอมทั้งใหเหตุผล

ในการลําดับอาชีพท่ีเลือก 

 

ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่องที ่ 1 ความจาํเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 

 เรื่องที ่ 2 ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ 

 เรื่องที ่ 3 การลาํดับอาชีพและเหตุผล 

 

สื่อการเรียนรู 
 1. ใบงาน 

 2. หนังสอืเรียน 
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ขั้นตอนการเรียนรู 
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เรื่องที่ 1 ความจําเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 
การมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ เปนการศึกษากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด  

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และนํามาพิจารณาวาอาชีพนี้จะสามารถยึดมาเปนอาชีพของตนเองไดหรือไม  

ดังนั้นการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพเทากับการมีวิสัยทัศนกวางไกล จะทําใหสามารถลด  

ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพในอนาคตได 

 

ใบงานที ่3 
ความจาํเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 

 

ใหครูและผูเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็น คือ “การมองเห็นชองทางการ 

ประกอบอาชีพมีความจําเปนจริงหรือไม เพราะเหตุใด”  แลวใหผูเรียนบันทึกสรุปผลการอภิปรายตาม

ความเขาใจของตนเอง  

ผูรวมอภิปราย 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………... 
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สรุปผลการอภิปราย 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผูที่สนใจจะประกอบอาชีพใดนั้น ตองพิจารณาความเปนไปไดของอาชีพที่เลือกเพื่อ ลดความเสี่ยง  

โดยการพิจารณาการจัดการการผลิตและการจัดการการตลาด 

 

เรื่องที่  2  ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ 
 ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพของบคุคลทั่วไป ควรคาํนึงถึงปจจัยตอไปนี ้

1. การจัดการการผลิต 
การจัดการการผลิต  เปนการเตรียมความพรอมในการผลิตสินคาหรือการบริการ โดยการ

วางแผนเพื่อเตรียมความพรอมในกจิกรรมการผลติ  เชน การจัดหาวัตถดุิบ  แผนการใชแรงงาน แผนการใช

เงินทุน  เพื่อใหการผลิตสินคา/บริการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  คือ ตนทุนต่ําและรายไดสูง ได

สินคาที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด 

การจัดการการผลิตเนนไปท่ีการทําแผนตาง ๆ แผนที่ดีนั้นจะตองผานการทดลองหรือ ผาน

การปรับเพ่ือใหไดแผนท่ีดีที่สุด  เมื่อไดแผนแลวจึงนําไปผลิตสินคา/บริการ   

แผนทีจ่ําเปน ตอการผลิตสินคา ไดแก 

 1. แผนการเลือกผลิตสินคาโดยศึกษารายละเอียดตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับสินคา ไดแก ความตองการ

ของผูบริโภค  จํานวนผูขาย  จํานวนผูผลิต เพื่อนํามาใชเปนขอมูล ในการผลิตสินคา ซึ่ง

เปนสิ่งท่ีผูผลิตตองคํานึงถึง มิฉะนั้นสินคาที่ผลิตออกมาจะไมเปนไปตามความตองการ

ของลูกคา  จะทําใหเกิดความสูญเสียขึ้น เมื่อสินคาถูกผลิตขึ้นมาแลว  สินคาบางชนิดอาจ

มีการทดลอง แลวนําไปตรวจสอบกับลกูคาใหทดลองใชหรือทดลองชิม เพื่อดูความพอใจ

ของลูกคา 
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 2. แผนการเลือกทําเลที่ตั้ง หมายถึง แหลงที่ตั้งที่จะประกอบอาชีพ การเลือกทําเล ควรให

เหมาะสมกับลักษณะของอาชีพ อาชีพบริการ เชน รานขายอาหาร รานเสริมสวย ตองเลือก

ทําเลที่อยูในแหลงชุมชน โรงงาน อุตสาหกรรมน้ําตาล ก็มักตั้งอยูในแหลงที่มีวัตถุดิบ

อยางไรก็ตามการเลือกทําเล ควรพิจารณาระบบการขนสงดวย 

 3. แผนการใชแรงงาน  แรงงานในที่นี้หมายถึงทั้งกําลังคนและการใชเครื่องจักร เครื่องมือ

ตาง ๆ โดยพิจารณาจากแผนการผลิต และจํานวนสินคาที่จะผลิต  เพื่อจะไดจัดเตรียม

แรงงานไวใหพรอมในชวงที่ตองการ เชน ชวงเกี่ยวขาว 100 ไร ในเดือนพฤศจิกายนของ

ทุกป จะตองใชทั้งแรงงานคนและเครื่องจักรก็ตองเตรียม แรงงานใหพรอมในชวงเดือน

พฤศจิกายน 

 4. วางแผนการใชทุน ในการกําหนดจํานวนสินคานั้นตองพิจารณาฐานะทางการเงินของ

ผูผลิตดวย  แมวาจะคาดคะเนความตองการของตลาดได  แตถาไมมีเงินทุน ก็ไมเกิด

ประโยชนอยางใด อาจแกไขไดโดยไปกูยืมเงินที่ตองเสียดอกเบี้ย ซึ่งจะตองเพิ่มเปน

ตนทุนของการผลติ หรือหาปจจัยการผลติทดแทนปจจัยที่มีราคาแพง แตตองระวังในเรื่อง

ของคุณภาพของสินคาดวย 

 5. วางแผนกําหนดจํานวนการผลิต  เมื่อทําแผนการผลติเรียบรอยทุกดานแลว ใหพิจารณาวา

จะผลิตสินคาจํานวนเทาใด แรกเริ่มการผลิตอาจผลิตจํานวนนอย แลวคอย ๆ ทยอยเพิ่ม

จํานวนการผลิต โดยมีการปรับแผนการผลิตตลอดเวลา 

 6. ประมาณการผลตอบแทนที่ไดจากการผลิตสินคา  เมื่อวางแผนการผลิตสินคา ตั้งแตเลือก

ทําเลที่ตั้ง การใชแรงงาน การใชทุน การกําหนดจํานวนการผลิต เรียบรอยแลว ลองทํา

แผนประมาณผลตอบแทนที่คาดวาจะไดจากการผลิตสินคาในครั้งนี้ โดยอาจลองนํา

ขอมูลใสในบัญชีรายรับ-รายจาย 

  

กระบวนการผลิต เปนการนําปจจัยการผลิตสูการปฏิบัติ  เพื่อผลิตสินคาตามแผนการจัดการ

การผลิต โดยนํามาจัดทําแผนปฏิบัติลงสูการปฏิบัติตามลําดับกอน-หลัง  ซึ่งเปนขั้นตอน สําคัญ  และ

อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณนั้น ๆ เพื่อจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะตามมา เชน อาชีพ

การเกษตรมักจะเสีย่งตอสภาพดินฟาอากาศ ราคาขึ้นลงของสนิคา  จํานวนสินคาที่ผลิตออกมามีจํานวนมาก  

ดังนั้น ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตกับผลผลิตอาจ เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อเพิ่มปจจัย

การผลิตเขาไปจะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น แตบางครั้งความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตกับผลผลิตอาจ

ไมไปในทิศทางเดยีวกัน เมื่อเพิ่มปจจัยการผลิตหลกัเขาไป จะทําใหผลผลติลดลงนาจะเปนอาชีพการเกษตร 
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ถึงแมจะเพ่ิมปจจัยการผลิต ผลผลิตที่ไดอาจไมไดเพิ่มตามปจจยัการผลิตที่เราเพิ่มเขาไป  เนื่องจากอาชีพ

การเกษตรนั้น เกษตรกรไมสามารถควบคุมสภาพดินฟาอากาศได บางปฝนตกมากทําใหน้ําทวม หรือ

ฤดูแลง แลงมากกวาทุกป ดังนั้น แนวทางในการแกไขสําหรับอาชีพเกษตร เชน 

 1. ศึกษาสภาพดินฟาอากาศ ศึกษาขอมูลจากพยากรณของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  กระทรวง

เกษตรและสหกรณ มักจะไดยินคาํเตือนบอย ๆ   เชน  ปนี้หามทํานาปรังในบางพื้นที่ เนื่องจาก

น้ํานอย  ดังนั้นอาจใชวิธีหลีกเลี่ยงโดยหันมา ปลูกพืชที่มีอายุสั้น ๆ แทนการปลูกขาว 

 2. เกษตรกรควรปลูกพืชหลากหลายชนิด  และอายุพืชแตกตางกัน  เพื่อใหมีผลผลิตออกมา 

อยางตอเนื่อง ทําใหลดการเสี่ยงลงได 

 3. มีการประกนัราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะทาํใหเกษตรกรขายผลผลติไดในราคาทีแ่นนอน 

2. การจัดการการตลาด 
การจัดการดานตลาด  หมายถึง  การวิเคราะห  การวางแผน  การปฏิบัติงาน  และการควบคุม 

การดําเนินงานการตลาดจากผูผลิตถึงผูบริโภค โดยมีผลประโยชนจากการแลกเปลี่ยนกับกลุมผูซื้อ 

หนาที่การตลาด  เปนกิจกรรมการตลาดที่ทําใหสินคาหรือบริการเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยัง

ผูบริโภค โดยวิธีตาง ๆ เชน 

 1. การแลกเปลีย่น โดยการซือ้-การขาย 

 2. การกระจายสินคาเกี่ยวของกับการขนสง การเก็บรักษา 

 3. การอาํนวยความสะดวกทางการตลาด เชน ขอมลูทางการตลาด ขอมลูเกี่ยวกับผูบริโภค 
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วิวัฒนาการของการตลาด 

การตลาดสมัยกอนมุงการผลติใหมีประสทิธภิาพ โดยไมสนใจผูบริโภค ไมสนใจวา ผูบริโภค

จะตองการสินคานั้นหรือไม  ซึ่งเปนสมัยที่มีคูแขงขันนอย  จึงทําใหผูผลิตประสบความสําเร็จ  แตยุค

ปจจุบันมีการแขงขนัสงู  จึงตองใหความสาํคญักับลกูคา โดยจะตองศึกษาความตองการของผูบริโภควา

ตองการสนิคาอะไร  อยางไร  ราคาเทาไหร  ซื้อสะดวกไหม  แลวจึงทําการผลิตใหตรงกับความตองการ 

 

 การแขงขันทางการตลาด 
นอกจากจะศึกษาขอมูลของกลุมลูกคาและขอมูลของคูแขงแลว จะตองมีการแขงขันดานอืน่ ๆ  

ดวย  ไดแก 

 1. สินคาหรือบริการ สินคาตองมีคุณภาพถูกใจผูบริโภค มีประโยชนตอการนําไปใช 

 2. ราคา ราคาสินคาตองเหมาะสมกับคณุภาพ ไมตั้งราคาเกินความจริง และตองพิจารณาจาก

ราคาของคูแขงดวยไมสูงและไมต่ําเกินไป 

 3. ชองทางการจําหนาย พิจารณาวาจะจําหนายอยางไร โดยทางใดสินคาจึงจะถึงผูบริโภคได

อยางปลอดภัยและยังคงคุณภาพ เชน บริการถึงบานผานการขายตรง หรือขายปลีกทาง

อินเทอรเน็ต 

 4. การสงเสริมการขาย  เปนกรรมวิธีการขายที่สามารถดึงดูดใจใหลูกคา เชน การลด แลก 

แจก แถม หรือใหลองเอาสินคาไปใชกอน หรือขายควบกับสินคาชนิดอื่น ๆ การโฆษณา

ตาง ๆ 

 

 ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจทางการตลาด 
 1. ขอมูลผูบรโิภค ตองรูวาผูบริโภคมีรสนิยมอยางไร และมีอาํนาจในการซื้อมากนอยเพียงใด 

 2. ขอมูลคูแขง ตองรูวาคูแขงขันเปนใคร ขายอะไร จุดเดนของสินคา กําลังทําอะไร ถึงขั้นใด   

ถาสามารถมีขอมูลผูบริโภคและขอมูลคูแขงขันมากเทาไรก็สามารถตัดสินใจไดถูกตอง 

 

 การคิดตนทุนการผลิต 
การคิดตนทุนการผลิต นิยมคิดตนทุนในรอบปหรือตอรอบการผลิตขึ้นอยูกับลักษณะของ

ผลผลิต การคิดตนทุนการผลิตใหพิจารณาทั้งตนทุนที่ใชไปในลักษณะเงินสดและที่ไมเปนเงินสด 

ซึ่งประกอบดวย 
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ตนทุนผนัแปร 

1. ตนทุนผนัแปรที่เปนเงินสด 

  1.1 คาวัสดุ อุปกรณในการประกอบอาชีพ เชน วัสดุอุปกรณอาชีพการเกษตร เชน ปุย  

พันธุพืช  พันธุสัตว คาน้ํามัน และคาแรงซอมเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณในอาชีพ

รับจางซักรีดเสื้อผา เชน ผงซักฟอก น้ํายาซักแหง 

  1.2 คาจางแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการผลิต เชน คาแรงซอมเครื่องจักร 

คาแรงงานไถดิน คาจางลูกจางในรานอาหาร 

  1.3 คาเชาที่ดิน เปนคาเชาที่ดินในการประกอบธุรกิจ เชน คาเชานา 

  1.4 คาเสียโอกาสของเงินทุน หมายถึง คาชดเชยที่เจาของธุรกิจนําเงินสดของตนไป

ลงทุนแทนการไดรับเมื่อนําเงินนี้ไปฝากธนาคารก็จะไดดอกเบี้ยแทน ดังนั้น    

การคิดตนทุนก็ใหใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชยปนั้น ๆ 

  1.5 คาใชจายอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากขอ 1.1-1.4 

2. ตนทุนผนัแปรทีไ่มเปนเงินสด ไดแก 

  2.1 คาแรงงานในครัวเรือน เปนแรงงานในครัวเรือน สวนใหญธุรกิจในครอบครัวไม

คอยมีการนําแรงงานมาคิดเปนตนทุน จึงไมทราบตนทุนท่ีแทจริง การคิดคาแรง

ในครัวเรือนใหคิดในอัตราคาแรงงานในทองถิ่นนั้น ๆ 

  2.2 คาเสียโอกาสของที่ดิน กรณีที่เจาของกิจการมีที่ดินเปนของตนเอง การคิดตนทุน

ใหคิดตามอัตราคาเชาที่ดินในทองถิ่นหรือบริเวณใกลเคียง 

 

ตนทุนคงที ่

 1. ตนทุนคงที่ที่เปนเงินสด เปนจํานวนเงินที่ตองจาย เปนคาดอกเบี้ยเงินกู เพื่อนํามาใชใน

การทําธุรกิจ 

 2. ตนทุนที่ไมมีเงินสด ไดแก คาเสื่อมราคาของอปุกรณ  อาคาร โรงเรือน หมายถึง การเสื่อม

ของเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ อาคาร โรงเรือน ที่ลดลงตามอายุการใชงาน การคิดตนทุน

จะคิดจากการเฉลีย่จํานวนเงินที่ซื้อไป เชน ซื้อรถไถนามา 1 คัน ราคา 10,000 บาท ก็คิดวา

จะใชได 5 ป ดังนั้น คาเสื่อมราคาเทากับ 10,000 หาร 5 ตองเสียคาเสื่อมราคาของรถไถนา    

ปละ 2,000 บาท  ก็ใหนําไปคิดเปนตนทุนการผลิตทุก ๆ ป ใน 5 ป 
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รายไดจากการประกอบอาชีพ 

เปนรายไดที่เกิดจากการขายผลผลิต/บริการ อาจจะเปนรายไดที่ทยอยการไดรับ ควรคิดเปน

รายไดในรอบปหรือชวงการผลิตเชนเดียวกับการคิดตนทุน 

 การพิจารณาจดุคุมทนุ 

จุดคุมทุน หมายถึง ปริมาณการขายที่ทําใหมีรายไดทั้งหมดเทากับตนทุนทั้งหมดพอดี ซึ่งจะ

ไมมีกําไรหรือขาดทุน 

 วิธีพิจารณาจุดคุมทุน มีดังนี ้

 1. มีขอมูลการลงทุนของปจจัยการผลิตตาง ๆ 

 2. มีขอมูลรายไดจากการขายผลผลิต/บริการ 

 3. นําขอมูลทั้งตนทุนและรายไดจากการขายผลผลิตมาลงบัญชีรายรับ-รายจาย ก็จะ ทราบวา

คุมทุนหรือไดกําไร หรือขาดทุน 

 ราคาผลผลติ/บริการ 

ราคาผลผลิต/บริการ อาจแปรผันไปตามราคาของปจจัยการผลิต เชน อาชีพเสริมสวย ราคา

บริการอาจจะปรับไปตามราคาของน้ํายาตาง ๆ ที่ใชในการตัดผม ซึ่งก็จะไมคอยมีการปรับตัวบอย ๆ  

แตราคาของผลผลิตทางการเกษตรอาจจะมีการปรับตัวบอย ดังนี้ 

 1. ปจจัยการผลิต ราคาผลผลิตขึ้นอยูกับราคาปจจัยการผลิต เมื่อปจจัยการผลิตสูงขึ้น ราคา

ผลผลิตก็ตองสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งแบงเปน 2 ชนิด คือ 

  1.1 ปจจัยผันแปร หมายถึง ปจจัยที่ใชแลวหมดไป เชน ปุย สารกําจัดศัตรู พืช  

แรงงานที่มีราคาเปลี่ยนแปลงไดในระยะเวลาสั้น มีขึ้น มีลง 

  1.2 ปจจัยคงที่ หมายถึง ปจจัยการผลิตที่ราคาไมเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น และมีอายุ

การใชงานไดนาน  เชน เครื่องจักร คาเชาที่ดิน 

 2. ความสามารถในการจัดการของเจาของกิจการ โดยพยายามลดตนทุนการใช ปจจัยในการผลิต

ที่ฟุมเฟอย และเกินความจําเปน เชน ลดการใชปุยลงบาง ก็ไมทําใหผลผลิตลดลง หรือ 

ในกรรมวิธีการผลิตอาจใชสิ่งทดแทนกันได เชน ใชเศษพืชเปนอาหารสัตวแทนการซื้อ

อาหารสัตวสําเร็จรูป 

 3. ราคาขายผลผลติ ราคาขายไมแนนอน โดยเฉพาะผลผลติทางการเกษตรจะมีผลกระทบมาก  

ถามีผลผลิตมากราคาผลผลิตก็ตกต่ํา ดังนั้น ควรมีวิธีแกไข เชน ผลิตใหออกนอกฤดูกาล

หรือผลิตใหออกในชวงเทศกาล หรือนําไปแปรรูปเปนการเพ่ิมมูลคา 

 



58 

 ปญหาและอปุสรรค 

ผูประกอบการจะตองศึกษาและคาดการณลวงหนาวาอาจจะมีปญหาและอุปสรรคใด เพื่อการเตรียม

หาทางออกในการแกปญหาโดยเร็ว เชน ฝนแลง ตองเตรียมน้ําจากที่ใด เงินทุนไมพอเพียงจะจัดหามา

ทดแทนไดอยางไร ราคาพืชผลตกต่ําจะใชวิธีการถนอมผลผลิตหรือไม 

 ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 

เปนการศกึษาแนวโนมความตองการของผูบรโิภค ความเปนไปไดในการขยายตลาด 

 

เรื่องที่ 3  การลําดับอาชีพและเหตุผล 
 

เมื่อผูเรียนไดศึกษาองคประกอบและปจจัยสําคัญของความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ

ของตนในชุมชน สังคม ที่ตนอยูอาศัยแลว กอนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ใหพิจารณาความเปนไปได

ของอาชีพแลวลําดับอาชีพที่มีความเปนไปได และเหมาะสมกับตนเองตามสภาพแวดลอมของสังคม 

ชุมชน ประกอบกับความรูทางวิชาการ เปนสิ่งจําเปนที่ผูเรียน ควรคํานึงถึงและดําเนินการจัดลําดับ

อาชีพ พรอมใหเหตุผลประกอบ เพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพตอไป 

 

ใบงานที ่4 
คัดเลอืกอาชีพที่มคีวามเปนไปไดในชุมชน 

 

 1. ใหผูเรียนทําความเขาใจกับความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ 

 2. จากบทที่ 1 และใบงานที่ 2 ที่ไดศึกษาอาชีพไว 10 อาชีพ ใหผูเรียนเลือกอาชีพ ที่คิดวาจะ

สามารถประกอบอาชีพไดในชุมชน จํานวน 3 อาชีพ โดยพิจารณาความเปนไปไดในการ

จัดการอาชีพ 

 3. ใหลงบันทึกรายละเอยีดของแตละอาชีพลงในแบบบันทึก สิ่งที่ตองบันทึกไดแก การกําหนด

ชนิดของสินคา ปจจัยท่ีใชในการผลิต การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด  ผลกระทบ

ตอสภาพแวดลอมในชุมชน  ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ ปญหาอุปสรรค 

ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 

 4. ศึกษารายละเอยีดแตละอาชีพ นอกจากจะศึกษาจากใบงานที่ 2 แลว อาจศึกษาเพิ่มเติมจาก

ผูรู ภูมิปญญา แหลงเรียนรู เอกสารตาง ๆ โดยวิธีการอาน สัมภาษณ แลวนํามาสรุปเปน

ของตนเองแตละขั้นตอน 
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แบบบันทึก 
อาชีพที่ 1 

 

1. กําหนดชนดิของสินคา 

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

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

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

2. ปจจัยที่ใชในการผลิต 

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

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

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

3. การจดัการการผลิต 

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

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

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

4. กระบวนการผลิต 

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

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

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

5. การจดัการการตลาด 

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

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

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

6. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุมชน 

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

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

....................................................................................................................................... 
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7. ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ 

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

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

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

8. รายไดที่คาดวาจะไดรับ 

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

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

9. ปญหาอุปสรรค 

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

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

....................................................................................................................................... 
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แบบบันทึก 
อาชีพที่ 2 

 

1. กําหนดชนดิของสินคา 

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

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

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

2. ปจจัยที่ใชในการผลิต 

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

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

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

3. การจดัการการผลิต 

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

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

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

4. กระบวนการผลิต 

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

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

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

5. การจดัการการตลาด 

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

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

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

6. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุมชน 

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

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

....................................................................................................................................... 
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7. ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ 

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

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

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

8. รายไดที่คาดวาจะไดรับ 

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

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

9. ปญหาอุปสรรค 

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

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

....................................................................................................................................... 
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แบบบันทึก 
อาชีพที่ 3 

 

1. กําหนดชนดิของสินคา 

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

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

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

2. ปจจัยที่ใชในการผลิต 

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

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

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

3. การจดัการการผลิต 

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

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

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

4. กระบวนการผลิต 

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

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

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

5. การจดัการการตลาด 

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

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

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

6. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุมชน 

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

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

....................................................................................................................................... 
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7. ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ 

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

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

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

8. รายไดที่คาดวาจะไดรับ 

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

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

9. ปญหาอุปสรรค 

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

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

....................................................................................................................................... 
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ใบงานที ่5 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 1.  ใหผูเรียนแตละคนนําเสนอสาระสําคัญในการประกอบอาชีพแตละอาชีพ ใหครู เพื่อน 

และผูเกี่ยวของ เพื่อใหรวมกันแสดงความคิดเห็น 

 2.  จดบันทึกผลการแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการพิจารณาอาชีพทั้ง 3 อาชีพของ

ผูเรียน 

แบบบันทึก 
สรุปความคิดเห็นตอ 

 1. อาชีพที ่1 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

 

 2. อาชีพที ่2 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 
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 3. อาชีพที ่3 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 
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บทที่ 3 

การตัดสินใจเขาสูอาชีพ 

 

สาระสําคัญ 
นอกจากจะตัดสินใจเลือกอาชีพโดยอาศัยขอมูลการผลิต  และการตลาดแลว  ผูประกอบการเอง

ตองพรอมท่ีจะประกอบอาชีพนั้น โดยพิจารณาวาตนเองมีความสามารถดําเนินการประกอบอาชีพได

อยางมีความสุขหรือไม  ซึ่งตองมีกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหมีความเปนไปไดมากที่สุด 

 

ตัวชี้วัด 
 ผูเรียนสามารถตดัสนิใจเลอืกอาชีพไดเหมาะสมกับตนเอง 

 

ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่องที่  1 ตัดสนิใจเขาสูอาชีพดวยปรัชญาคิดเปน 

 เรื่องที่  2 ตัดสนิใจเขาสูอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ 
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ขั้นตอนการเรียนรู 
ลักษณะบงชี้

ความสําเร็จของผูเรียน 
กิจกรรม การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู 

เลือกอาชีพได

เหมาะสมกับตนเอง 

1. ผูเรียนศึกษาปรัชญา  

“คิดเปน” กับการเขาสูอาชีพ 

ซักถามความเขาใจ หนังสอืเรียน 

 2. ผูเรียนทําใบงานที่ 6  

เพื่อทดสอบความเขาใจ

ปรัชญา “คิดเปน” 

ผลจากการบนัทึกการ

ประยุกตใชปรัชญา  

“คิดเปน” กับการดาํเนิน

ชีวิต 

ใบงานที่ 6 

 3. ผูเรียนทําใบงานที่ 7 

เกี่ยวกับการกาํหนดขอมูล  

3 ดาน 

ผลการกาํหนดขอมูล 3 

ดาน ในใบงาน 

ใบงานที่ 7 

 4. ผูเรียนทําใบงานที่ 8  

เพื่อตรวจสอบความเปนไปได

ของขอมลู 3 ดาน 

ผลจากทาํใบงาน ใบงานที่ 8 

 5. ผูเรียนทําใบงานที่ 9  

เพื่อตรวจสอบขอมลู 3 ดาน 

ผลจากการทาํใบงาน ใบงานที่ 9 

 6. ผูเรียนทําใบงานที่ 10  

เพื่อสรุปการตัดสินใจเลอืก

อาชีพ 

ผลจากการทาํใบงาน ใบงานที่ 10 

 7. ผูเรียนศึกษาตัดสินใจเขาสู

อาชีพดวยการวิเคราะห

ศักยภาพ 

ซักถามความเขาใจ หนังสอืเรียน 
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ลักษณะบงชี้

ความสําเร็จของผูเรียน 
กิจกรรม การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู 

เลือกอาชีพได

เหมาะสมกับตนเอง 

8. ผูเรียนทําใบงานที่ 11 

เพื่อพิจารณาตัดสินใจ

ประกอบอาชพีดวยการ

วิเคราะหศกัยภาพ 

ผลจากการทําใบงาน ใบงานที่ 11 
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 เรื่องที่ 1  ตัดสินใจเขาสูอาชีพดวยปรัชญาคิดเปน 

 

ปรัชญา “คิดเปน” เชื่อวามนุษยทุกคนมีพ้ืนฐานชีวิตแตกตางกัน มีวิธีการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน 

มีความตองการที่แตกตางกัน แตทุกคนลวนมีความตองการที่จะมีความสุขเหมือนกัน เมื่อทุกคนตองการ

มีความสขุเหมือนกนั จึงตองมีกระบวนการเพือ่ใหเกดิความสขุ คือ กระบวนการ “คิดเปน” โดยมีฐานขอมูล 

ดานวิชาการ ดานสังคมและสิง่แวดลอม และขอมูลของตนเอง มาเปนตัวการในการชวยตัดสนิใจไดแลว  

จึงเลือกหนทางในการดําเนินชีวิต ก็จะเกิดความสุขจากการตัดสินใจถูกตอง เมื่อดําเนินการแลวและยัง

เกิดปญหา หรือยังไมเกิดความสุข จึงกลับมายอนดูความผิดพลาดจากขอมูลวาวิเคราะหขอมูลครบหรือยัง  

แลวจึงตัดสินใจใหมตามวัฏจักร “คิดเปน” เพื่อการแกปญหาที่ย่ังยืนแลวเกิดสุขอยางอัตภาพ 

 

หลักของการคิดเปน 
 1. “คิดเปน” เชื่อวาสังคมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กอใหเกิดปญหา ซึ่งปญหานั้น สามารถ

แกไขได 

 2. คนเราจะแกไขปญหาตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสมท่ีสุด โดยใชขอมูลมาประกอบการตดัสนิใจ 

อยางนอย 3 ประการ คือ ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคม และวิชาการ 

 3. เมื่อไดตัดสินใจแกไขปญหาดวยการไตรตรองรอบคอบทั้ง 3 ดานแลว ยอมกอใหเกิด

ความพอใจในการตัดสินใจ และควรรับผิดชอบตอการตัดสินใจนั้น 

 4. แตสังคมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การคิดตัดสินใจอาจจะตองเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง

ใหมใหเหมาะสมกับสภาพและสถานการณที่เปลี่ยนไป 
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ลักษณะของคนคิดเปน มี 8 ประการ 

 1. มีความเช่ือวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งธรรมดา สามารถแกไขได 

 2. การคิดที่ดีตองใชขอมูลหลาย ๆ ดาน (ตนเอง สังคม วิชาการ) 

 3. รูวาขอมูลเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 4. สนใจที่จะวิเคราะหขอมูลอยูเสมอ 

 5. รูวาการกระทําของตนมีผลตอสังคม 

 6. ทําแลว ตัดสินใจแลวสบายใจ และเต็มใจรับผิดชอบ 

 7. แกปญหาชีวิตประจําวันอยางมีระบบ 

 8. รูจักชั่งน้ําหนักคุณคา 

 สมรรถภาพของคน “คดิเปน” 

 1. เผชิญปญหาในชีวิตประจําวันอยางมีระบบ 

 2. สามารถที่จะแสวงหาและใชขอมูลหลาย ๆ ดาน ในการคิดแกไขปญหา 

 3.   รูจักชั่งน้าํหนัก คุณคา และตัดสินใจหาทางเลอืกใหสอดคลองกับคานิยม ความสามารถ 

       และสถานการณ หรือเงื่อนไขสวนตัวและระดับความเปนไปไดของทางเลือกตาง ๆ 

กระบวนการไปสูการคดิเปน มีดังนี ้
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แผนภูมิขั้นตอนกระบวนการแกปญหา “คิดเปน” 
  

 1. ขั้นสํารวจปญหา เมื่อเกิดปญหายอมตองเกิดกระบวนการคิดแกปญหา 

 2. ขั้นหาสาเหตุของปญหา เปนการหาขอมูลมาวิเคราะหวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นได

อยางไร มีอะไรเปนองคประกอบของปญหาบาง 

  - สาเหตุจากตนเอง พื้นฐานของชีวิต ครอบครัว อาชีพ การปฏิบัติตน คุณธรรม  ฯลฯ 

  - สาเหตุจากสังคม บุคคลที่อยูแวดลอม ตลอดจนความเชื่อ ประเพณี ฯลฯ 

  - สาเหตุจากขาดวิชาการความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา 

 3. ขั้นวิเคราะหหาทางแกปญหา เปนการวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา โดยใชขอมูล

ดานตนเอง สังคม วิชาการ มาประกอบในการวิเคราะห 

 4. ขั้นตัดสินใจ เมื่อไดทางเลือกแลว จึงตัดสินใจเลือกแกปญหาในทางที่มีขอมูลตาง ๆ  พรอม

สมบูรณที่สุด 

 5. ขั้นตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจเลือกทางใดแลว ตองยอมรับวาเปนทางเลือกที่ดี

ที่สุด ในขอมูลเทาที่มีขณะนั้น 

 6. ขั้นปฏิบัติในการแกปญหา ในขั้นนี้เปนการประเมินผลพรอมกันไปดวย 

   ถาเปนผลที่ 

  - พอใจ ก็จะถือวาพบความสุข เรียกวา คิดเปน 

  - ไมพอใจ หรือผลออกมาไมไดเปนไปตามที่คิดไว หรือขอมูลเปลี่ยน ตองเริ่มตน

กระบวนการคิดแกปญหาใหม 

 

 ขอมูลประกอบการตดัสินใจ มี 3 ดาน 

 1. ขอมูลที่เกี่ยวกับตนเอง  คือ ขอมูลของสิง่ตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกบัการประกอบอาชีพ ที่ตนเอง

มีอยูในขณะนั้น อาจจะแบงเปนดังนี้ 

  1.1 ปจจัยการผลิต เชน เงินทุน ที่ดิน แรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ 

  1.2 ความถนัดของแตละบุคคล การที่จะประกอบอาชีพใหไดผลดีจะตองพิจารณาถึง

ความถนัดของตนเองดวยเสมอ เพราะความถนัดจะชวยใหการกระทําในสิ่งที่ 

ตนถนัดนั้นเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว คลองแคลว และมองเห็นชองทางที่จะ

พัฒนาอาชีพใหรุดหนาไดดีกวาคนที่ไมมีความถนัด ในอาชีพนั้น ๆ แตตอง

ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพนั้น ๆ 
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  1.3 ความรักและความจริงใจ เปนองคประกอบที่เกิดจากความรูสึกภายในของแตละ

คนซึ่งความรูสึกมักจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความมานะ อดทน กลาสู กลาเสี่ยง  

ซึ่งถือวาเปนองคประกอบในการตัดสินใจที่สําคัญอยางหนึ่ง หากการพิจารณา

ตัดสินใจมิไดคํานึงถึงสิ่งนี้แลว การที่จะประกอบอาชีพอยางเด็ดเดี่ยวปญหาจะ

ลดนอยลงไดงายในโอกาสตอไป 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสังคม คือ ขอมูลตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา หรือจะตองเขามา

เกี่ยวของที่จะสงผลดี ผลเสีย ตอการประกอบอาชีพของตน เชน ทําเลตลาด สวนแบงของตลาด  

ทรัพยากรที่เอื้อในทองถิ่น  แหลงความรู ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นตอชุมชน หากเลือกอาชีพ

นั้น ๆ 

 3. ขอมูลที่เกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางวิชาการของอาชีพ คือ ขอมูลความรูและเทคนิคตาง ๆ 

สําหรับการประกอบอาชีพนัน้ ๆ  เชน วิธีบังคับใหเกดิผล ผลิตออกนอกฤดกูาล การคาํนวณ

สูตรปุย เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องมือ เครื่องใชเอง 

 

ใบงานที ่6 
ประยกุตใชปรัชญา “คิดเปน” 

 1. ผูเรียนทําความเขาใจกับปรัชญา “คิดเปน” 

 2. ผูเรียนรวมกันคิดวาจะนาํปรัชญา “คิดเปน” ไปใชในชีวิตประจาํวันไดอยางไร  

แลวยกตัวอยางใหเห็นชัดเจน 
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แบบบันทึก 

การใชปรชัญา “คิดเปน” กับการดําเนินชีวิต 

 
1. การนาํไปใชในชีวิตประจาํวันเพือ่แกปญหา 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. สาเหตุของปญหา 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3.  ขอมลู 3 ดาน ไดแก 

 3.1 ดานตนเอง ประกอบดวย 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 3.2 ดานวิชาการ ประกอบดวย 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



75 

 3.3 ดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. วิเคราะหหาทางแกปญหา 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. ขั้นตัดสินใจ 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. สรุป 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่7 
กําหนดขอมูล 3 ดาน 

จากการที่ผูเรียนศึกษากระบวนการประกอบอาชีพและปรัชญา “คิดเปน” จนเขาใจแลว  

ใหนํามากําหนด ขอมูล 3 ดาน ที่สอดคลองกับอาชีพ ทั้ง 3 อาชีพ ที่กําหนดไวในใบงานที ่5  

ขอมลู 3 ดาน ไดแก 

  1. ดานตนเอง 

  2. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

  3. ดานวิชาการ 

 โดยกาํหนดขอมลูแตละดานลงในแบบบันทกึที่กาํหนดให 
 

แบบบันทึก 

การกําหนดขอมูล 3 ดาน 
 

อาชีพที ่1 
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ใบงานที ่8 

 

 1. ใหผูเรียนนําเสนอขอมูลแตละดานเพื่อใหครู ผูเรียน และผูรูมารวมกันคิดเพิ่มเติมวา ควรมี

ขอมูลใดอีกที่จะนํามาพิจารณา 

 2. ใหผูเรียนสรุปผลลงในแบบบันทึก 

แบบบันทึก 

ขอมูล 3 ดานที่เพิ่มเติม 

สิ่งเพิม่เติมจากที่คิดไวจากใบงานที ่7 

1. ขอมูลดานตนเอง 

อาชีพที่ 1…………………………………………………………………………….. 

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

อาชีพที่ 2……………………………………………………………………………… 

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

อาชีพที่ 3……………………………………………………………………………… 

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

 

2. ขอมูลดานสังคมและสิง่แวดลอม 

อาชีพที่ 1……………………………………………………………………………… 

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

อาชีพที ่2…………………………………………………………………................................. 

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

อาชีพที ่3…………………………………………………………………................................. 

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

 

 

 

 



79 

3. ขอมูลดานวิชาการ 

อาชีพที ่1…………………………………………………………………................................. 

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

อาชีพที ่2…………………………………………………………………................................. 

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

อาชีพที ่3…………………………………………………………………................................. 

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

  

 
ใบงานที ่9 

 1. ใหผูเรียนนําขอมูล 3 ดาน ที่กําหนดไวในใบงานที่ 7 และ 8 มาใสชองซายมือของแบบบันทึก 

 2. ตรวจสอบความเปนไปไดตอการนําไปปฏิบัติ เพื่อหาทางออกโดยระบุวาทําไดแนนอน 

พอทําได และทําไมได 

 3. บางขอมูลอาจมีเง่ือนไขก็ใหระบุดวย 
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ใบงานที ่10 
สรุปการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

เมื่อทําการวเิคราะหอาชีพทั้ง 3 อาชีพ แลว  ใหนํามาสรุปผลคะแนนเพื่อตัดสินใจเลือก อาชีพ

ที่ไดคะแนนสูงสุดดวย 

 
 

สรุปผลการตดัสินใจ 

ขอเลือกอาชีพ 

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

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

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

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

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

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

อธิบายเหตุผลในการเลือกอาชีพ 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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 เรื่องที่ 2  การตัดสินใจเขาสูอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ 
 

การตัดสินใจที่จะดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีวิธีการหลากหลาย เชน ทําการวิจัย ทดลองทํา

กอนลงมือทําจรงิ การใชกระบวนการคิดเปน นอกจากนี้ยังมีวิธีการวิเคราะหศักยภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

วาสามารถดําเนินการประกอบอาชีพไดหรือไม ซึ่งเร่ืองนี้จะไดศึกษาตอไป เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ตัดสินใจเขาสูอาชีพโดยการวิเคราะหศักยภาพ 5 ดาน ไดแก 

1.  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถนําไปใชใหเกิด

ประโยชนตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม แมน้ํา ลําคลอง 

อากาศ แรธาตุตาง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตาง ๆ บางชนิดมนุษย

สามารถสรางทดแทนขึ้นใหมได เชน ปาไม  เมื่อมนุษยตัดไปใชประโยชนแลวก็สามารถปลูกทดแทน

ขึ้นใหมได  ดังนั้น การประกอบอาชีพตองพิจารณาวาทรัพยากรที่จะตองนํามาใชในการประกอบอาชีพ

ในพื้นที่มีหรือไมมี  เพียงพอหรือไม ถาไมมีผูประกอบการตองพิจารณาใหมวาจะประกอบอาชีพที่

ตัดสินใจเลือกไวหรือไม หรือพอจะจัดหาไดในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งผูประกอบการตองเสียคาขนสงจะ

คุมคากับการลงทุนหรือไม เชน ตัดสินใจจะประกอบอาชีพจักสานตะกราจากไมไผ แตในพื้นที่ไมมี

ตนไผ ซึ่งตองพิจารณาแลววาจะประกอบอาชีพนี้ไดหรือไม ถาตองการประกอบอาชีพจริง ๆ เนื่องจาก

ตลาดมีความตองการมาก ก็ตองคิดตอไปวาจะคุมคากับคาขนสงหรือไม 

2.  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมอิากาศ 

  ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกัน เชน ประเทศไทยภาคกลางมีอากาศรอน 

ภาคใตมีฝนตกเปนเวลานาน ภาคเหนือมีอากาศเย็น โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยูกับสภาพ

ภูมิอากาศเปนสวนใหญ เชน การปลูกลิน้จี ่ลําไย  ตองการอากาศเย็นจึงจะออกผลได  แกวมังกรตองการ

อากาศรอน  ทวีปอเมริกามีอากาศหนาวเย็นมากก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได เชน เชอรรี แอปเปล  

ดังนั้น การปลูกพืชจําเปนตองพิจารณาสภาพภูมิอากาศดวยวาเหมาะสมกับชนิดของพืชนั้น ๆ หรือไม 

3.  ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพืน้ที ่

  สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนที่ราบสูง 

ที่ราบลุม แตละพื้นท่ีมีผลตอการประกอบอาชีพตาง ๆ เชน 

  -  อาชีพเกษตรกรรม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ เชน อาชีพทาํนา สามารถทํานาไดทั้งใน

ที่ราบลุมที่เราเห็นกันอยูทั่วไป  แตในที่ราบสูงหรือบนภูเขาก็ทํานาไดโดยไมใชน้ําขึ้นอยูกับการใช 

พันธุขาว 
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  -  อาชีพอุตสาหกรรม  ภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก็มีผลดี 

ไดแก การอยูใกลแหลงวัตถุดิบ การคมนาคมสะดวกในการขนสงสินคา  ถาเปนอาชีพอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวตองมีลักษณะภูมิประเทศท่ีดึงดูดนักทองเที่ยวได 

4.  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที ่

  แตละพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่

แตกตางกัน ดังนั้นแตละพื้นท่ีสามารถนําเอาสิ่งเหลานี้มาใชเปนอาชีพได  เชน เปนสถานที่ทองเที่ยว 

เขาชมศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน หรือพาชมวิถีชีวิต   ซึ่งก็จะมีอาชีพอื่น ๆ เกิดตามมา เชน การ

ขายของที่ระลึก   การนวดแผนไทย  การขายอาหาร  ผูประกอบการตองพิจารณาวาศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและวิถีชีวิตในพื้นที่มีความโดนเดน สามารถนํามาใชประกอบอาชีพไดหรือไม   

5.  ศักยภาพของทรัพยากรมนษุยในแตละพื้นที ่

  ทรัพยากรมนุษยในแตละพ้ืนที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิปญญาทั้งใน

อดีตจนถึงปจจุบัน ดานการประกอบอาชีพตาง  ๆ ในพื้นที่นั้น  ๆ เชน จังหวัดพระนครศรอียุธยามีภูมิปญญา

ทํามีดอรัญญิก ปลาตะเพียนจากใบลาน  งานหลอทองเหลือง ดังนั้น ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นท่ีมีผล

ตอการประกอบอาชีพ ซึ่งตองนํามาพิจารณาวาอาชีพที่จะตัดสินใจเขาสูอาชีพนั้นในพื้นท่ีมีภูมิปญญาที่

จะเรียนรูใชเปนความรูหรือนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดหรือไม 

  การประกอบอาชีพจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการวิเคราะห

ศักยภาพดานตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกบัการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ จะวิเคราะหศักยภาพใดบางนั้น 

ขึ้นอยูกับอาชีพนั้น ๆ เชน 

  -  กลุมอาชีพเกษตรกรรม ศักยภาพที่ตองวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะ

ภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรมนุษย 

  -  กลุมอาชีพอุตสาหกรรม  ศักยภาพที่ตองวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตองอยูใกล

แหลงวัตถุดิบ  ลักษณะภูมิประเทศ เพื่อสะดวกในการขนสง  ถาเปนแหลงทองเท่ียวตองคํานึงถึงสภาพ

ภูมิอากาศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

  -  กลุมอาชีพพาณิชยกรรม  ศักยภาพที่ตองวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิอากาศ  

ภูมิประเทศ และทําเลที่ตั้ง 

  -  กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค  ศักยภาพที่จําเปนมาก ไดแก ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยที่

ตองใชความคิดสรางสรรคผลิตงานใหม ๆ 

  -  กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง ศักยภาพที่ตองวิเคราะห ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ 

ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย 
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ใบงานที่  11 

  จากการที่ผูเรียนศึกษาศักยภาพ 5 ดาน มาแลว ใหวิเคราะหศักยภาพในอาชีพที่ตัดสินใจจะ

ประกอบการ เพื่อใหอาชีพนั้นมีความเปนไปไดลงในแบบบันทึก 

แบบบันทกึ 

อาชีพ……………………………………………………. 

ที่ ศักยภาพ 5 ดาน 
ที่ตองการ / สอดคลองกบั

อาชีพ 

ม ี
ไมมี หมายเหตุ 

พอ ไมพอ 

1 ทรัพยากรธรรมชาติ 1.1 

1.2 

1.3 

ฯลฯ 

    

2 ภูมิอากาศ 

 

 

 

     

3 ภูมิประเทศและทําเล

ที่ตั้ง 

 

 

 

     

4 ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และวถิีชีวิต 

 

 

     

5 ทรัพยากรมนุษย 
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สรุปผลการตัดสินใจ 
ใหเลอืกอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

  ตัดสินใจเลือกอาชีพ และใหอธิบายเหตุผลความเปนไปไดที่จะประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตัดสินใจไมเลือกอาชีพ เนือ่งจาก 
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บทที่ 4 

ความพรอมในการเขาสูอาชีพ 

สาระสําคัญ 
เมื่อตัดสินใจวาจะประกอบอาชีพใดแลว เพื่อใหเกิดความมั่นใจและเชื่อมัน่วาอาชีพท่ีเลอืกนั้น

จะสามารถดําเนินการไดตลอดรอดฝง  จึงมีความจําเปนตองมีการวิเคราะหความพรอมของอาชีพที่

ตัดสินใจเลือกใหรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 เพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเปนไปไดของการประกอบอาชพีใหรอบคอบ 

 

ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่อง ตรวจสอบความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ 

 

ขั้นตอนการเรียนรู 
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เรื่องที่  1 ตรวจสอบความเปนไปไดในการประกอบอาชพี 
เมื่อตัดสินใจวาจะประกอบอาชีพใดแลว  เพื่อใหเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นวาอาชีพท่ีเลือกนั้น

จะสามารถดําเนินการไดตลอดรอดฝง จําเปนตองวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวน รอบคอบ ถึงแมวาจะ

ตรวจสอบขอมูล 3 ดาน จากกระบวนการคิดเปนแลว ควรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในดานตาง ๆ ที่มีสวน

ทําใหธุรกจิลมเหลวได ไดแก  ครอบครัว  สังคม  ชุมชน ตลาด  ความพรอมของปจจัยการผลติ ความยากงาย

ในการดําเนินงาน 

 
 1. ครอบครัว  ครอบครัวในที่นี้ คือ สามี ภรรยา ลูก ๆ รวมทั้งปูยา ตายาย  ซึ่งมีสวนสําคัญที่

จะผลักดันใหประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ตองใหมีความเห็นตรงกัน  ถา

ขัดแยงกันตั้งแตแรกการดําเนินงานจะไมราบรื่น  ถาเปนความคิดเห็นที่แตกตางกัน ควร

จะตองทบทวน มีการรวมกันคิด รวมทํา รวมตัดสินใจทั้งกระบวนการ 

 2. สังคม ชุมชน หมายถึง สถานที่ประกอบอาชีพ สังคม ชุมชน ยอมรับไหม ควรเปนอาชีพท่ี

ไมสงผลเสียตอสังคม ชุมชน หรือตองมีวิธีการแกไข เชน เสียงดัง กลิ่นเหม็น  ทําลาย

สิ่งแวดลอม มิฉะนั้นจะเกิดการฟองรองกันขึ้นก็จะทําใหอาชีพไมย่ังยืน 

 3. ตลาด หมายถึง มีการเตรียมตลาดรองรับสินคาซึ่งไดจัดเตรียมไวหรือยัง ชวงใดถามีการ

รับประกันสินคาไดยิง่ดี  มีโอกาสขายไดหรือไมมากนอยแคไหน มีคูแขงมากนอยเพียงใด   

จะขายสูกับคูแขงไดหรือไม  จะใชกลยุทธทางการตลาด อยางไรจึงจะจูงใจลูกคา 
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 4. ความพรอมของปจจัยการผลิต ปจจัยการผลิต เชน เงินทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณ วัตถุดิบ 

  เงินทุน การประกอบอาชีพตองใชเงินทุน พิจารณาวาตนเองมีเงินทุนหรือยัง ถามีไมพอจะ

หาไดจากแหลงใดบาง 

  แรงงาน อาชีพนี้ทําคนเดียวไดหรอืไม หรือจาํเปนตองมีผูรวมงานดวย  ถาจาํเปน ตองมีจะ

หาไดหรอืไมอยางไร 

  วัสด ุอุปกรณ ตองใชเครื่องมอื วัสด ุอุปกรณอะไรบาง จํานวนเทาใด หาซือ้ได ที่ไหน 

  วัตถุดบิ จะหาซือ้จากแหลงใด ไปซื้อเองหรือมีผูขายนาํมาสงถึงที ่

5. ความยากงายในการดําเนินงาน การดาํเนินงานเกี่ยวกับความรู ความสามารถในการผลิต

อาจจะตองกลับไปตรวจสอบกระบวนการผลิตวามขีั้นตอนใดยาก ควรเตรยีมศึกษาไว

ลวงหนาเพือ่เตรียมพรอมเมือ่ถึงขั้นตอนนั้น 

ใบงานที ่11 
 1. ใหผูเรียนตรวจสอบความเปนไปไดในการประกอบอาชีพทั้ง 5 ดาน อีกครั้งหนึ่ง กับ

อาชีพท่ีเลอืกจากใบงานที ่10 

2. สรุปลงในแบบบนัทึก 

แบบบันทึก 
ตรวจสอบความพรอมของอาชีพ 
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สรุป 

จะดําเนนิการตอหรือไม อยางไร 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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_____________________. ชุดวิชาการฝกทกัษะและฝกประกอบการเฉพาะอาชีพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2541. 

_____________________. ชุดวิชาการตัดสินใจเลอืกอาชีพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรสุภา, 2540. 

โครงการรวมพลังพลิกฟนดินเกษตรไทย.  คูมือสําหรับการเกษตรยุคใหม ธรรมชาติของดินและปุย. 

กรุงเทพฯ : 2551. 
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คณะผูบรรณาธกิาร ครั้งที่ 1 (วันที ่7-10 กันยายน 2552) 

 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นายวิเชียร ใจจติร    ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 

        บริเวณชายแดนสระแกว 

 3. นางสาวกฤษณา  โสภ ี   ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 

        บริเวณชายแดนสระแกว 

 4. นางสาวทพิยวรรณ สิทธิรังสรรค  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

        วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

        อันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ
 

คณะผูบรรณาธกิาร ครั้งที่ 2  (วันที ่12-15 มกราคม 2552) 

 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นายอุทัย หนูแดง   ขาราชการบาํนาญ 

 3. นายเสกขภัทร   ศรีเมือง  ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 

        บริเวณชายแดนอตุรดิตถ 

 4. นางสาวสภุาพร บุญมา  ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 

        บริเวณชายแดนอตุรดิตถ 

 5. นางสาวกฤษณา  โสภ ี   ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 

        บริเวณชายแดนสระแกว 

 6. นายวิเชียร ใจจติร    ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 

        บริเวณชายแดนสระแกว 

 7. นายพิชิต แสงลอย   ผูอาํนวยการ  กศน. อาํเภอนครชัยศร ี

 8. นายธวัชชัย ใจหาญสุกจิ  สาํนกังาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม 

 9. นางอัจฉรา ใจหาญสุกจิ  สาํนกังาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม 
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คณะผูบรรณาธกิาร ครั้งที่ 3 (วันที ่2-5 มีนาคม 2553) 

 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นายอุทัย หนูแดง   ขาราชการบาํนาญ 

 3. นายพิชิต แสงลอย   ผูอาํนวยการ  กศน. อาํเภอนครชัยศร ี

 4. นายวิเชียร ใจจติร    ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 

        บริเวณชายแดนสระแกว 

5. นางสาวกฤษณา  โสภ ี   ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย 

        บริเวณชายแดนสระแกว 

 6. นายสธุ ี  วรประดษิฐ  สาํนกังาน กศน.  จังหวัดตราด 

 7. นางอุบล ทัศนโกวิท  ผูอาํนวยการ กศน. อาํเภอสันทราย 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 

1.    นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ สุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร จําป รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลกัสตูร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอาํนวยการกลุมพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

  นางดุษฎี  ศรีวัฒนาโรทัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะทาํงาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศลิป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจติวัฒนา   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางสาวปยวด ี  คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวเพชรินทร  เหลืองจติวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ  กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลิน ี  ธรรมธิษา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอลิศรา  บานช ี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่  2  (วันที่  4 - 10  พฤศจิกายน  2554) 

1.  นางอัญชล ี  ธรรมวธิกีุล  

2.  นางดุษฎ ี  ศรีวัฒนาโรทัย 

3.  นายสธุ ี  วรประดษิฐ 

4.  นางสาวกฤษณา  โสภ ี

5.  นายสภุาพ  เมืองนอย 

6.  นางสาวทพิวรรณ  วงคเรอืน 
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คณะผูปรบัปรุงขอมูลเกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษตัริย ป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธกิาร กศน. 
2.  นายประเสริฐ  หอมดี รองเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอาํนวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
  และการศกึษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรบัปรุงขอมูล  
นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ  มั่นมะโน กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
2.  นายศภุโชค ศรรีัตนศิลป กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
3.  นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศร ี กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
4.  นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
5.  นางสาวสลุาง เพ็ชรสวาง กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
6.  นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
7.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
8.  นางสาวชมพูนท สังขพชิัย กลุมพฒันาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 






