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หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ 
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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมนี ้ขึ ้น เพื ่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเน้ือหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 
                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
 

 
 สํานักงาน กศน.  
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สารบญั 

  หนา 

คํานํา   

สารบัญ 

คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

โครงสรางรายวิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน อช11003 ระดับประถมศึกษา 

บทท่ี 1 ศักยภาพธุรกิจ 8 

 เร่ืองที่ 1 ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 9 

 เร่ืองที่ 2 ความจําเปนและคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 11 

 เร่ืองที่ 3 การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 13 

 เร่ืองที่ 4 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา 15 

บทท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 17 

 เร่ืองที่ 1 การกาํหนดทศิทางการตลาด 18 

 เร่ืองที่ 2 การกําหนดเปาหมายการตลาด 20 

 เร่ืองที่ 3 การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 22 

 เร่ืองที่ 4 การวิเคราะหกลยุทธ 23 

 เร่ืองที่ 5 กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 24 

บทท่ี 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 26 

 เร่ืองที่ 1 การกําหนดคุณภาพผลผลติหรือการบริการ 27 

 เร่ืองที่ 2 การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 30 

 เร่ืองที่ 3 การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 32 

 เร่ืองที่ 4 การกาํหนดแผนกิจกรรมการผลติหรือการบริการ 35 

 เร่ืองที่ 5 การพฒันาระบบการผลติหรือการบริการ 37 

บทท่ี 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 39 

 เร่ืองที่ 1 ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 40 

 เร่ืองที่ 2 การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 42 

 เร่ืองที่ 3 การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 43 

 เร่ืองที่ 4 การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 45 
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บทท่ี 5 โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 49 

 เร่ืองที่ 1 การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 50 

 เร่ืองที่ 2 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 52 

 เร่ืองที่ 3 การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 56 

 เร่ืองที่ 4 การปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาอาชีพ 57 
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน ระดับ

ประถมศึกษาเปนหนังสอืเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน ผูเรียนควร

ปฏิบัติดังน้ี 
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอบขาย

เน้ือหาของรายวิชาน้ัน ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียน

ยังไมเขาใจควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. หนังสือเรียนเลมนี้เนนการจัดการเรียนรูในลักษณะกระบวนการสวนใหญ สามารถนําไป

ประยุกตใชกับทุกอาชีพ 

4. หนังสอืเลมน้ีมี 5 บท คือ 

บทที่ 1  ศักยภาพธุรกิจ 

บทที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 

บทที ่3  การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือบริการ 

บทที่ 4  การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

บทที่ 5  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 
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โครงสรางรายวิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

ระดบัประถมศกึษา (อช11003) 

สาระสําคัญ 

 การพฒันาอาชีพใหมีอยูมีกินจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพือ่ใหสามารถเขาสูตลาดที่มี

การแขงขันได โดยมีการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ  การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด  การทําแผนพัฒนาการ

ผลิตหรือการบริการ การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก และสามารถนําความรูดังกลาวมาจัดทําโครงการพัฒนาอาชีพ

ใหมีอยูมีกิน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพใหมีสินคา หรืองานบริการ

สรางรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต 

2. วิเคราะหศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือบริการแผนธุรกิจเพื่อสรางธุรกิจใหมีอยูมีกิน 

3. ยอมรับและเห็นคุณคาในการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

4. ปฏิบัติการทําแผนและโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

ขอบขายเน้ือหา 

 บทที่ 1  ศักยภาพธุรกิจ 

 บทที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 

 บทที่ 3  การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

 บทที่ 4  การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

 บทที่ 5  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 
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บทที่ 1 

ศักยภาพธุรกิจ 

สาระสําคัญ 

 ศักยภาพธุรกิจมีความสําคัญและความจําเปนตอการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน  

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนของการพฒันาอาชีเพื่อมีอยูมีกิน 

2. อธิบายความจําเปนและคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

3. วิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

4. วิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา  

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

เร่ืองที่ 2  ความจําเปนและคุณคาการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

เร่ืองที่ 3  การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

เร่ืองที่ 4  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา 
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เร่ืองท่ี 1 ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ  

ศักยภาพของธุรกิจ  หมายถึง ธุรกิจที่บุคคลที่มีความสามารถพัฒนาสินคานั้น ๆ ใหสามารถอยู

ในตลาดได 

การพัฒนา  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอยางมีกระบวนการโดยมีจุดมุงหมาย 

การพัฒนาอาชีพ  หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหตรงกับ

ความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา  โดยมีสวนครองตลาดไดตามความตองการของผูผลิต แสดงถึง

ความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งตองขึ้นอยูกับศักยภาพของผูผลิต 

 ดังน้ัน การพัฒนาศักยภาพเปนความจําเปนและสําคัญมากในการพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาธุรกิจ 

โดยการนําเอาความสามารถออกมาใชใหเกิดประโยชน เพื่อการประสบผลสําเร็จอยางงดงาม 

การวิเคราะห  หมายถึง การแยกแยะสิ่งทีจ่ะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธกัน 

รวมถึงสืบคนหาความสัมพันธน้ัน 

 ตัวอยาง การวิเคราะหศักยภาพทางธุรกิจของนางสาวมาลี ชอประดิษฐ อาชีพประกอบการคา 

รับจางทําบายศรี ขันหมาก ใบตอง จัดดอกไมสดและรอยมาลัย โดยเปดแผงรานคามุมตลาดสดประจํา

อําเภอ 

1. มาลี มีใจรักในงานประดิษฐ มีจิตใจพรอมบริการ บริการตรงเวลา 

2. มาลี มีฝมือในการจัด เย็บ ดอกไม ใบตอง ไดประณีตสวยงาม ออกแบบไดดี 

3. ทําเล ยานการคาของรานมาลีเหมาะสม 

4. มาลี มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส 

5. มาลี มีความซื่อสัตยตอการคา ไมเอาเปรียบลูกคา เลือกวัสดุเหมาะสมกับราคา 

6. มาลี มีเงินทุนสํารองหมุนเวียนพอเพียงในการประกอบกิจการในระดับพออยูพอกิน 
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ใบงานท่ี 1 

อภิปรายความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ 
 

ประเด็นการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกลุมจํานวน 3 – 5 คน รวมกันอภิปรายถึงความสําคัญและความจําเปน

ในการพัฒนาอาชีพ แลวสรุปเปนความรูลงในแบบบันทึก 

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

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

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

 

ใบงานท่ี 2 

ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ 
 

คําสั่ง

1. ทําเลที่ต้ัง........................................................................................................................................ 

 ใหผูเรียนพัฒนาอาชีพของตนเองหรืออาชีพที่มีความสนใจดานตางๆ ดังนี้ 

2. ความตรงตอเวลาในการบริการ...................................................................................................... 

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

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

3. ความซื่อสัตยตอลูกคา การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับราคา.......................................................... 

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

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

4. การพัฒนารูปแบบสินคา................................................................................................................. 

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

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

5. การใชเงินทุน................................................................................................................................. 

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

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

6. การพัฒนาการตลาด....................................................................................................................... 

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

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

7. การพัฒนากระบวนการผลิต/หรือการบริการ................................................................................. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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เร่ืองท่ี 2 ความจําเปนและคุณคาการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

ความจําเปนของการวเิคราะหศักยภาพธุรกิจ  มีดังน้ี 

1. เพื่อจะไดเห็นทิศทางเชิงกลยุทธของธุรกิจ 

2. เพื่อสื่อทิศทางของธุรกิจใหบุคคล หรือองคกรจัดสรรเงินทุน เพื่อการกูยืมหรือรวมลงทุน 

และสรางความมั่นใจในการคา 

3. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการพัฒนาธุรกิจตนเอง 

คุณคาของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

1. ผูประกอบการรูจักตัวเอง ปจจุบันและอนาคตอาชีพของตนเอง 

2. อาชีพของตนเองมีทิศทางเชนไร โดยอาศัยการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมายดาน

อาชีพของตน 

3. การวางกลยุทธแตละระดับสําหรับผู ประกอบการ  สถานประกอบการ และเครือขาย

ผูรวมงาน แบงแยกหนาที่ชัดเจน  

4. การวิเคราะหศักยภาพทําใหรูจักปจจัยภายนอก ปจจัยภายในทีเ่กี ่ยวของกับการประกอบ

อาชพีตนเอง เชน 

1. สินคา หรือบริการของตนเองคืออะไร ตอบสนองลูกคาระดับไหน 

2. สวนแบงการตลาด สินคาของคุณเทียบไดกี่เปอรเซ็นต 

3. คุณคาของสินคาอาชีพของคุณใหประโยชนดานใดมากแคไหน 
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ใบงานท่ี  3 

ความจําเปนและคุณคาการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

คําสั่ง ใหผูเรียนบอกความจําเปนและคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

ที่ผูเรียนประกอบอยูในปจจุบันหรืออาชีพสนใจ ตามหัวขอยอยตอไปน้ี 

1. อาชีพของทานมีความสําคัญตอทองถิ่นคือ………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

2. มีทิศทางความกาวหนาอาชีพของตนเองในทองถิ่น………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

3. สินคาของทานมีสวนแบงการตลาดในทองถิ่นเทาใด 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4. จากการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจอาชีพของทาน ทานคิดวามีประโยชนตอการพัฒนาอาชีพของ 

    ทานมากนอยแคไหน อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ืองท่ี 3 การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

ตําแหนงธุรกิจ หมายถึงระยะเวลาในชวงการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของผูประกอบการแตละ

ระดับขั้นตอนของการดําเนินกิจการโดยทั่วไปจะแบงเปนระยะดังนี้ 

1. ระยะเร่ิมตน 

2. ระยะสรางตัว 

3. ระยะทรงตัว 

4. ระยะตกตํ่าหรือสูงขึ้น 

ผูประกอบการตองมีความรูสามารถวิเคราะหตําแหนงธุรกิจในอาชีพของตนเองไดวาอยูในระยะ

ใด ตองขยายตัวอีกมากนอยแคไหน และคูแขงขันเกิดขึ้นมากหรือยัง โดยอาศัยขอมูลการวิเคราะห

ศักยภาพทางธุรกิจของตนเอง ซึ่งไดอธิบายเปนกราฟวิเคราะหตําแหนงวงจรธุรกจิไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ระยะทรงตัว 2. ระยะสรางตัว 1. ระยะเริ่มตน 

1. เปนระยะที่

อาชีพหรือธุรกิจอยู

ในระยะฟกตวัของ

การเขาสูอาชีพ 
 

2-  3  ธุรกิจอยูในชวงพัฒนา

ขยายตวั หรือยังทรงตัวจะมีคน

จบัตามองและพรอมทาํตาม 
(เริ่มมีคูแขงขัน) 

 

กราฟวิเคราะหตําแหนงวงจรธรุกจิ 

4.1 ธุรกิจกาวหนา จะมีผูคนเขามา

เรียนรูทําตาม ทําใหเกิดวิกฤตสวน

แบงทางการตลาด  

มูลคาธุรกิจ 

เวลา 

4. ระยะสูงขึ้นหรือตกต่ํา 

4.2 ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจจะเปนขาลง 

จาํเปนตองขยายขอบขาย จงึมีความ

ตองการใชนวัตกรรมเทคโนยีเขามาใชงาน 
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ใบงานท่ี  4 

การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

คําสั่ง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้  ตามความเขาใจของตนเอง 

ในปจจุบัน การประกอบอาชีพของทานอยูในระยะใด มีสภาพเปนอยางไร  แกปญหาอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................  
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เร่ืองท่ี 4 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา 

 เสนทางเวลา หมายถึง วัฏจักรของการประกอบอาชีพธุรกิจสินคาหรือบริการในชวงระยะเวลา

หน่ึงของการดําเนินกจิการ 

 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา คือ การแยกแยะกระบวนการทางธุรกิจตาม

เสนทางของเวลา เพื่อวิเคราะหหาศักยภาพธุรกิจของตนเองในแตละชวงของการผลิตสินคาใหมองเห็น

ความกาวหนา ความสําเร็จในแตละภารกิจ  ดวยการกําหนดกิจกรรมพรอมกํากับเวลาที่ตองใชจริง เขียน

เนนถึงการไหลของงาน ไวเฝาระวังการดําเนินงาน  การจัดทําผังการไหลของงานในแตละภารกิจ โดย

กาํหนดกจิกรรมออกมาจัดลําดับขั้นตอนกอนหลัง 
 

ตัวอยาง ผังการไหลของอาชีพปลูกผักในพื้นท่ี 5 ไร 

 

 

 

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

          20 ส.ค. 54 

 

 ในกระบวนการปลูกผักจะมีผังการไหลดังตัวอยาง ซึ่งเปนขั้นตอน มีการดําเนินงานตามลําดับ

กอนหลัง  เชน ตองมีการวางแผนกอนที่จะดําเนินการปลูกผัก  และในแตละขั้นตอนตามเสนทางของ

เวลาในการปลูกผัก  เจาของธุรกิจตองวิเคราะหศักยภาพธุรกิจได  เชน  

 -   การวางแผนการปลูกผัก ผูประกอบการจะสามารถวางแผนการใชทุนไดอยางเหมาะสม  เชน 

มีการลดตนทุนได  สามารถใชทุนอ่ืนมาทดแทนได 

 -   การปลูกผัก ผูประกอบการจัดการปลูกไดรวดเร็ว ตรงตามแผนที่กําหนดไว มีการคิดคนเคร่ือง

ทุนแรงในการปลูกผัก 

 

 

 

. 
 
 
 

วางแผน 

การปลูกผัก 

จัดเตรียม

ปจจัยการ

ปลูกผัก 

เตรียมดิน

ปลูกผัก 

ปลูกผัก ดูแลรักษา เก็บผัก สง

ตลาด 
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ใบงานท่ี  5 

การวเิคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนจัดทําผังการไหลในอาชีพที่ประกอบการอยูหรืออาชีพที่สนใจ แลววิเคราะหแต

ละขั้นตอนของการประกอบอาชีพวาจะทําอยางไรใหธุรกิจมีศักยภาพ 

1. ผังการไหลของอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา 

ที่ ขั้นตอนการปลูกผัก ผลการวิเคราะหศักยภาพ 
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บทท่ี 2 

การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 

สาระสําคัญ 

 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาดเพื่อใหสามารถแขงขันได โดยการกําหนดเปาหมายและกลยุทธ

ตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาดที่กําหนดไว 

ตัวชี้วัด 

1. กําหนดทิศทางการตลาด 

2. กําหนดเปาหมายการตลาด 

3. กาํหนดกลยุทธสูเปาหมาย 

4. วิเคราะหกลยุทธ 

5. กาํหนดกจิกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1  การกาํหนดทิศทางการตลาด 

 เร่ืองที่ 2  การกําหนดเปาหมายการตลาด 

 เร่ืองที่ 3  การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 

เร่ืองที่ 4  การวิเคราะหกลยุทธ 

เร่ืองที่ 5  กจิกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 
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เร่ืองท่ี 1  การกําหนดทิศทางการตลาด 

 การกําหนดทิศทางการตลาดประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ  3  สวน  คือ 

 1. ผูผลิต  เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันในตลาดการคาสูงมากไมวาจะเปนสินคาในรูปลักษณ

ใด  ประโยชนใชสอยอยางไรก็ตาม  ราคาสินคา  กําลังซื้อของผูบริโภค ก็เปนตัวปจจัยในการกําหนด

ทิศทางการตลาดนอกเหนือจากการใชวิธีการสงเสริมการตลาด  เชน การลดราคา การแถม การแจก การ

แลก ผูผลิตจําเปนตองศึกษาพัฒนาสินคาใหไดตรงกับความตองการของผูบริโภค 

 2. สินคาหรือการบริการ  ตัวสินคาหรือรูปแบบการใหบริการแกลูกคา มีความจําเปนอยางยิง่ที่

จะตองมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อใหทันสมัยทันตอความตองการของลูกคา 

 3. ผูบริโภคหรือผูรับบริการ  สินคาจะครองอยูในตลาดไดนานเทาใดขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคา

สามารถผลิตไดโดนใจผูบริโภคไดเพียงใด จํานวนสินคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง สามารถพิจารณาไดจาก

จํานวนความตองการของผูบริโภค หรือจํานวนยอดการสัง่สินคา ถายอดการสัง่สินคาลดลงก็แสดงให

เห็นวา แนวโนมความนิยมของผู บริโภคลดลง ซึ ่งสาเหตุมาจากมีผู แขงขันมากขึ ้น ทําใหสวนแบง

การตลาดของเรามีแนวโนมลดลง 
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 ดังน้ัน  ผูผลิตก็จะตองพิจารณาวาในปจจุบันความตองการสินคาชนิดนั้นๆ  เปลีย่นแปลงไป

ในทางใด เชน 

1. รูปลักษณสินคาลาสมัยไมเปนที่ถูกใจของลูกคา 

2. ผลิตภัณฑใชประโยชนไดนอย เชน แชมพูสระผมของยีห่ออื่นใชไดทัง้สระผมและนวดผม 

ซึ่งดีกวาของเราใชสระผมไดอยางเดียว 

3. สินคาชนิดอ่ืนๆ ประหยัดเวลาไดดีกวา เชน การตมนํ้าไฟฟา ยี่หอ A ใชเวลานอยกวายี่หอ B 

4. สินคาอื่นๆ สามารถใชไดสะดวกกวา เพราะสินคาของเขาวางขายตามรานสะดวกซือ้ที่มีอยู

ทั่วไป 

5. กลุมผูซื้อสินคาของเราแคบไปไหม ควรจะขยายไปยังกลุมอ่ืน ๆ ไดอีกไดหรือไม 

ในเรือ่งนี้ผูเรียนจะตองสรุปใหไดวาสินคาของเรามียอดขายคงเดิมลดลงหรือเพิม่ขึน้ แลวศึกษา

วิเคราะหความตองการของลูกคา เชน เกษตรกรมีอาชีพปลูกผักขายในหมูบาน แตความนิยมของลูกคา

เปลี่ยนไป เชน  ตองการดูแลสุขภาพใหปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้จะตองพิจารณาถึงประเด็นอืน่อีก 

เชน 

1. ตลาดตองการซื้อผักที่ปลอดสารเคมี 

2. กลุมลูกคาตองการซื้อผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพ 

3. ผูซื้อสวนใหญเปนบุคคลที่มีฐานะเน่ืองจากผักปลอดสารเคมีจะมีราคาแพง 

4. สถานที่ซื้อควรจะอยูในเมืองใหญและสามารถกระจายจุดขายไดหลายๆ จุด  

5. ซื้ออยางไรจึงจะสามารถซื้อรับประทานไดทุกวัน 

สรุปไดวาจะปรับลักษณะของสินคาหรือบริการอยางไรตองพิจารณาถึงเหตุผลในการซื้อของ

ผูบริโภค กลุมลูกคาเปนใครบาง มีกําลังซือ้มากนอยเพียงใด ผูซือ้สะดวกซื้อที่ใดและขั้นตอนการซือ้ไม

ควรยุงยากแลวนําขอมูลมาวิเคราะหวาสินคาหรืองานบริการจะมีสวนแบงของตลาดมากนอยเพียงใดแลว

กําหนดเปาหมายการตลาด สวนแบงของตลาดก็คือ สินคาของเราเปนสวนหน่ึงของตลาดสินคาชนิดนั้น 
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เร่ืองท่ี 2 การกําหนดเปาหมายการตลาด 

 การกําหนดเปาหมายการตลาด หมายถึง ตามทิศทางการผลิตสินคาหรืองานบริการ การ

กําหนดเปาหมายที่มีความเปนไปได เชน การเพิ่มสินคาสูตลาดอีก 25 % 

 การกําหนดเปาหมายการตลาด มีองคประกอบที ่สําคัญที ่จะทําใหบรรลุเปาหมาย

การตลาดอยู 3 ประการ คือ 

1. กลยุทธสูเปาหมาย 

2. แผนพฒันาการตลาด 

ซึ่งองคประกอบทั้ง 2 ดานนีจ้ะตองมีความเชื่อมโยงซึง่กันและกัน เปนไปตามเปาหมาย

การตลาด  ดังแผนภูมิขางลางน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายการตลาด กลยุทธสูเปาหมาย แผนการพัฒนา 
การตลาด 
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ใบงานท่ี 1 

การกําหนดทิศทางการตลาด 
 

คําสัง่ ใหผูเรียนรวมกลุมกัน 5  คน กําหนดทิศทางการตลาดในสินคาของตนเองหรือสินคาทีส่นใจเพือ่

พัฒนาใหตรงกับความตองการของตลาด 

1. ศึกษาความตองการของตลาดเพื่อกําหนดทิศทางในการผลิตสินคาหรือบริการ 

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

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

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

1.4 ลุกคาจะซื้ออยางไร.................................................................................................. 

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

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

2. เมื่อศึกษาทิศทางการตลาดแลวใหกําหนดเปาหมายการตลาดในการผลิตสินคา 

 

แบบบันทึก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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เร่ืองท่ี 3  การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 

การกําหนดกลยุทธ 

 กลยุทธ เปนการหาวิธีการที่จะทําใหจํานวนลูกคาที่มีอยูกอนแลวเพิ่มจํานวนซือ้ใหมากกวาเดิม 

โดยการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขายสินคาใหกลุมลูกคาเปาหมายที่มีศักยภาพในการซื้อมา

ใชเปนบรรทดัฐานในการกาํหนดวิธกีารเพิ่มปริมาณลูกคาหรือเพิม่ยอดขาย ดังนัน้การวางแผนกลยุทธจะ

มีประโยชนตอการพัฒนาตลาด ดังน้ี คือ 

1. เปนการขยายปริมาณลูกคาไดอยางชัดเจน 

2. นําไปจัดทาํแผนใหเหมาะสมกับเวลาและเปนการจัดลําดับงานที่ปฏิบัติได 

3. สามารถทําใหบรรลุผลการขายตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

กลยุทธจะตองเกี่ยวของกับสินคาหรืองานบริการชนิดนั้นวามี “จุดขาย” หรือ “จุดครองใจ” 

ผูบริโภคอยางไรบาง โดยปกติแลวผลิตภัณฑแตละอยางมักจะมีจุดขายหรือจุดเดนแตกตางกัน ผูผลิตจึง

ควรเลือกจุดครองใจหรือจุดเดนที่สุดของสินคาที่ควรยกขึ้นมาใชสงเสริมการขาย เปนจุดที่ใชย้าํในการ

ขายสินคาจากการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธอ่ืนๆ เพื่อใหสินคาน้ันอยูในใจของผูบริโภคตลอดกาล 

การกําหนดกลยุทธ ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังน้ี 

1. ลงทุนตํ่าที่สุด มีความเปนไปไดทางการเงิน 

2. ทําในสิ่งที่ทําไดดี ซึ่งมีความเปนไปไดในการผลิต 

3. ทาํจํานวนนอยแลวคอยเพิ่มไปสูจํานวนมาก 

4. เพิ่มธุรกิจที่มีความเปนไปไดในระยะยาว 

การกําหนดกลยุทธจะตองสอดคลองกับเปาหมายการตลาด เชน พัฒนาสินคาอีก 25% โดย

วิเคราะหเปาหมายการตลาดกลยุทธการตลาดได เชน 

1. ปลูกผักปลอดสารเคมี 

2. ประชาสัมพันธใหผูบริโภครูจักสินคาหรือบริการดวยวิธีการที่หลากหลาย 

3. เพิ่มจุดขายใหมากกวาเดิมอีก 20 จุด โดยเฉพาะในเมืองที่ผูบริโภคมีกําลังซื้อ 

4.   ในการผลิตผักปลอดสารเคมีควรมีการรวมกลุมกันผลิต เพื่อใหมีผักขายไดอยางตอเน่ือง 

และมีชนิดของผักหลากหลาย 
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เร่ืองท่ี 4  การวิเคราะหกลยุทธ 
 การวิเคราะหกลยุทธเปนกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อยกระดับความรูใหสูงขึ้น

ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 การวิเคราะหกลยทุธมกีรอบแนวคดิ ดังน้ี 

 
 

 

 

  
 
 
 

ใบงานท่ี 2 

การกําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนรวมกลุมกันกําหนดกลยุทธ แลววิเคราะหกลยุทธใหสอดคลองกับเปาหมาย 

การตลาดทีไ่ดกาํหนดไว  

1. กลยุทธการตลาดมีอะไรบาง

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

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

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

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

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

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

 2. มีกระบวนการวิเคราะหกลยุทธอยางไร

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

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

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

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

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

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

 

 

ภารกิจ 
กิจกรรม 
ข้ันตอน 

ของระบบ 
การทํางาน 

 
เทคนิค

วิธีการ 

 
 

สารสนเทศ

ความรูท่ี

จําเปน 
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เร่ืองท่ี 5 กิจกรรมและแผนพัฒนาการตลาด 

 การตลาด

  

 เปนกิจกรรมทางการตลาด ที่เร่ิมต้ังแตการวางแผนไปสูการตลาด ที่มีลักษณะที่

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของลูกคา ซึ่งองคประกอบของตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ 

ราคา และการจําหนาย  

การพัฒนาการตลาด

 กลยุทธ  ดานการประชาสัมพันธใหผู บริโภครูจักสินคาหรือบริการดวยวิธีการที่หลากหลาย 

จะตองกาํหนดวามีกิจกรรมอะไรบาง เชน การประชาสัมพันธโดยใชวิธีการหลากหลาย  เชน การโฆษณา

ในทวี ีการแจกตัวอยางสินคาใหลูกคากลุมเปาหมายทดลองใช การทําแผนปลิวแจก สามารถนํากิจกรรม

เหลานี้มาวางแผนการตลาดเพื่อใหผูผลิตสามารถควบคุมกระบวนการการพัฒนาการตลาดได 

 เปนกระบวนการพัฒนาตลาดของสินคาหรือบริการใหยอดขายคงอยูหรือ

มากขึ้นกวาเดิม การกําหนดกลยุทธที่มีความเปนไปไดในแตละกลยุทธจะตองกําหนดกิจกรรมและจัดทํา

แผนพฒันาการตลาด เชน 

 
ใบงานท่ี 3 

กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 
 

คําสั่ง

กลยุทธที่ 1 ประกอบดวยกิจกรรม 

 ใหผูเรียนรวมกลุมกันกําหนดกิจกรรมและวางแผนการตลาดตามกลยุทธที่กําหนด แลวบันทึกลง

ในแบบบันทึก 

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

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

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

กลยุทธที่ 2  ประกอบดวย 

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

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

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

แผนการพัฒนาการตลาด 

กลยุทธ กิจกรรม 
แผนการพัฒนาการตลาดป 2554 

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

กิจกรรมและแผนพัฒนาการตลาด 

คําสั่ง 

 

ใหผูเรียนนําแผนการพัฒนาการตลาด ไปใหผูรูพิจารณาความเปนไปไดของแผนแลวจดบันทึกการ

แสดงความคดิเห็นของผูรู และกําหนดแนวทางแกไขทางกลุมเรียนลงในแบบบันทึก 

สรุปความคิดเห็นจากผูรู 

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

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

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

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

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

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

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

แนวทางการดําเนินงานตามความคิดเห็นของผูรู 

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

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

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

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

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

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

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

การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

สาระสําคัญ 

 การประกอบการธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจที่เนนในการผลิตผลผลิตหรือการบริการ ตางมีปจจัยที่

จะสงผลตอการดําเนินงานใหดํารงอยูได ไดแก คุณภาพ ทุนปจจัย เปาหมาย แผนกิจกรรมและการพัฒนา

ระบบการผลติหรือการบริการ 

ตัวชี้วัด 

 1.  อธิบายการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

 2.  วิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 3.  กําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

 4.  กาํหนดแผนกจิกรรมการผลติ 

 5.  พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1  การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

 เร่ืองที่ 2  การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 เร่ืองที่ 3  การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

 เร่ืองที่ 4  การกาํหนดแผนกจิกรรมการผลติหรือการบริการ 

 เร่ืองที่ 5  การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 
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เร่ืองท่ี 1 การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

 การดํารงชีวิตของมนุษยทีม่ีความสุข ตองดําเนินไปใหสอดคลองกับธรรมชาติ มนุษยตองมีงาน

ทํา มีอาชีพ มีหนาที่ที่ตองปฏิบัติ ไมวาจะเปนงานอาชีพในลักษณะการผลิตหรือการใหบริการ เพื่อใหเกิด

การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 

 ลักษณะการประกอบอาชีพสามารถแบงได 2 ลักษณะใหญ ๆ ดังน้ี 

1. ลักษณะงานอาชีพในการผลิต  

2. ลักษณะงานอาชีพการใหบริการ 

 1.  ลักษณะงานอาชีพในการผลิต งานอาชีพในการผลิตนัน้ มีอยูทัง้ในภาคเกษตรกรรม และ

ภาคอุตสาหกรรม เชน 

  ภาคเกษตรกรรม  ไดแก 

-  เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา ผลผลิตไดแก ขาว 

                           -  เกษตรกรทีป่ระกอบอาชีพทําสวนผลไม ผลผลิตไดแก ผลไมประเภทตางๆ ที่ปลูก 

เชน สวนสม  

                           -   ชาวประมงที่ประกอบอาชีพจับสัตวนํ้า ผลผลิตไดแก สัตวนํ้าที่จับมาได เชน กุง ปลา 

 ภาคอตุสาหกรรม  ไดแก 

                                 -  ผูประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป ผลผลิตไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป   

                                 -  ผูประกอบอาชีพผลิตโทรศัพทมือถือ ผลผลิตไดแก โทรศัพทมือถือ 

                                 -  ผูประกอบอาชีพผลิตรถยนต ผลผลิตไดแก รถยนต 

 สรุปไดวา การผลิต หมายถึง การสรางสรรคหรือการแปรสภาพสิง่หนึง่สิง่ใด ใหเปน

สินคา ออกมาเพื่อจําหนาย เรียกวา “ผลผลิต” 

 การผลิตทีดี่ ตองใหตรงกับความตองการของผูใชหรือผูซื้อใหมากที่สุด โดยการจะได

ผลผลิตที่ดีน้ัน ผูผลิตตองมีคุณลักษณะที่ดีตอกระบวนการผลิตดวย ไดแก 

       1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค 

             2. รักษาคุณภาพของผลผลิตใหคงที่และปรับปรุงใหดีขึ้น 

             3. ไมปลอมปนผลผลิต 

             4. ลดตนทุนการผลิต 

             5. ยนระยะเวลาในการผลิต 

             6. มีความรู ความชํานาญในงานอาชีพที่ดําเนินการเปนอยางดี 

             7. ใชวัสดุที่มีคุณภาพ 

             8. สนิคาใชงานไดสะดวก 

             9. มีความคิดริเร่ิม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
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2. ลักษณะงานอาชีพการใหบริการ 

    การบริการ เปนกิจกรรมหรือการกระทําทีผู่ ใหบริการทําขึ้น เพื่อสงมอบการบริการใหแก

ผูรับบริการ การบริการจะเกิดขึ้นโดยทันที เมื่อผูรับบริการมีความตองการรับบริการ 

ในการบริการนั้น ผูรับบริการจะใหความสําคัญกับ “กิจกรรม” หรือ “กระบวนการบริการ” ของ 

ผูใหบริการมากกวาสิ่งอื่น และจะรับรูไดดวยความรูสึกทางใจ หรือเรียกวา “ความประทับใจ” โดยความ

ประทับใจจะเกิดขึ้นในขณะที่ผูรับบริการสัมผัสไดกับการไดรับบริการน้ัน ๆ 

    คุณภาพของการบริการ จะเกิดขึ้นขณะที่ผูรับบริการไดสัมผัสหรือรับการบริการ โดยสามารถ

กําหนดคุณลักษณะคุณภาพการบริการที่ดีได 7 ประการ  ดังน้ี 

1. การยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยากของลูกคา 

2. การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็วทันใจ 

3. การแสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติลูกคา 

4. การบริการเปนแบบสมัครใจและเต็มใจทํา 

5. การแสดงออกถึงการรักษาภาพลักษณของการใหบริการ 

6. การบริการเปนไปดวยกิริยาที่สุภาพ และมีมารยาทดี ออนนอมถอมตน 

7. การบริการมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน 

การบริการ จึงมีความแตกตางจาก สินคาหรือผลิตภัณฑ อยางมาก โดยเฉพาะในสวนทีเ่กี่ยวของ

กับการบริโภค แตทั้งนี้ในลักษณะงานอาชีพดานการบริโภค จะมีลักษณะงานอาชีพรวมกันทัง้การผลิต

และการบริการ เชน ผูประกอบการอาชีพรานอาหาร ตองมีผลผลิต เชน อาหารประเภทตางๆ ควบคูกับ

การใหบริการเสิฟอาหาร เปนตน 
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ใบงานท่ี 1 

การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 
 

  คําสั่ง  ใหผูเรียนเขียนบรรยายขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือบริการ ในงานอาชีพที่

ผูเรียน 

  ดําเนินการเองหรืออาชีพที่สนใจที่ผลิตหรือการบริการน้ันมีการดําเนินงานที่มี  

   คุณภาพเปนอยางไร 

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

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

3. ชือ่เจาของธุรกิจ……………………………………………………………………………….. 

4. ที่ต้ังของธุรกิจ………………………………………………………………………………… 

5. คุณภาพของการผลิตหรือการบริการที่ปรากฏ  ไดแก 

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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เร่ืองท่ี 2 การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

ทุน หมายถึง ปจจัยการผลิตรวมถึงเงินลงทุนดวย  ทุนถือวาเปนปจจัยสําคัญในการประกอบ

กิจการธุรกิจใหดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเจริญเติบโตทางธุรกิจ 

ตนทุนการผลิต หมายถึง ทุน ในการดําเนินธุรกิจ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ทุนคงท่ี คือทุนที่ผู ประกอบการธุรกิจจัดหามา  เชน ดอกเบี้ยเงินกู ที ่ดิน อาคาร 

เคร่ืองจักร เปนตน ทุนคงที่ สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ 

1) ทุนคงที่ที่เปนเงินสด เปนจํานวนเงินที่ตองจายเปนคาดอกเบี ้ยเงินกู  เพื ่อ

นํามาใช 

ในการดําเนินงานธรุกจิ 

2) ทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก พื้นที่ อาคารสถานที่ โรงเรือน รวมถึงคาเสื่อม

ราคา 

ของเคร่ืองจักร 

 2. ทุนหมนุเวยีน คอื ทุนที่ใช ในการดําเนินธุรกิจเปนครัง้คราว เชน วัตถุดิบในการผลิต

หรือการบริการ วัสดุสิ้นเปลือง คาแรงงาน คาขนสง คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน ทุนหมุนเวียนแบง

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. คาวัสดุ อุปกรณในการประกอบอาชีพ ดังน้ี 

 1.1) วัสดุ อุปกรณในกลุมการผลิต เชน คาปุย พันธุพืช พันธุสัตว คานํ้ามัน เปนตน 

 1.2) วัสดุ อุปกรณอาชีพในกลุมบริการ เชน คาผงซักฟอก คานํ้ายาซักผา เปนตน 

2. คาจางแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการผลิตหรือบริการ เชน คาแรงงานในการ

ไถดิน คาจางลูกจางในรานอาหาร 

3. คาเชาที่ดิน/สถานที่ เปนคาเชาที่ดิน/สถานที่ในการประกอบธุรกิจ 

4. คาใชจายอืน่ๆ เปนคาใชจายในกรณีอื่นทีน่อกเหนือจากรายการ จายตามขอ 1.1 – 

1.3 

5. คาแรงงานในครัวเรือนสวนใหญ ในการประกอบการธุรกิจจะไมนํามาคิดเปน

ตนทุน จึงไมทราบขอมูลการลงทุนที่ชัดเจน โดยการคิดคาแรงในครัวเรือน กําหนดคิดในอัตราคาแรงขั้น

ตํ่าของทองถิ่นน้ันๆ 

6. คาเสียโอกาสที่ดิน กรณีเจาของธุรกิจมีที่ดินเปนของตนเอง การคิดตนทุนใหคิด

ตามอัตราคาเชาที่ดินในทองถิ่นหรือบริเวณใกลเคียง 

ในการดําเนินธุรกิจ การบริหารเงินทุนหรือดานการเงินน้ัน เปนสิ่งที่ผูประกอบการธุรกิจ ตองให

ความสําคัญเปนอยางมาก เพราะมีผลตอความมัน่คงของธุรกิจวาจะกาวหนาหรือลมเหลวได  ดังนัน้การ

ใชทุนตองวิเคราะห เชน ความคุมทุน  ความปลอดภัย  ความแข็งแรง  ความทนทาน  ประโยชนในการใช

งาน  ความสะดวก  ความเหมาะสม 



  31 
 

ใบงานท่ี 2 

การวเิคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนรวมกันกําหนดทุนและวิเคราะหทุนในงานอาชีพ ที่ผูเรียนดําเนินการ หรืออาชีพทีส่นใจ

ในการดําเนินการพัฒนาอาชีพในรอบ 6 เดือน วามีอะไรบาง และเหตุผลการใชทุน 

ทุนคงท่ี/ทุนหมนุเวียน 
เหตุผลในการใชทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ 

รายการ จาํนวน 
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เร่ืองท่ี 3 การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

เปาหมายการผลิตหรือการบริการ เปนเสมือนธงที่ผู ประกอบการธุรกิจมุงที่จะไปใหถึง เกิด

ผลลัพธตามที่ตองการ ดวยวิธีการตาง ๆ เปาหมายจึงเปนตัวบงชีป้ริมาณที่จะตองผลิตหรือบริการใหได

ตามระยะเวลาที่กําหนดดวยความพึงพอใจของลูกคา 

ปจจัยที่สงผลใหการดําเนินงานธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใด ใหประสบความสําเร็จไดน้ัน 

ตองประกอบดวยปจจัยตอไปน้ี 

1. การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน 

2. เสริมสรางสวนประสมทางการตลาด 

3. คํานึงถึงสภาวะแวดลอมที่ควบคุมไมได 

4. สามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดทุกขอ 

ในสวนของลูกคา ประกอบดวย 

1. ใครคือ กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับผลผลิตที่ผลิตขึ้นหรือการบริการ 

2. ลูกคาเปาหมายดังกลาวอยู ณ ที่ใด 

3. ในปจจุบันลูกคาเหลาน้ีซื้อผลผลิตหรือการบริการไดจากที่ใด 

4. ลูกคาซื้อผลผลิตหรือการบริการบอยแคไหน 

5. อะไรคือสิ่งจูงใจที่ทําใหลูกคาเหลาน้ันตัดสินใจใชบริการ 

6. ลูกคาใชอะไร หรือทําไมลูกคาถึงใชสินคาหรือบริการของเรา 

7. ลูกคาเหลาน้ันชอบและไมชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที่เรามีอยูบาง 

ในสวนของผลผลิตหรือการบริการ ประกอบดวย 

1. ลูกคาตองการผลผลิตหรือบริการอะไร 

2. ลูกคาอยากจะใหมีผลผลิตหรือบริการในเวลาใด 

3. เฉพาะการบริการ ควรต้ังชื่อวาอะไร เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใจไดมากที่สุด 

นอกจากขอมูลดานลูกคา ดานผลผลิตหรือบริการแลว ในการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการ

บริการใหสอดคลองกับความเปนจริงและความเปนไปได ผูประกอบการธุรกิจตองคํานึงและพิจารณาถึง

องคประกอบดานผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของตางๆ ดวย 

องคประกอบดานผูประกอบการธุรกิจที่ตองพิจารณาประเด็นสําคัญ ๆ ดังน้ี 

       1. แรงงาน ตองใชแรงงานมากนอยเทาไร ปจจุบันมีแรงงานเพียงพอตอการดําเนินงาน เพื่อ

ไปสูเปาหมายไดหรือไม ถาไมเพียงพอจะทําอยางไร 

       2. เงินทุน  ตองใชเงินทุนมากนอยเพียงไร ปจจุบันมีเงินทุนเพียงพอตอการดําเนินงาน เพื่อ

ไปสูเปาหมายไดหรือไม ถาไมเพียงพอจะทําอยางไร 

       3. เครือ่งมือ/อุปกรณ ตองใชเครื่องมือ/อุปกรณอะไร จํานวนเทาไร เพียงพอหรือไม ถาไม

เพียงพอจะทําอยางไร 
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        4. วัตถุดิบ เปนสิ่งสําคัญมากขาดไมได เพราะไมวาจะเปนการดําเนินธุรกิจในดานการผลิต

หรือการบริการก็ตองใชวัตถุดิบเปนวัตถุในการดําเนินงานทั้งสิ้นผูผลิตจะ ตองพิจารณาวาจะ

จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบจากทีใ่ด ราคาเทาไร จะหาไดจากแหลงไหน และโดยวิธใีด 

        5. สถานท่ี หากเปนธุรกิจดานการผลิต ตองกําหนดสถานที่ที่ใกลแหลงวัตถุดิบ ถาเปนธุรกิจ

ดานการบริการ ตองจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสม สะอาด และเดินทางสะดวก เปนหลกั 
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ใบงานท่ี 3 

การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 
 

คําสั่ง เมื่อผูเรียนผานการเรียนเกี่ยวกับการกําหนดคุณภาพการผลิตหรือการบริการ ใหวิเคราะหทุนที่จะ

ใชกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการในอาชีพ ที่ผู เรียนดําเนินการเอง หรืออาชีพที่สนใจ วามี

รายละเอียดและกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการอยางไร 

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

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

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

4. ที่ต้ังของธุรกิจ………………………………………………………………………… 

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

6. เหตุผลในการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ เพราะ 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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เร่ืองท่ี 4 การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 

การกําหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ ก็คือขั้นตอนการประกอบธุรกิจเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอ

การประกอบอาชีพ เพราะเปนการกําหนดเปาหมายในสิ่งที่ตองการใหเกิด รายละเอียดที่ตองปฏิบัติ ผาน

กระบวนการตัดสินใจอยางมีระบบและขอมูล เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

โดยมขีัน้ตอนการกาํหนดแผนกจิกรรมการผลติหรือการบริการ ดังน้ี 

1. ตรวจสอบตัวเองเพื่อใหรูถึงสถานภาพในปจจุบันของงานอาชีพ เปนการตรวจสอบขอมูลธุรกิจ

ของผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับ แรงงาน เงินทุน เคร่ืองมือ/อุปกรณ วัตถุดิบ และสถานที่วา มีสภาพความ

พรอมหรือมีปญหาอยางไร รวมถึง ผลผลิตหรือบริการของผูประกอบการธุรกิจวามีอะไรบกพรองหรือไม 

2. สาํรวจสภาพแวดลอม เปนการตรวจสอบขอมูลภายนอกเกี่ยวกับสภาพธุรกิจประเภทเดียวกันใน

ชมุชน ความตองการของลกูคา 

การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เปนการศึกษาขอมูลเพื่อระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นและควร

แกไข 

3. กาํหนดวัตถปุระสงค เปนการกาํหนดเปาหมายของการดําเนินงานวา ตองการใหเกดิอะไร 

4. พยากรณสภาพการณในอนาคต เปนการคิดผลบรรลุลวงหนาวา หากดําเนินการตามแผน

กจิกรรมการผลติหรือการบริการแลว ธุรกิจที่ดําเนินงานจะเกิดอะไรขึ้น 

5. กําหนดแนวทางการปฏิบัติ เปนการกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติวาจะทําอยางไร 

เมื่อไร เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

6. ประเมินแนวทางการปฏิบัติที่วางไว เปนการตรวจสอบความสมบูรณของแผนกิจกรรมการผลิต

หรือการบริการวา มีความสอดคลองกันหรือไมอยางไร สามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการที่กําหนดไว

ไดหรือไมอยางไร หากพบวาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการที่จัดทําขึน้ยังไมมีความสอดคลอง หรือมี

ข้ันตอนวิธีการใดที่ไมมั่นใจ ใหจัดการปรับปรุงใหมใหมีความสอดคลองและเหมาะสม เชน แผนกิจกรรม

การผลิตผักบุง 

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

 

 

 

ใหตรวจสอบความเปนไปไดของกิจกรรมการปลูกผักแตละขั้นตอน หากพบปญหาตองรีบแกไข

ไวลวงหนา 

7. ทบทวนและปรับแผน เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป และผลลัพธไมเปนไปตามทีก่ําหนด 

เปนการพัฒนาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในระหวางการปฏิบัติตามแผน เมื่อมีสถานการณ

เปลี่ยนแปลงไป หรือมีขอมูลใหมที่สําคัญ 

การเตรียม

ปจจัยการ

ปลูกผัก 

การปลูก

ผัก 

การดูแล

รักษาแปลง

 

การเก็บ

ผัก 

การสง

ผักขาย 
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ใบงานท่ี 4 

การกําหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 
 

คําสั่ 0ง  0

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

ใหผูเรียนกําหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในอาชีพที่ผูเรียนดําเนินการเอง หรืออาชีพที่

สนใจ  

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

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

4. ที่ต้ังของธุรกิจ…………………………………………………………………………………. 

5. แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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เร่ืองท่ี 5 การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

การเนินธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการ ถึงแมวาธุรกิจทีดํ่าเนินการอยูจะสามารถดําเนินธุรกิจ

ไปไดดวยดีแลวก็ตาม แตเพื่อใหธุรกิจมีความกาวหนาและมั่นคง ผูประกอบการธุรกิจตองคํานึงถึงการ

พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางตอเน่ือง 

คุณภาพของการผลิตหรือการบริการเปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการธุรกิจตองรักษาระดับคุณภาพ 

และพัฒนาระดับคุณภาพการผลิตหรือการบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการผลิตหรือ

การใหบริการตามลูกคาคาดหวัง หรือเกินกวาสิง่ทีลู่กคาคาดหวังไวเสมอ  ดังนัน้ สิ่งที่จะทําใหการผลิต

สินคาเปนไปตามคุณภาพและเปาหมายทีก่ําหนด  เมื่อมีการกําหนดกิจกรรมการผลิตแลว ผูประกอบการ

ตองพัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง ทั้งกอนการผลิต  ระหวางการผลิต  และหลังการผลิต  เชน  

การใหนํ้าตนพืชอาจจะพัฒนาการใหนํ้าเปนแบบหยดบริเวณโคนตนพืชเพื่อการประหยดันํ้า 
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ใบงานท่ี 5 

การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนกําหนด การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการในอาชีพที่ผูเรียนดําเนินการเอง หรือ

อาชีพที่สนใจ วามีการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางไร ตามกิจกรรมการผลิตที่กําหนดไว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

สาระสําคัญ 

การพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน  จะตองเห็นความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก  การแทรก

ความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค  การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม  และการพัฒนาอาชีพ

ใหมีความมั่นคง  คือ  พออยูพอกินมีรายได 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความจําเปน และคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

2. อธิบายการแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง 

3. อธิบายการสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

4. อธิบายการพัฒนอาชีพใหมีความมั่นคง 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่  1  ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

เร่ืองที่  2  การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

เร่ืองที่  3  การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

เร่ืองที่  4  การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง  
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เร่ืองท่ี  1  ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

1. ความหมายของธุรกิจเชิงรุก 

 ธุรกิจเชิงรุก หมายถึง การบริหารจัดการธุรกิจแบบมีแบบแผน เปนระบบการพัฒนางานที่ดี 

อํานวยประโยชนใหกับผูประกอบการ สามารถวางแผนติดตามและควบคุมใหการดําเนินงานในทุกดาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

ธุรกิจเชิงรุก  เปนความพยายามที่จะหาวิธีการใหไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ  เปนการ

พัฒนาสินคาไดตรงตามความตองการของผูบริโภค  สินคาไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลา  ผูบริโภคมี

โอกาสเลือกซื้อไดหลากหลาย 

ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยางรุนแรงและรวดเร็ว ไดแก 
 1.   การแขงขันทีไ่รพรมแดน 
 2.   การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยี 
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ใบงานท่ี  1 

ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 
 

คําสั่ง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ใหผูเรียนแบงกลุมๆละ  3 - 5  คน  อภิปรายรวมกันวา “ธุรกิจเชิงรุกมีความจําเปนและมีคุณคา

อยางไร” 
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เร่ืองท่ี  2   การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค ซึ่งผูประกอบการตองมีขอมูลความตองการ

ของผูบริโภค เพื่อจะไดนําขอมูลน้ันมาพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค  เชน  ทราบวา

ในปจจุบันผูบริโภคตองการรับประทานผักปลอดจากสารเคมี  ดังน้ัน ในการพัฒนาอาชีพปลูกผักควรไม

ใชสารเคมี 
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เร่ืองท่ี  3  การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 
 

 การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม เปนการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภค  เชน  0ให0

 แนวทางพิจารณาของผลิตภัณฑไมหมายถึงเฉพาะรูปแบบหรือวัตถุสิ่งของที่เปนรูปรางเทาน้ัน  

แตยังรวมไปถึงคุณคาของผลิตภัณฑและการบริการดวย ดังน้ันผลิตภัณฑจึงหมายถึง สินคาที่สามารถ

ตอบสนองความพอใจที่จับตองไดและจับตองไมได 

มีความสวยงาม  ใชงานสะดวก  มีความทนทาน   การพัฒนาผลิตภัณฑของธุรกิจมี

หลายรูปแบบ ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ อาจมีสาเหตุมาจากความมั่นคงของธุรกิจ  หรือการเติบโตของ

ธุรกิจจึงตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ  แตกตางกันไป  แตละธุรกิจจะพัฒนาไดตอเมื่อ

ผูประกอบการรับรูความตองการในการตัดสนิใจซือ้สินคาและบริการ  จึงกําหนดทิศทางวิธีการพัฒนา

ผลิตภัณฑไดเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 

 สวนประกอบที่สําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ  มี  2  ประการ  คือ 

1. ผลิตภัณฑน้ันตองมีคุณคาและตอบสนองความตองการผูบริโภคไดมากที่สุด 

2. สวนประกอบของผลิตภัณฑตองมีอยางครบถวน 

หนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ  ในการคิดคนผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด  ผูผลิตควรดําเนินการดังน้ี 

1. รวบรวมขอมูลสําหรับปรับปรุงและวิธีการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. กาํหนดแผนการพฒันาผลิตภัณฑ 

3. ดําเนินการและติดตามผลพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพ 

4. วางแผนกลยทุธการขายผลิตภัณฑ 
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ใบงานท่ี  9    

การพัฒนาธุรกิจเชงิรุก 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนแบงกลุม 3 คน ดําเนินการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกในสินคาของผูเรียนหรือสินคาที่สนใจ ตาม

หัวขอดังน้ี 

1.  ชื่อสินคา…………………………………………….…….. 

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

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

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

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

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

……….. 

3.  รูปลักษณคุณภาพสินคาที่พัฒนาขึ้นใหมเปนอยางไร………………………………………………...... 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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เร่ืองท่ี  5  การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 

 การพัฒนาอาชีพเขาสูความมั่นคงของผูประสบความสําเร็จมีมากมาย จะมีลักษณะการกระทําที่

สอดคลองกันเปนสวนใหญวา ความมั่นคงของอาชีพขึ้นอยูกับองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ  (1)  

การลดความเสี่ยงในผลผลิต   (2) ความมุงมั่นพัฒนาอาชีพ  และ (3) การยึดหลักคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิ จะพบวา องคประกอบรวมทั้ง 3 องคประกอบเปนตัวสงผลตอความมั่นคงยั่งยืนใน

อาชีพที่เราจะตองนํามาบูรณาการใหเปนองครวมเดียวกัน 
 

การลดความเสี่ยง 

 การประกอบอาชีพมักจะประสบกับความเสี่ยง เชน 

 -   เสี่ยงตอการขาดทุน ตองจัดการโดยการหาตลาดไวลวงหนา  เชน  มีการประกันราคาผลผลิต 

 -   เสี่ยงตอการไมมีเงินทุนในการดําเนินการ แกปญหาความเสี่ยงดวยการจัดหาแหลงเงินทุน หรือ

พยายามที่จะลดตนทุนการผลิต 
 

การพัฒนาอาชีพ 

 เปนกระบวนการที่เนนความสําคัญการพัฒนาระบบการจัดการทั้งการผลิตและการตลาดใหตรง

กับความตองการของลูกคา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลดความเสี่ยงผลผลิต 

ยึดหลักคุณธรรม 

มุงมั่นพัฒนาอาชีพ สูความมั่นคงยั่งยืน 

คุณภาพผลผลิต 

การสงมอบ 

ลดตนทุนการผลิต 

การพัฒนาอาชีพ 

ความปลอดภัย 
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 ปจจัยรวมทั้ง 4 ดาน  เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอาชีพ โดยมีลักษณะความสําคัญ ดังน้ี 

 1.  คุณภาพผลผลิต  เปนเรือ่งทีเ่ราจะตองจัดการใหคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคาให

มากที่สุด  เพื่อใหลูกคามั่นใจไดวาจะไดรับสินคา/บริการที่ดีเปนไปตามความคาดหวัง 

 2.  ลดตนทุนการผลิต  เกีย่วของกับการกําหนดราคาผลผลิตที่จะตองเปนราคาทีลู่กคาสามารถ

ซือ้ผลผลิตของเราได แตไมใชกําหนดราคาต่าํจนกระทัง่รายไดไมพอเพียง  ดังนั้น การลดตนทุนจึงเปน

เรื ่องสําคัญที ่เราจะตองศึกษาเรียนรูหาวิธีลดตนทุนที ่ทําใหมีรายไดเพียงพอ  ไมใชปลดตนทุนกับ

คาแรงงาน แตเปนการบริหารจัดการใหลดความเสียหายในปจจัยการผลิต และการจัดการใหไดผลผลิต

สูง 

 3.  การสงมอบผลิตผล  ใหลูกคาตองเปนไปตามขอตกลงทัง้เวลานัดหมายและจํานวนผลผลิต 

ตัวอยางเชน  อาชีพรานตัดเย็บเสื้อผาชาย  สวนใหญมักจะผิดนัดทําใหเสียหายกับลูกคาที่มีกําหนดการจะ

ใชเสื้อผา  จึงหันไปใชบริการเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีความสะดวกมองเห็นสินคา และตัดสินใจเลือกซื้อได

ทันที ทําใหปจจุบันรานเย็บเสื้อผาชายเกือบหายไปจากสังคมไทย 

 4.  ความปลอดภัย  ทั้งผูผลิตและผูบริโภคผลผลิต  เชน  อาชีพเกษตรอินทรีย คนงานไมมีโอกาส

สัมผัสกับสารพิษ  ทําใหการทํางานปลอดภัย  ขณะเดียวกัน ผลผลิตจากเกาตรอินทรียเปนอาหารที ่

ปลอดภัย 
 

การยึดหลักคุณธรรม 

 การยึดหลักคุณธรรม เปนพฤติกรรมภายในของผูประกอบอาชีพ ทีส่ําคัญสงผลตอการความ

มั่นคงของอาชีพ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณธรรมทั้ง 4 ประการดังกลาว หลายคนบอกวา เปนเร่ืองที่ตองปลูกฝงมาแตเยาววัยจึงจะ

เกิดขึ้นได ความเชื่อน้ีเปนจริง แตมนุษยเราสามารถเรียนรู สรางความเขาใจ  มองเห็นคุณคา  ปรับเปลี่ยน

และตกแตงพฤติกรรมเพื่อใชเปนเคร่ืองมือสรางความสําเร็จใหกับตนเองได 

การขยัน 

ความซื่อสัตย 

ความประหยัด 

คุณธรรมประกอบอาชีพ 

ความอดทน 
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 1.  การขยัน  มีลักษณะพฤติกรรมของการทําอะไรอยางเอาจริงเอาจัง แข็งขันไมเกียจคราน  ถาผู

ประกอบอาชีพเปนอยางนี้ เขาจะมองเห็นงานอยางทะลุไปขางหนา มุ งมั ่นเอาจริงเอาจังยกระดับ

ความสําเร็จไปอยางตอเนื่อง ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้น 

 2.  ความประหยัด  เปนพฤติกรรมของการยับยัง้ ระมัดระวังการใชจายใหพอ  สรางความคุมคา

ใหมีความเสียหายนอยที่สุด  พฤติกรรมเชนนี้เปนเร่ืองของความรอบคอบในการทํางาน 

 3.  ความซื่อสัตย  เปนลักษณะการประพฤติตรงและจริงใจตอลูกคา ทีมงานไมคิดทรยศ คดโกง 

หลอกลวง  คูคา  ผูรวมทุนเปนพฤติกรรมที่สรางความภักดี ความไววางใจตอลูกคา ทีมงานและหุนสวน 

 4.  ความอดทน  มีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถอดกลัน้ งดเวน ทนอยูไดกับความยากลําบาก ไม

ทิ้งงาน ไมยกเลิกขอตกลงงาย ๆ 
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ใบงานท่ี  3   

การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 5 คน  อภิปรายวาการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง ตองอาศัยปจจัยใดบาง 

อยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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บทท่ี  5 

โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

สาระสําคัญ 

 โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน เปนการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการเขียนโครงการ

และการปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

ตัวชี้วัด 

1.  วิเคราะหความเปนไปไดของแผนตาง ๆ 

 2.  เขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

 3.  ตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพ 

 4.  ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 

 เร่ืองที่  2  การเขียนโครงการการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

 เร่ืองที่  3  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพ 

 เร่ืองที่  4  การปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 
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เร่ืองท่ี  1  การวเิคราะหความเปนไปไดของแผน 

 การปฏิบัติงานขององคกรกอนที่จะทํางานในเร่ืองใด ไมวาจะเปนชวงเวลาที่สั้นหรือยาวตอง

กาํหนดลวงหนาวาอนาคตทัง้ใกลและไกล ตามสภาพความจําเปนตางๆเราจะทําอะไรบาง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหงานที่ทําบรรลุวัตถุประสงคเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและ

ประชาชนทุกดานขององคกรจึงถูกกําหนด และออกแบบไวลวงหนาโดย “แผน”ขององคกร แผนจึงตอง

ผานการวิเคราะห การประเมินอนาคต และกําหนดวัตถุประสงคที่พึงปรารถนา เพื่อเตรียมรับสถานการณ

ทีไ่มแนนอน และเพื่อใหบุคคลใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานวาจะทําอะไร เพื่อใคร เพราะเหตุใดจึง

ตองทํา และจะทําเมื่อใด 

 1. ความหมายของการวเิคราะหแผน 

           แผน หมายถึง งานทุกดานขององคกรที่ถูกกําหนดขึ้นอยางมีเหตุผล เปนระเบียบวิธี หรือ

ขั้นตอนที่เปนระบบที่บุคลากรใชเปนคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานขององคกร 

         การวเิคราะห หมายถึง การแยกแยะรายละเอียด ความเปนไปไดแลวสงัเคราะหใหเห็น

ความสัมพันธและเกิดกิจกรรมที่มีเปาหมายทิศทางไปสูความสําเร็จ 

 2. ประเภทของแผน 

1. แผนระยะยาว  เปนแผนที่มีขอบขายกวางมีความยืดหยุนสูง  มีระยะเวลาต้ังแต 10 - 20 ป 

2. แผนระยะปานกลาง  เปนแผนที่มีความแนนอนและเฉพาะเจาะจงมากกวาแผนระยะยาว  

มีระยะเวลา  4 - 6  ป 

3. แผนระยะสั้น  เปนแผนที่สามารถดําเนินการใหสําเร็จไดในเวลาอันสั้นอยูที่องคกร

กาํหนด 

การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนในเร่ืองน้ี เปนการนําแผนตาง ๆ ที่ไดจัดทําไวในบท

กอนหนาน้ี ไดแก  แผนการพัฒนาการตลาด  แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ  การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  

นํามาวิเคราะหอีกคร้ังหน่ึง เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดกอนที่จะเขียนเปนโครงการ  เชน  แผนพัฒนา

การผลิตในการปลูกผักเกษตรอินทรีย  มีตรวจสอบความเปนไปไดจากการทําปุยหมัก มาเปนการปลูกปุย

พืชสดแลวไถกลบ  เน่ืองจากมีความเปนไปไดมากกวา เพราะไมตองจัดหาวัสดุทําปุยหมักที่ไมมีใน

ทองถิ่น ทั้งยังตองเสียคาขนสงทําใหตนทุนสูงขึ้น 
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ใบงานท่ี  1  

การวเิคราะหความเปนไปไดของแผน 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนวิเคราะหแผนพัฒนาอาชีพที่ประกอบการอยูหรืออาชีพที่สนใจ เพื่อตรวจสอบความ

เปนไปไดอีกคร้ังหนึ่งกอนนําขอมูลมาเขียนโครงการ 

1.  แผนพัฒนาการตลาด  สิ่งที่ตองปรับปรุง  มีดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

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

2.  แผนพัฒนาการผลิต/การบริการ  สิ่งที่ตองปรับปรุง  มีดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

3.  แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  สิ่งที่ตองปรับปรุง  มีดังน้ี 

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
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เร่ืองท่ี  2  การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 

1. หลักการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ 

 การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ  มีขัน้ตอนการดําเนินงาน  2  ขั้นตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1. กอนเขียนโครงการ 

กอนการเขียนโครงการจะตองทําความเขาใจหาขอมูลและแผนตาง ๆ  เพื่อนํามาใชใน

การ 

จัดทํารายละเอียดของโครงการซึ่งเปนขั้นตอนที่สัมพันธกัน มีลักษณะดังน้ี 

1. มีความทันสมัย  สอดคลองกับความตองการ 

2. มีความถูกตอง 

3. ขอมูลมีความเปนไปได 

4. มีความกระชับ 

5. มีความสมบูรณในเนื้อหา เชน 

ข้ันตอนท่ี 2 การเขียนโครงการ 

องคประกอบของโครงการประกอบดวย  12  หัวขอ ดังน้ี 

1. โครงการอะไร (ชื่อโครงการ) 

2. ทําไมตองทําโครงการ ( หลกัการและเหตุผล) 

3. ทาํเพือ่อะไร (วัตถปุระสงค ) 

4. ทําเพื่อใคร,อะไร,ในปริมาณเทาไร (เปาหมาย) 

5. ทําอยางไร (วิธีดําเนินงาน) 

6. ใครทํา (ผูรับผิดชอบโครงการ) 

7. ใชงบประมาณเทาไร  (งบประมาณ แหลงที่มา) 

8. ทําที่ไหน (พื้นที่ดําเนินการ) 

9. ทําเมื่อไร นานเทาใด ( ระยะเวลาดําเนินการ) 

10. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลวจะไดอะไร (ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ) 

11. ชุมชนจะไดรับอะไร (ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ) 

12. ทําไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม (การประเมินโครงการ) 

 

 

 

 

 

 



  53 
 

สกดัสารธรรมชาตปิองกันกําจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร 

ตัวอยาง  

1. ชื่อโครงการ เร่ือง  

                               การพฒันาสารธรรมชาติปองกันกําจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร 

2. หลักการและเหตุผล  

ในการทําการเกษตรของเกษตรกร สวนใหญจะมีการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชกัน

มาก ซึ่งสารเคมีเหลาน้ีกอใหเกิดมลภาวะเปนพิษ กระทบตอสภาพแวดลอมและชวีติความเปนอยูของ

เกษตรกร คือ เสี่ยงตอการเปนมะเร็งสูงมาก เกษตรกรเร่ิมตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว

ที่มีสุขภาพเสือ่มโทรม รวมทั้งสงผลตอผลผลิตการเกษตรที่เปนสินคาสงออกไปตางประเทศ เน่ืองจาก

สารพิษตกคางที่มีเกินกวาคาความปลอดภัย นอกจากน้ีแลว สารเคมีทางการเกษตรที่สังเคราะหขึ้น ยังทํา

ใหศัตรูธรรมชาติลดนอยลง และประสิทธิภาพในการทําลายแมลงศัตรูพืชก็ลดลง เน่ืองจากเกดิการ

ตานทานของโรคและแมลงศัตรูพืช ดังนั้น เพื่อเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีทาง

การเกษตรชนิดสังเคราะห จึงตองหาสิ่งทดแทน คือ สารธรรมชาติจากพืชที่มีศักยภาพในการปองกัน

กําจัดศัตรูพืช ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. เกษตรกรสามารถทําใชเองได 

2. สามารถสลายตัวไดเร็ว ไมกอปญหาสารพิษตกคางในพืชและสิ่งแวดลอม 

3. ไมเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

4. ไมทําใหโรคแมลงสรางความตานทานไดเร็วกวาสารสังเคราะห จึงไดจัดใหมีการถายทอด

เทคโนโลย ี  

เร่ืองการปลูกสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช เพื่อนําสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ มา

สกัดสารออกฤทธิ์ที่สามารถใชปองกันกําจัดศัตรูพืช  แทนการใชสารเคมีสังเคราะห 

3. วัตถุประสงค  

3.1   เพื่อพฒันาพืชสมุนไพรสําหรับปองกันกําจัดศัตรูพืช 

3.2   สามารถสกัดสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรได 

3.3   เพื่อใหใช สารสกัดสมุนไพรไดถูกตอง 

4. เปาหมาย 

 หมูบานทาขามพฒันาสารธรรมชาติ ในการปองกันกาํจัดศัตรูพชืจากสมุนไพร  จํานวน 26 

ครอบครัว  ใหแลวเสร็จภายในเดือนกนัยายน 2554 

5. วิธีดําเนินงาน 

 5.1  ประชุมประสานงานทุกฝายที่เกี่ยวของ จัดทํารางโครงการ 

 5.2  ศึกษาดูงานผูท่ีประสบความสําเร็จหรือหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการสกัดสารธรรมชาติ 

 5.3  เปดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
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 5.4  ดําเนินการโดยใหแตละคนไปปฏิบัติจริงยังแปลงของตนเอง 

 5.5  แตละคนนําผลการดําเนินงานมาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 5.6  แตละคนบันทึกสรุปเปนความรูของตนเองหารือพัฒนาตอไป 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 1.  นายดี  เดือด 

 2.  นายสม  จริงๆ 

 3.  นายแกว  ดวงใจ 

7.   งบประมาณ   5,000 บาท  เปนคาใชจายดังนี้ 

 1.  การไปศึกษาดูงาน   4,000  บาท    

2.  คาวัสดุฝกในการสาธิต  1,000  บาท 

8. พื้นท่ีดําเนินการ 

 หองประชุม กศน.ตําบล............อําเภอ........จังหวัด... 

9. ระยะเวลาดาํเนินการ       วันที่  1  .เดือนพฤษภาคม  พ.ศ 2554 

                                             ถึงวันที่ 30  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2554 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

   10.1   มีการพัฒนาพืชสมุนไพรสําหรับปองกันกําจัดศัตรูพืช 

   10.2   สามารถสกัดสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพร 

   10.3   ใชสารสกัดสมุนไพรไดถูกตอง 

11. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

สามารถสกัดสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพร และนําออกไปใชเพื่อปองกันกําจัด 

ศัตรูพืชไดอยางนอย   1  ชนิด 

12. การประเมินโครงการ 

    - สัมภาษณผูเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 
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ใบงานท่ี  2 

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 
 

คําสั่ง ใหผูเรียนเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินของทานหรืออาชีพที่สนใจ  0จํานวน0
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..................................................................................................................................................................... 

  1  โครงการ   
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เร่ืองท่ี  3  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 

    ทําไมจึงตองตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 

    การวางแผนและการบริหารงานโครงการใดก็ตามเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคจึงจําเปนตองมี

การกําหนดจุดมุงหมาย  วัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อชวยในการกําหนด  คุณลักษณะผลปลายทาง  และผล

ระหวางทางที ่ตองการ  หลังจากไดดําเนินการไปแลวจุดมุ งหมายจะชวยกําหนดทิศทางของการ

ดําเนินงานชวยกําหนดวิธีการที ่จะทําใหรับผลประโยชนตามเปาหมายตามทีก่ําหนดไว  สวนการ

ตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยตัดสินคุณคาของกระบวนการ

หรือวิธีการดําเนินงาน  และการบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงาน  เชน  ทําใหทราบวาการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพียงไร  วิธีการที่ใชมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  ผลของการดําเนินงาน

ทําใหบรรลุวัตถุประสงคหรือไมมากนอยเพียงใด  การประเมินจะชวยตรวจสอบสารสนเทศที่เปน

ประโยชนตอการตัดสินคุณคาของโครงการวาจะขยายผลตอหรือยกเลิก  รวมทั้งมีประโยชนตอการ

พัฒนาโครงการ 

   ตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการเปนกระบวนที่กระทําภายหลังที่โครงการดําเนินงาน

เสร็จแลว  โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไข การดําเนินงานโครงการใหมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อาจติดตามหลังจากโครงการเสร็จสิ้นไปแลว  3  เดือน  6 เดือน  1  ป 
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เร่ืองท่ี  4  การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

    การปรับปรุงโครงการ 

  เปนการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพทีไ่ดจัดทําไวแลว  เพือ่ใหไดโครงการที่มีความ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด  การกํากับติดตามเปนกิจกรรมของผูบริหาร  เพื่อหาคําตอบและ

ตอบคําถามการใชทรัพยากรไดครบตรงตามวัตถุประสงคหรือไม  โครงการเปนไปตามแผนที่กําหนดไว

หรือไม  งบประมาณเพียงพอและเปนประโยชนเพียงใด  ซึ่งขอมูลที่ไดมาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

การปรับปรุงโครงการดําเนินไปตามเปาหมายแลวเสร็จภายในเวลา   

    ประโยชนของการปรับปรุงโครงการ 

  การปรับปรุงโครงการเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในวงจรการวางแผนและการบริหาร

โครงการ  พอสรุปไดดังน้ี 

      1. ชวยใหตัดสนิใจการใชทรัพยากรที่จําเปนและความเปนไปไดของกิจกรรมตางๆใน

โครงการ 

      2. ชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน 

      3. ชวยใหไดขอมูลความกาวหนา  ปญหา  อุปสรรคของโครงการ 

      4. ชวยใหรูขอมูลความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชในการตัดสนิใจ 

      5. ชวยบงบอกประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการวามีคุณคากับการลงทุนหรือไม 
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ใบงานท่ี  3 

การตรวจสอบและการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 
  

คําสั่ง ใหผูเรียนตรวจสอบและปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินตามใบงานที่ 2 ของทาน ดังน้ี 

1.  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินของทาน มีวิธีการตรวจสอบอยางไร พบขอบกพรองอะไรบาง 
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2.  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกินของทาน ตองปรับปรุงแกไขอะไรบาง อยางไร 
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  59 
 

คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

นายอุทัย หนูแดง ขาราชการบํานาญ 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นายพิชิต แสงลอย ผูอํานวยการ กศน. อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวชาลินี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 


