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คาํนํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

พุทธศกัราช ���� เมื�อวนัที� �� กนัยายน พ.ศ. ���� แทนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียน      

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� ซึ�งเป็นหลกัสูตรที�พฒันาขึ�นตามหลกัปรัชญาและ   

ความเชื�อพื�นฐานในการจดัการศึกษานอกโรงเรียนที�มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูใ้หญ่มีการเรียนรู้และสั�งสม

ความรู้ และประสบการณ์อยา่งต่อเนื�อง 

 ในปีงบประมาณ ���� กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื�อน

นโยบายทางการศึกษาเพื�อเพิ�มศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัให้ประชาชนไดม้ีอาชีพที�

สามารถสร้างรายไดที้�ม ั�งคั�งและมั�นคง เป็นบุคลากรที�มีวินัย เปี� ยมไปดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม และมี

จิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื�น สํานักงาน กศน. จึงได้พิจารณาทบทวนหลกัการ จุดหมาย 

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั และเนื�อหาสาระ ทั�ง � กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลกัสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� ให้มีความสอดคลอ้งตอบสนองนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ� งส่งผลให้ตอ้งปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ�มและสอดแทรกเนื�อหาสาระ

เกี�ยวกบัอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพร้อมเพื�อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที�มีความ

เกี�ยวข้องสัมพนัธ์กนั แต่ยงัคงหลกัการและวิธีการเดิมในการพฒันาหนังสือที�ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้

ความรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทาํแบบฝึกหัด เพื�อทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีการอภิปราย

แลกเปลี�ยนเรียนรู้กบักลุ่ม หรือศึกษาเพิ�มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น แหล่งการเรียนรู้และสื�ออื�น 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั� งนี�  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ�งจากผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละ

สาขาวิชา และผูเ้กี�ยวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนที�ศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลองค์ความรู้จากสื�อ 

ต่าง ๆ มาเรียบเรียงเนื�อหาใหค้รบถว้นสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ตวัชี� วดัและกรอบ

เนื�อหาสาระของรายวิชา สาํนกังาน กศน.ขอขอบคุณผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกท่านไว ้ณ โอกาสนี�  และหวงัว่า

หนงัสือเรียนชุดนี� จะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน ครู ผูส้อน และผูเ้กี�ยวขอ้งในทุกระดบั หากมีขอ้เสนอแนะ

ประการใด สาํนกังาน กศน. ขอนอ้มรับดว้ยความขอบคุณยิ�ง 
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คําแนะนําการใช้หนังสือเรียน 
  

 หนงัสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชา การพฒันาอาชีพให้มีความมั�นคง (อช�����) ระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนงัสือเรียนที�จดัทาํขึ�นสาํหรับผูเ้รียนที�เป็นนกัศึกษานอกระบบระดบัการศึกษา

ขั�นพื�นฐาน 

ในการศึกษาหนงัสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง  (อช�����)

เล่มนี�   ผูเ้รียนควรปฏิบติั ดงันี�  

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั และ

ขอบข่ายเนื�อหาของรายวิชาโดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื� อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามที�ก ําหนด                  

แลว้ตรวจสอบกบัครูหรือผูรู้้ในเรื�องนั�น ๆ  ถา้ยงัไม่เขา้ใจใหก้ลบัไปศึกษาและทาํความเขา้ใจในเนื�อหานั�น

ใหม่ใหเ้ขา้ใจ  ก่อนที�จะศึกษาเรื�องต่อ ๆ ไป 

3. หนงัสือเรียนเล่มนี�มี � บทเรียน ประกอบดว้ย 

บทที� �  ศกัยภาพธุรกิจ 

บทที� 2  การจดัทาํแผนพฒันาการตลาด 

บทที� �  การจดัทาํแผนพฒันาการผลิตหรือการบริการ 

บทที� 4  การพฒันาธุรกิจเชิงรุก 

บทที� �  โครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 
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โครงสร้างรายวิชาการพฒันาอาชีพให้มีความมั�นคง (อช �����) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

สาระสําคญั 

 การพฒันาอาชีพให้มีความมั�นคง จาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจแลว้จดัทาํ

แผนพฒันาการตลาด การผลิตหรือการบริการ การพฒันาธุรกิจเชิงรุกและการเขียนโครงการพฒันาอาชีพ

ใหม้ีความมั�นคงพร้อมทั�งกาํหนดระบบกาํกบัดูแลเพื�อใหอ้าชีพสู่ความมั�นคง 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรือ            

งานบริการสร้างรายไดพ้อเพียงต่อการดาํรงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

2. วิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจเชิงรุก เพื�อสร้างธุรกิจ

ใหม้ีความมั�นคง 

3. อธิบายวิธีการตรวจสอบการพฒันาอาชีพใหเ้ขา้สู่ความมั�นคง 

4. ปฏิบติัการจดัทาํแผนโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

 

ขอบข่ายเนื�อหาวชิา 

บทที� � ศกัยภาพธุรกิจ 

บทที� 2 การจดัทาํแผนพฒันาการตลาด  

บทที� � การจดัทาํแผนพฒันาการผลิตหรือการบริการ 

บทที� 4 การพฒันาธุรกิจเชิงรุก 

บทที� � โครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

 

 

 

 
 

 

� 



 �

บทที�  � 

ศักยภาพธุรกิจ 

สาระสําคญั 

 การพฒันาอาชีพจาํเป็นต้องมีการวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ ตาํแหน่งธุรกิจในระยะต่าง ๆ และ

วิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจบนเสน้ทางของเวลา เพื�อสร้างธุรกิจใหม้ีความมั�นคง 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. อธิบายความหมาย ความสาํคญัและความจาํเป็นของการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

2. อธิบายความจาํเป็นของการวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ 

3. อธิบายการวิเคราะห์ตาํแหน่งธุรกิจในระยะต่าง ๆ 

4. อธิบายการวิเคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจบนเสน้ทางของเวลาตามศกัยภาพของแต่ละพื�นที� 

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

 เรื�องที�  �  ความหมาย ความสาํคญัและความจาํเป็นของการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

 เรื�องที�  �  ความจาํเป็นของการวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ 

 เรื�องที�  �  การวิเคราะห์ตาํแหน่งธุรกิจ 

 เรื�องที�  �  การวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจบนเสน้ทางของเวลาตามศกัยภาพของแต่ละพื�นที� 

 

 

 

 



 �

เรื�องที�  �  ความหมาย ความสําคญัและความจาํเป็นของการพฒันาอาชีพให้มคีวามมั�นคง 

 �.  ความหมาย ความสําคญัและความจาํเป็นของการพฒันาอาชีพ 

 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง  การประกอบอาชีพที�มีการพฒันาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ

ความตอ้งการของลูกคา้อยู่ตลอดเวลา โดยมีส่วนครองตลาดไดต้ามความตอ้งการของผูผ้ลิต แสดงถึง

ความมั�นคงในอาชีพ 

 ความมั�นคง หมายถึง  การเกิดความแน่นและทนทานไม่กลบัเป็นอื�น 

 �.  ความสําคญัและความจาํเป็นของการพฒันาอาชีพให้มคีวามมั�นคง 

 ผูป้ระกอบอาชีพจะตอ้งมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล เพื�อพิจารณาแนวโน้มของตลาดและความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเข้าสู่การแข่งขันในตลาดให้ได ้จึงจาํเป็นต้องมีการพฒันาอาชีพ โดยให้ถือว่า ลูกค้ามี

ความสาํคญั ดงันั�น การพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคงจึงมีความสาํคญัและความจาํเป็น ดงันี�  

1. เพื�อใหม้ีสินคา้ที�ดีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. เพื�อใหผู้ผ้ลิตไดม้ีการคิดคน้ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ไดต้ลอดเวลา 

3. มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต  เพื� อให้สินค้า                      

มีคุณภาพยิ�งขึ�น 

4. ทาํใหเ้ศรษฐกิจชุมชนและของประเทศดีขึ�น 

 �.  ข้อควรพจิารณาในการพฒันาอาชีพ 

 ปัจจยัที�ทาํใหก้ารพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคงใหส้ามารถแข่งขนักบัผูอ้ื�นได ้มีดงันี�  

 �)  ผูป้ระกอบอาชีพ  ซึ�งอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผูจ้ ัดการ ทีมงาน จะตอ้งมีความรู้เกี�ยวกับ      

การพฒันาอาชีพนั�น ๆ รวมถึงทกัษะในอาชีพและประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอาชีพของ

ตน นอกจากนี� ยงัเป็นผูรั้กความกา้วหนา้ ไม่หยดุนิ�ง กา้วทนักระแสโลก กลา้คิดกลา้ทาํ ทนัสมยั มองโลก

ในแง่ดี 

 �)  ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เงินทุน ว ัตถุดิบ แรงงาน สถานที�ย่อมต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ       

มากกว่าเดิม แตกต่างและโดดเด่นไปจากคู่แข่งอื�น ๆ  

 �)  โอกาสและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เช่น มีตลาดรองรับตามนโยบายของรัฐบาลที�ส่งเสริมจะ

ทาํใหธุ้รกิจเจริญกา้วหนา้ 

 �)  ผลกระทบต่อชุมชน สงัคม และสิ�งแวดลอ้มและตอ้งคาํนึงถึงผลดีกบัทุกฝ่าย 
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เรื�องที�  �  ความจาํเป็นของการวเิคราะห์ศักยภาพธุรกจิ 

 �.  ศักยภาพของธุรกิจ หมายถึง  ธุรกิจที�ทุกคนที�มีความสามารถพฒันาสินคา้นั�น ๆ ให้อยู่ใน

ตลาดไดอ้ยา่งมั�นคง 

 �.  ความจาํเป็นที�จะต้องวเิคราะห์ศักยภาพของธุรกจิ  ไดแ้ก่ 

1. ทาํใหส้ามารถขยายตลาดไดก้วา้งขวางกว่าเดิม 

2. ทาํใหล้ดความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจ 

3. มีแนวทางในการดาํเนินงานอยา่งรอบคอบ ปลอดภยัจากการขาดทุน 

4. เป็นการสื�อสารเกี�ยวกบัทิศทางของธุรกิจให้แก่ผูเ้กี�ยวขอ้งหรือองค์กรที�สนับสนุนเงิน        

ใหท้ราบ เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจ 

5. ในการขยายธุรกิจมีความเป็นไปได ้

 

 �.  ความคดิรวบยอด 

  �.)  องคป์ระกอบที�มีความสมัพนัธ์กบัความมั�นคงของอาชีพ จะตอ้งมีความตรงกนักบั

ปัจจยัที�ส่งผลต่อศกัยภาพในอาชีพ หากมีองค์ประกอบที�ไม่ตรง จาํเป็นที�จะตอ้งจดัการให้ตรงกนัหรือ     

สมัพนัธก์นัก็จะทาํใหศ้กัยภาพของอาชีพสูงขึ�น 

�.)  ศกัยภาพของอาชีพสามารถบอกเป็นตวัเลขและอธิบายสภาพที�ปรากฏไดจ้ะทาํให้

ผูป้ระกอบการมองเห็นขอ้บกพร่องและสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องพฒันาอาชีพสู่ความมั�นคงได ้

 

 �.  ความหมายของศักยภาพในอาชีพ 

  ศักยภาพในอาชีพ หมายถึง ภาวะแฝงหรืออาํนาจแฝงที�มีอยู่ในปัจจยัดาํเนินการอาชีพ 

ไดแ้ก่ ทุน บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และระบบการจดัการนาํมาจดัการให้ตรงกบัองค์ประกอบความมั�นคง

ในอาชีพ จะสามารถทาํใหอ้าชีพมั�นคงและปรากฏใหป้ระจกัษไ์ด ้

 

 �.  ลกัษณะโครงสร้างของศักยภาพในอาชีพ 

  โครงสร้างของศกัยภาพในอาชีพ เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัปัจจยัดาํเนินการของ

อาชีพกบัองคป์ระกอบของการพฒันาอาชีพใหม้ั�นคง มีลกัษณะโครงสร้างของความสัมพนัธ์ตามแผนภูมิ 

ดงันี�  
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ปัจจยันาํเขา้เพื�อ

การขยายอาชีพ 

ความมั�นคงของ

การขยายอาชีพ 
= 

1. ทุน 

2. บุคลากร 

3. วสัดุอุปกรณ์ 

4. การจดัการ 

1. การจดัการลดความสี�ยงผลผลิต 

2. ขอ้ตกลง/มาตรฐานพฒันาอาชีพ 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

      

 

 
 

 

จากแผนภูมิแสดงโครงสร้างศกัยภาพการขยายอาชีพใหม่ความมั�นคง มีรายละเอียด ดงันี�  

1. ปัจจยันาํเขา้เพื�อการขยายอาชีพในแต่ละปัจจยั จะมีตวัแปรร่วม ดงันี�  

�.�  ทุน 

  (�)  เงินทุน 

  (�)  ที�ดิน/อาคารสถานที� 

  (�)  ทุนทางปัญญา  ไดแ้ก่ 

               -  การสร้างความสมัพนัธก์บัลกูคา้  

         -  องคค์วามรู้ที�สร้างขึ�น 

                -  ภาพลกัษณ์ของผลผลิตและสถานประกอบการที�จะสร้างความพอใจกบัลกูคา้ 

�.�  บุคลากร 

  (�)  หุน้ส่วน 

  (�)  แรงงาน 

�.�  วสัดุอุปกรณ์ 

  (�)  วตัถุดิบ 

  (�)  อุปกรณ์เครื�องมือ 

�.�  การจดัการ 

  (�)  การจดัการการผลิต 

  (�)  การจดัการการตลาด 

2. การจดัองคป์ระกอบพฒันาอาชีพ  มีปัจจยัและตวัแปรร่วม ดงันี�  

2.1 องคป์ระกอบดา้นการจดัการลดความเสี�ยงผลผลิต 

 (�)  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การจดัองคป์ระกอบ

พฒันาอาชีพ 

ศกัยภาพ 

การขยายอาชีพ 

ตรงกนั 

สัมพนัธ์กนั 

แผนภูมิโครงสร้างศกัยภาพการขยายอาชีพใหม้ีความมั�นคง 



 ��

 (�)  การเพิ�มผลผลิต 

 (�)  การจดัการหมุนเวียนเปลี�ยนรูป 

 (�)  การจดัการรายไดใ้หห้มุนเวียนกลบัมาสู่การขยายอาชีพ 

2.2 ขอ้ตกลง/มาตรฐานพฒันาอาชีพ 

 (�)  คุณภาพผลผลิต 

 (�)  การลดตน้ทุน 

 (�)  การส่งมอบ 

 (�)  ความปลอดภยั 

3. ศกัยภาพการขยายอาชีพ  เป็นตวัเลขบ่งชี�ความตรงกนัหรือความสัมพนัธ์ระหว่าง

ปัจจยันาํเขา้กบัการจดัองคป์ระกอบพฒันาอาชีพ ดงันี�  

3.1  ประสิทธิภาพรวมของการดาํเนินการขยายอาชีพ ซึ�งเป็นตวัเลขผนัแปร  

ระหว่าง -� ถึง � โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงันี�  

 ต ํ�ากว่า  �.�  =  การขยายอาชีพ มีศกัยภาพตํ�าตอ้งแกไ้ข 

 สูงกว่า  �.� – �.�� =  การขยายอาชีพมีศกัยภาพ 

  สูงกว่า  �.��  =  การขยายอาชีพมีศกัยภาพสูง 

3.2  ประสิทธิภาพแต่ละปัจจยั ตอ้งมีค่า �.� ขึ�นไปถึงจะยอมรับได ้แต่ถา้หากตํ�ากว่า 

ก็ควรดาํเนินการแกไ้ขพฒันา 

3.3 ในการวิเคราะห์ศักยภาพในธุรกิจ ด้านการวิ เคราะห์ความตรงกันหรือ

ความสัมพนัธ์กันระหว่างปัจจัยนําเข้าดาํเนินการขยายอาชีพกับองค์ประกอบการพฒันาอาชีพ ของ

ผูเ้ชี�ยวชาญและผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการประกอบการขยายอาชีพ จาํนวน � – � คน ดาํเนินการวิเคราะห์แลว้

นาํมาประมวลผล ตามตารางวิเคราะห์ ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��

ตารางที� �  ตารางวเิคราะห์ศักยภาพธุรกจิ 

                ปัจจัยนําเข้า 

                ขยายอาชีพ 

องค์ประกอบ 

พัฒนาอาชีพ 

ทุนดําเนินการ บุคลากร วดัสุอุปกรณ์ การจดัการ ศักยภาพ

รายข้อ 
� � -� � � -� � � -� � � -� 

�. ความหลากหลาย 

    ทางชีวภาพ 

             

2. การเพิ�มของผลิต              

�. การหมุนเวียน 

    เปลี�ยนรูป 

             

�. การจดัการ 

    รายได ้

             

�. คุณภาพ 

    ผลผลิต 

             

�. การลดตน้ทุน              

�. การส่งมอบ 

    ผลผลิต 

             

�. ความปลอดภยั              

รวม     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��

3.4 ดาํเนินการวิเคราะห์เพื�อสรุปศกัยภาพการขยายอาชีพดว้ยการใชผู้เ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 

� – � คน ตรวจสอบพิจารณาความตรงกนัหรือสมัพนัธก์นั ระหว่างองคป์ระกอบพฒันาอาชีพในแต่ละขอ้

กบัปัจจยันาํเขา้ขยายอาชีพ โดยมีเกณฑพ์ิจารณาดงันี�  

ใหค้ะแนน    � หมายถึง   มีความตรงกนัหรือความสมัพนัธก์นั 

ใหค้ะแนน    �  หมายถึง   เฉย ๆ ไม่มีความเห็น 

ใหค้ะแนน – �  หมายถึง  ไม่ตรงกนั 

3.5 ดาํเนินการประมวลผล เพื�อสรุปผลและอภิปรายผลศักยภาพการขยายอาชีพ         

ดว้ยการนาํผลการวิเคราะห์ของทุกคนมาคิดหาค่าเฉลี�ย ดงันี�  
 

ตารางที� �  ตารางสรุปผลศักยภาพการขยายอาชีพ 

                ปัจจัยนําเข้า 

                ขยายอาชีพ 

องค์ประกอบ 

พัฒนาอาชีพ 

ทุนดําเนินการ บุคลากร วดัสุอุปกรณ์ การจดัการ 
ศักยภาพ

รายข้อ 
� � -� � � -� � � -� � � -� 

�. ความหลากหลาย 

    ทางชีวภาพ 
� - � � - � � � - � � - �.�� 

2. การเพิ�มของผลิต � - - � � - � � - � � - �.�� 

�. การหมุนเวียน 

    เปลี�ยนรูป 
� - - � � - � � - � � - �.�� 

�. การจดัการ 

    รายได ้
� � - � � - � � - � - � �.�� 

�. คุณภาพ 

    ผลผลิต 
� � - � � - � � - � � - �.�� 

�. การลดตน้ทุน � - - � - - - � � � - � �.�� 

�. การส่งมอบ 

    ผลผลิต 
� - � � - � � - � � - � -�.�� 

�. ความปลอดภยั � � - � - - � � - � - - �.�� 

รวม �.�� �.�� �.��� �.�� �.�� 

   



 ��

 ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายไดว้่า  

(1) ภาพรวมของศักยภาพ มีคะแนน � .�� อาจบอกได้ว่ า  การขยายอาชีพมีศักยภาพ                   

ไม่ถึงเกณฑ ์

(2) เมื�อพิจารณาด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์มีศักยภาพ           

ไม่ถึงเกณฑ ์

(3) เมื�อพิจารณาด้านองค์ประกอบพฒันาอาชีพ พบว่า องค์ประกอบดา้นการจัดการรายได ้   

การลดตน้ทุนและการส่งมอบผลผลิตมีศกัยภาพไม่ถึงเกณฑ ์

(4) ผลการวิเคราะห์อาจสรุปได้ว่า  การขยายอาชีพของผูป้ระกอบการรายนี� มีศ ักยภาพ              

ต ํ�ากว่าเกณฑที์�กาํหนดจาํเป็นตอ้งทบทวนพฒันาใหม่ 
 

การระบุปัจจยัและองค์ประกอบที�มแีละไม่มศัีกยภาพ 

 การระบุปัจจยัและองคป์ระกอบที�มีและไม่มีศกัยภาพได ้จากการนาํผลการวิเคราะห์และประเมิน

ศกัยภาพในธุรกิจมาพิจารณา อภิปรายเหตุและผลที�นาํไปสู่การพฒันา มีขั�นตอนดงันี�  

1.) ตรวจสอบผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที�มีคะแนนตํ� ากว่าเกณฑ์ ว่ามีองค์ประกอบ

อะไรบา้ง 

2.) พิจารณาองคป์ระกอบที�พบว่าตํ�ากว่าเกณฑแ์ลว้นาํมาพิจารณาสภาพภายในว่าความตรงกนั

กบัปัจจยันาํเขา้ขยายอาชีพ มีสภาพเป็นอยา่งไรแลว้คิดทบทวนหาเหตุ หาผลว่ามาจากอะไร 

ตารางที� �  องค์ประกอบของการพฒันาอาชีพ 

                ปัจจัยนําเข้า 

                ขยายอาชีพ 

องค์ประกอบ 

พัฒนาอาชีพ 

ทุนดําเนินการ บุคลากร วดัสุอุปกรณ์ การจดัการ ศักยภาพ

รายข้อ 
� � -� � � -� � � -� � � -� 

�. การจดัการรายได ้ � � - � � - � � - � - � �.�� 

 

 จากตารางแสดงตวัอย่างขา้งตน้พบว่า องค์ประกอบของการพฒันาอาชีพในรายการที� � เรื� อง การ

จดัการรายได ้มีคะแนนศกัยภาพ �.�� ตํ�ากว่าเกณฑ์ที�ยอมรับได ้จึงจาํเป็นที�เราตอ้งพฒันา ดงันั�น จึงตอ้ง      

มาพิจารณาดา้นปัจจยันาํเขา้ซึ�งเป็นตวัที�มีภาวะแฝง สามารถทาํให้อาชีพพฒันาและปรากฏให้ประจกัษ์ได ้

ดงันี�  

1. ดา้นทุนดาํเนินการ ที�จะใชข้บัเคลื�อนการจดัการรายได ้ขาดความชดัเจน 

2. บุคลากรดาํเนินการ ผูเ้ชี�ยวชาญมองเห็นว่า ไม่ชดัเจน 

3. วสัดุอุปกรณ์ ผูเ้ชี�ยวชาญมองเห็นว่า ไม่ชดัเจน 

ทั�ง � ปัจจัยส่งผลต่อศกัยภาพการจดัการรายได ้จึงจาํเป็นต้องมีการทบทวนกาํหนด

แนวทางพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 



 ��

ใบงานที� � 

คําสั�ง  ให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจของตนเอง หรือธุรกิจของผูป้ระสบความสําเร็จในอาชีพ               

ตามรูปแบบตารางการวิเคราะห์ที�กาํหนด และประเมินผลดงันี�  

1. ภาพรวมของศกัยภาพธุรกิจอยูร่ะดบัใด 

2. ศกัยภาพใดบา้งที�ถึงเกณฑ ์และศกัยภาพใดบา้งที�ไม่ถึงเกณฑ ์

3. ศกัยภาพที�ไม่ถึงเกณฑท่์านมีแนวทางในการพฒันาอยา่งไร 
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เรื�องที�  �  การวเิคราะห์ตาํแหน่งธุรกิจ 

 การเขา้สู่อาชีพเมื�อดาํเนินธุรกิจไปจนประสบผลสาํเร็จ มกัจะถูกจบัตามองและทาํตามกนัมา ส่วน

แบ่งการตลาดจึงมีขนาดเลก็ลงโดยลาํดบั จนถึงวนัที�จะเกิดวิกฤติ จึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาหรือขยาย

ขอบข่ายอาชีพออกไปหรือเรียนรู้ทาํในสิ�งที�คนอื�นทาํไม่ได ้เพื�อใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคงย ั�งยนื การพฒันาหรือ

ขยายอาชีพ จะตอ้งวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพของธุรกิจว่าอยูใ่นตาํแหน่งธุรกิจระดบัใด ดงันี�  

 

 

 
                                                                                                                            
              

              

                                                                                                                                    

                                                                                                                                     

                                                                                                             

                                      

                         

                

                          

                              

 

 

  

จากแผนภูมกิารวเิคราะห์ตาํแหน่งธุรกจิมรีายละเอยีด ดงันี� 

1. ระยะเริ� มต้น  เป็นระยะเริ� มต้นของการทาํธุรกิจ จึงต้องมีการพฒันาให้ธุรกิจอยู่ได ้      

เป็นระยะที�ผูป้ระกอบการจะตอ้งประชาสมัพนัธสิ์นคา้และบริการใหล้กูคา้รู้จกั 

2. ระยะสร้างตวั  เป็นระยะที�ธุรกิจเติบโตมาดว้ยดี มกัจะมีคนจบัตามองพร้อมคาํถาม 

3. ระยะทรงตัว   เ ป็ นระยะที� ธุร กิจอยู่ นิ� ง  ไม่มีการขยายต ลาด ไม่มีการพัฒน า                    

สืบเนื�องมาจากระยะที� � ที�มีผูป้ระกอบการอื�น ๆ ทาํตาม จึงทาํใหม้ีส่วนแบ่งของตลาด 

4. ระยะตกตํ�าหรือสูงขึ� น  เป็นระยะที�ถา้ไม่มีการพฒันาธุรกิจก็จะอยู่ในขาลง ถา้มีการ

พฒันาธุรกิจจากระยะทรงตวัก็จะทาํใหธุ้รกิจอยูใ่นขาขึ�น 

 

 

�. ธุรกิจระยะเริ�มตน้

การพฒันา 

�. ธุรกิจอยูใ่นระยะสร้างตวั 

จะมีคนจบัตามองพร้อมทาํ

�. ธุรกิจทรงตวัจะมีผูค้นเขา้มาเรียนรู้ทาํตาม

ทาํใหเ้กิดวิกฤติส่วนแบ่งตลาด 

�. ธุรกิจตกตํ�าหรือสูงขึ�นถา้ไม่มี

การพฒันาธุรกิจจะเป็นขาลง

จาํเป็นตอ้งขยายขอบข่าย 

จึงมีความตอ้งการตอ้งการ 

ใชน้วตักรรม/เทคโนโลยเีขา้มาใช้

งาน 

แผนภูมกิารวเิคราะห์ตาํแหน่งธุรกจิ 
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เรื�องที�  �  การวเิคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลาตามศักยภาพของแต่ละพื�นที� 

  �.  เส้นทางของเวลา  หมายถึง  วฎัจกัรของการประกอบอาชีพ ธุรกิจ สินคา้หรือบริการ

ในช่วงระยะเวลาหนึ�งของการดาํเนินการ 

�.  การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลาตามศักยภาพของแต่ละพื�นที� คือ 

การแยกแยะกระบวนการทางธุรกิจ หรือการดาํเนินการดา้นอาชีพหรือการประกอบอาชีพ โดยแบ่งตาม

ช่วงระยะเวลาดําเนินกิจกรรม และมีเป้าหมาย คือ ผลการประกอบการในช่วงเวลาทาํให้มองเห็น

ความกา้วหนา้ ความสาํเร็จในแต่ละภารกิจ ดว้ยการกาํหนดกิจกรรมพร้อมกาํกบัเวลาที�ตอ้งใชจ้ริง       เขียน

เป็นผงัการไหลของงานเพื�อใชเ้ฝ้าระวงัการดาํเนินงาน การจดัทาํผงัการไหลของงานในแต่ละภารกิจ    ให้

กาํหนดดงันี�  

1) กาํหนดงาน/อาชีพออกเป็นเรื�องสาํคญั 

2) นาํกิจกรรมออกมาจดัลาํดบัขั�นตอนก่อนหลงั 

3) นาํลกัษณะบ่งชี�ความสาํเร็จออกมากาํหนดเป็นผลการดาํเนินงาน 

4) จดัทาํผงัของงานในรูปแบบใดก็ไดใ้หผู้ป้ระกอบอาชีพมีความเขา้ใจดี  
 

ผงัการไหลของปลกูมะละกอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา (สปัดาห์) � � � �-�� �� ��-�� �� �� 

 

 

 

 

 

 

การบริหาร

จดัการ 

วางแผน 

การผลิต 

เตรียม

ปัจจยัปลูก 

จดัจาํหน่าย สรุป 

ยอดขาย 

ขยายอาชีพ  

ปลูกมะละกอ 

การผลิต

มะละกอ 

ทาํ 

ปุ๋ ยหมกั 

บาํรุง 

ดิน 

ปลูก 

มะละกอ 

บาํรุง 

รักษา 

เกบ็เกี�ยว 

ปลูก 

มะละกอ � ไร่ 



 ��

  การปลกูผกัอินทรียใ์ชเ้วลา � สปัดาห์ การทาํงาน มี � ลกัษณะ คือ การบริหารจดัการ

และการปลกูผกั ตอ้งจดัผงัการไหลของงานใหเ้ห็นการทาํงานก่อนหลงัตั�งแต่เริ�มตน้จนจบ เพื�อใหม้องเห็น

เสน้ทางของการปลกูพืช 

ซึ�งเราสามารถใชผ้งัการไหลกาํกบัดูแลการขยายอาชีพไดด้งันี�  

1) นาํผงัการไหลของงานติดผนงัใหม้องเห็น 

2) ติดตามระยะเวลาตามผงัการไหลของงาน วนัที�กาํหนดกิจกรรมดาํเนินการเสร็จ         

หรือไม่ ถา้เสร็จก็ทาํเครื�องหมายบอกใหรู้้ว่าเสร็จ 

3) ถ้าไม่เสร็จผูป้ระกอบการจะต้องติดตาม ค้นหาสาเหตุแล้วปฏิบัติการแก้ไข

ขอ้บกพร่อง 

4) ดาํเนินการปรับระยะเวลาในผงัการไหลของงานใหเ้ป็นความจริง 

ประเมินผลและกาํกับดูแลว่า มีงานส่วนใดประสบผลสาํเร็จบา้ง และสําเร็จไดเ้พราะ

อะไรเป็นเหตุ จากนั�นดูว่า ส่วนใดที�ไม่ประสบผลสําเร็จและมีอะไรเป็นเหตุ นาํผลทั�งความสาํเร็จและ

ความเสียหายมาสรุปผล เพื�อนาํผลกลบัมาแกไ้ขแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการใหม้ีประสิทธิภาพได ้

 �.  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาตใินแต่ละพื�นที� 

 ทรัพยากรธรรมชาต ิหมายถึง สิ�งที�เกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ ซึ�งมนุษยส์ามารถนาํไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ต่อชีวติประจาํวนั และการประกอบอาชีพได ้เช่น การวางแผนปลกูมะละกอ มีแหล่งนํ� า

เพียงพอต่อระยะเวลาในการปลกูหรือไม่ และความอุดมสมบูรณ์ของดินมีมากนอ้ยเพียงใด ซึ�งจะส่งผลต่อ

การปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ยมะละกอ 

 �.  ศักยภาพของพื�นที�ตามลกัษณะภูมอิากาศ 

 ลกัษณะภูมอิากาศ หมายถึง ลกัษณะอากาศประจาํทอ้งถิ�นในช่วงระยะเวลาหนึ� ง ซึ�งมีอิทธิพลต่อ

การประกอบอาชีพในแต่ละพื�นที�มีสภาพอากาศที�แตกต่างกัน เช่น การเตรียมปัจจยัการปลูกมะละกอ

เกี�ยวกบัเมล็ดพนัธุ์ ควรเลือกพนัธุ์ให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพราะจะทาํให้มะละกอเจริญเติบโตดี และ

ใหผ้ลผลิตตรงตามสายพนัธุ ์

 �.  ศักยภาพของภูมปิระเทศ และทําเลที�ตั�งของแต่ละพื�นที� 

 ภูมิประเทศ หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของแผ่นดินที�มีลกัษณะเป็นพื�นที�ประกอบการที�มี 

ความสูงตํ�า  ที�ราบลุ่ม  ที�ราบสูง ภูเขา แม่นํ� า ทะเล  เป็นตน้ โดยเฉพาะในการปลูกมะละกอ ควรเลือก

พื�นที�ที�สูง  ใกลแ้หล่งนํ� า และนํ� าไม่ท่วมขงั 



 ��

 �.  ศักยภาพของศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณ ีและวถิีชีวติของแต่ละพื�นที� 

 ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณ ี หมายถึง ความเชื�อ การกระทาํที�มีการปฏิบติัสืบเนื�องกนัมาเป็น

เอกลกัษณ์ และมคีวามสาํคญัต่อสงัคม 

 ในแต่ละภาคของประเทศไทย มีวิถีชีวิต การเป็นอยู ่การประกอบอาชีพและการบริโภคที�

แตกต่างกนั เช่น บางแห่งปลกูมะละกอเพื�อส่งโรงงาน หรือบางแห่งปลกูมะละกอเพื�อบริโภค เป็นตน้ 

 �.  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื�นที� 

 ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื�นที�  หมายถึง ความรู้ ความสามารถของมนุษยที์�เป็นภูมิรู้ ภูมิปัญญา  

ทั�งในอดีตและปัจจุบนัต่างกนั ในแต่ละทอ้งถิ�นมีความถนดั และความชาํนาญในการบาํรุงรักษา เก็บเกี�ยว 

และจดัจาํหน่ายที�ไม่เหมือนกนัส่งผลใหผ้ลผลิตและรายไดต่้างกนั 

ใบงานที�  � 

คํ า สั� ง   ให้ผู ้ เ รี ย น จัด ทํา ผ ัง ก า ร ไ ห ล ข อ ง ง า น ก า ร ข ย า ย อ า ชี พ ข อ ง ต น เ อ ง  ห รื อ อ า ชี พ ข อ ง                                      

ผูป้ระสบความสาํเร็จจากการประกอบอาชีพ 
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บทที�  2 

การจดัทําแผนพฒันาการตลาด 

สาระสําคญั 

การจดัทาํแผนพฒันาการตลาดของสินคา้ให้สามารถแข่งขนัได ้โดยการกาํหนดเป้าหมายและ       

กลยทุธต่์าง ๆ เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายของกิจกรรมทางการตลาดที�กาํหนดไว ้

ลกัษณะบ่งชี�ความสําเร็จของการเรียนรู้ 

1. อธิบายการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายการตลาดของสินคา้หรือบริการได ้

2. อธิบายการกาํหนดและวิเคราะห์กลยทุธสู่์เป้าหมายการตลาดได ้

3. อธิบายการกาํหนดกิจกรรมและแผนการพฒันาการตลาดได ้

ขอบขายเนื�อหา 

 เรื�องที�  �  การกาํหนดทิศทางการตลาด เป้าหมาย กลยทุธใ์นการขยายอาชีพ 

 เรื�องที�  2  การวิเคราะห์กลยทุธ ์

 เรื�องที�  3  การกาํหนดกิจกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��

เรื�องที�  �   การกําหนดทิศทางการตลาด เป้าหมาย กลยุทธ์ในการขยายอาชีพ 

 ความคดิรวบยอด 

   การทาํธุรกิจไม่ว่าจะทาํระดบัใด จาํเป็นตอ้งมีทิศทางให้มองเห็นผลสาํเร็จ ภาระงานที�

จะตอ้งทาํและกลยทุธสู่์ความสาํเร็จใชเ้ป็นความคิดสู่การปฏิบติัจริง เป็นการกาํหนดอนาคตของธุรกิจให้

เดินไปในทิศทางที�ตอ้งการอยา่งมั�นคงและย ั�งยนืได ้ 

 �.  ขั�นตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิ ทาํใหม้องเห็นว่าการกาํหนดทิศทางการตลาด กลยทุธ ์การขยายอาชีพ ประกอบดว้ย 

1. การกาํหนดทิศทางธุรกิจ ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ที�ตอ้งการให้เกิดอย่างมีความพอดี และ 

พนัธกิจสาํคญัที�จะนาํไปสู่ความสาํเร็จ 

2. การกาํหนดเป้าหมายการตลาดหรือวิธีการสร้างความสาํเร็จตามพนัธกิจ จะตอ้งมีเป้าหมาย

อยา่งชดัเจน  

3. การกาํหนดแผนกลยุทธ์ด้วยการนําเป้าหมายการตลาดมาวิเคราะห์ให้มองเห็นตัวบ่งชี�

ความสําเร็จ ปัจจัยนําเข้าที�สําคัญและกิจกรรมที�จ ําเป็นต้องทําเป็นแผนทิศทางไปสู่ความสําเร็จ             

ของการดาํเนินธุรกิจ 

 

 

�. ทิศทางการตลาด �. เป้าหมายการตลาด �. แผนกลยทุธ ์

วิสยัทศัน ์

พนัธกิจ 

กลยทุธ ์ แผนกลยทุธ ์



 ��

 �.  รายละเอยีดการดําเนินงาน 

2.1   การกาํหนดทิศทางการตลาด  

เป็นการคิดใหม้องเห็นอนาคตของการขยายอาชีพใหม้ีความพอดี จะตอ้งกาํหนดใหไ้ดว้่าแต่

ละช่วงระยะควรจะไปถึงไหน อยา่งไร ซึ�งประกอบดว้ย ขอ้ความวิสยัทศัน์ว่าจะไปถึงไหน และขอ้ความ

พนัธกิจว่าจะไปอยา่งไร โดยมีวิธีการคิดและเขียนดงันี�  

1.) การเขียนขอ้ความวิสัยทัศน์ การขยายอาชีพ มีลกัษณะโครงสร้างการเขียนมีลกัษณะที�

ประกอบดว้ย 

ก. ช่วงระยะเวลาที�สิ�นไปสุดทางของการขยายอาชีพในช่วงนี�  จะเป็นระยะเวลา กี�ปี พ.ศ. อะไร 

ข. ความคิด เป้าหมาย ลกัษณะความสาํเร็จผูป้ระกอบอาชีพจะไปถึงอย่างมีความพอดี และ

ทา้ทายความสามารถของเรา คืออะไร 

 

 

 

 จากขอ้ความวิสยัทศัน์ตามตวัอยา่งขา้งตน้ โครงสร้างการเขียนมีลกัษณะ ดงันี�  

ก. ช่วงระยะเวลาที�จะไปสุดทาง คือ ปี พ.ศ. ���� 

ข. ขอ้ความ ความคิดลกัษณะความสาํเร็จที�จะไปถึงอย่างมีความพอดีและทา้ทาย คือไร่   

ทนเหนื�อยสามารถผลิตผกัสด ผลไม ้เกษตรอินทรียเ์ขา้สู่ตลาดคุณภาพประเทศสิงคโปร์ไดจึ้งอาจสรุปไดว้่า

การกาํหนดวิสัยทศัน์ ไม่ใช่เป็นการกาํหนดเพื�อความน่าสนใจแต่เป็นการกาํหนดให้มองเห็นทิศทางของ

ธุรกิจที�จะดาํเนินการในอนาคตได ้

2.) การเขียนพนัธกิจ เป็นการดาํเนินการต่อเนื�องจากการกาํหนดวิสัยทศัน์ ว่าเราจะตอ้งมีภารกิจ   

ที�สาํคญัอะไรบา้ง โดยมีแนวทางการคิดและเขียนดงันี�  

2.1 การวิเคราะห์ว่าหากจะให้เกิดความสาํเร็จตามวิสัยทัศน์ จะตอ้งมีพนัธกิจอะไรบา้ง 

ในทางธุรกิจมีภาระที�สาํคญั � ประการ คือ 

ก. ภารกิจดา้นทุนดาํเนินการ 

ข. ภารกิจดา้นลกูคา้ 

ค. ภารกิจดา้นผลผลิต 

ง. ภารกิจดา้นการเรียนรู้พฒันาตนเองและองคก์ร 

ดงันั�น การดาํเนินการขยายอาชีพ อาจใชพ้นัธกิจทั�ง � กรณีมาคิดเขียนพนัธกิจนาํไปสู่ความสาํเร็จได ้

2.2 โครงสร้างการเขียนพนัธกิจมีองคป์ระกอบร่วม � ดา้น คือ 

ก. ทาํอะไร (บอกภารกิจสาํคญัที�กระทบต่อความสาํเร็จ) 

ข. ทาํไมตอ้งทาํ (บอกเหตุผลหรือจุดประสงค)์ 

ค. ทาํอยา่งไร (บอกวิธีดาํเนินการที�สาํคญั และส่งผลต่อความสาํเร็จจริง) 

ตวัอย่างข้อความวสัิยทัศน์ 

 “ พ.ศ. ���� ไร่ทนเหนื�อยผลิตผกัสดผลไมเ้กษตรอนิทรียเ์ขา้สู่ตลาดคุณภาพประเทศสิงคโปร์



 ��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตวัอย่างขอ้ความพนัธกิจของไร่ทนเหนื�อยข้างตน้สามารถนาํมาจาํแนกขอ้ความตามลกัษณะ

โครงสร้างการเขียนไดด้งันี�  

ทําอะไร ทําไมต้องทํา ทําอย่างไร 

�.  ขยายพื�นที�การผลิต �� ไร่ เพื�อใชผ้ลิตผกัสดอินทรีย ์ โดยการพฒันาคุณภาพดินดว้ยปุ๋ย

พืชสด เพิ�มแรงงาน �� คน จดัหา

นํ� าวนัละ ��� ลกูบาศกเ์มตร 

�.  สร้างความเชื�อถือใหก้บัลกูคา้ เพื�อใหล้กูคา้มั�นใจว่าไดบ้ริโภค

อาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั 

ดว้ยการจดัทาํเวบ็ไซตข์องตนเอง 

จดัทาํสารคดีเผยแพร่สปัดาห์ละ 

� เรื�อง และเวบ็บอร์ดแลกเปลี�ยน

เรียนรู้กบัลกูคา้ 

�.  ยกระดบัคุณภาพผลผลิตให้

เป็นไปตามมาตรฐานเกษตร

อินทรียย์โุรป 

เพื�อใหส้ามารถส่งออกไปสู่

ประเทศสิงคโปร์ได ้

ดว้ยการพฒันาดินไม่ใหป้นเปื� อน

โลหะหนกัตามมาตรฐานพฒันา

ระบบนิเวศแปลงเกษตรใหเ้ป็น

ระบบนิเวศธรรมชาติ 

�.  พฒันาคนงานใหท้าํงานตาม

ขั�นตอนได ้

เพื�อใหส้ามารถติดตามหา

ขอ้บกพร่องและปฏิบติัการแกไ้ข

ขอ้บกพร่องได ้

ดว้ยการสร้างความตระหนกัให้

เห็นความสาํคญัของมาตรฐาน

คุณภาพผลผลิตและร่วมเขียน

เอกสารขั�นตอนการทาํงาน 

  

 

ตวัอย่างข้อความพนัธกจิของไร่ทนเหนื�อย 

1. ขยายพื�นที�การผลิต �� ไร่ เพื�อใช้ผลิตผกัสดอินทรียด์้วยการพฒันาคุณภาพดินดว้ยปุ๋ยพืชสด 

เพิ�มแรงงาน �� คน จดัหานํ� าใหไ้ดว้นัละ ��� ลกูบาศกเ์มตร 

2. สร้างความเชื�อถือใหก้บัลกูคา้ เพื�อขยายการตลาดดว้ยการจดัทาํเวบ็ไซตข์องตนเอง จดัทาํสารคดี

เผยแพร่ สปัดาห์ละ � เรื�อง และเวบ็บอร์ดแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัลกูคา้และผูส้นใจ 

3. ยกระดบัคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียย์ุโรป เพื�อให้สามารถส่งออก

ต่างประเทศได ้ดว้ยการพฒันาคุณภาพดินไม่ใหป้นเปื� อนโลหะหนกั และจดัการแปลงเกษตรให้

เป็นระบบนิเวศธรรมชาติ 

4. พัฒนาคนงานให้ทํางานตามขั�นตอน เพื�อติดตามหาข้อบกพร่องและปฏิบัติการแก้ไข

ขอ้บกพร่องได้ด้วยการสร้างความตระหนักให้เห็นความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพและ      

ร่วมเขียนเอกสารขั�นตอนการทาํงาน 



 ��

   จึงสรุปไดว้่าการขยายอาชีพให้เกิดความพอดีตอ้งเป็นไปตามศกัยภาพของผูป้ระกอบ

อาชีพ แต่การกาํหนดทิศทางขยายอาชีพนั�น ตอ้งมองเห็นทิศทางที�จะไปถึงและรู้ว่ามีภารกิจอะไรบา้ง  

ตอ้งทาํอยา่งไรใหม้องเห็นรูปธรรมของการขยายอาชีพที�กา้วออกไปขา้งหนา้ 

 �.  การกาํหนดเป้าหมายการตลาด 

  เป้าหมายการตลาดเพื�อการขยายอาชีพ คือ การบอกให้ทราบว่า สถานประกอบการนั�น

สามารถทาํอะไรไดภ้ายในระยะเวลาเท่าใด ซึ�งอาจจะกาํหนดไวเ้ป็นระยะสั�น หรือระยะยาว � ปี หรือ � ปี

ก็ได้ การกาํหนดเป้าหมายของการขยายอาชีพ ตอ้งมีความชดัเจนสามารถวดัและประเมินผลได ้การ

กาํหนดเป้าหมายหากสามารถกาํหนดเป็นจาํนวนตวัเลขไดก้็จะยิ�งดี เพราะทาํให้มีความชดัเจนจะช่วยให้

การวางแผนมีคุณภาพยิ�งขึ�น และจะส่งผลในทางปฏิบติัไดดี้ยิ�งขึ�น 

�.  การกาํหนดกลยุทธ์  

การที� จะขยายอาชีพให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ต้องมีแนวทางปฏิบัติ สู่ความสําเร็จ             

เพื�อชยัชนะเราเรียกว่า กลยทุธ ์ดงันั�นการกาํหนดกลยุทธ์เพื�อให้การขยายอาชีพสู่ความสาํเร็จ จึงกาํหนด

กลยทุธจ์ากภารกิจจากพนัธกิจของไร่ทนเหนื�อยที�จะทาํทั�ง � ดา้นโครงการนาํขอ้ความพนัธกิจในส่วน 

“ทาํอยา่งไร” มาพิจารณาว่ามีกิจกรรมที�จะตอ้งทาํอะไรบา้ง 

 

 

 

 
 

3.1 พิจารณาว่า กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที�ยุ่งยากและเป็นแกนหลกัสาํคญัของความสาํเร็จใน

พนัธกิจนี�  จะตอ้งใชเ้ทคนิควิธีอะไรเขา้มาเป็นกลยทุธใ์นการทาํงานดงัตวัอยา่ง 

กจิกรรม สรุปผลการพจิารณา 
ลาํดบั

ความสําคญั 

เทคนิควธิีการที�จะใช้

เป็นกลยทุธ์ 

�.  พฒันาคุณภาพดิน

ดว้ยปุ๋ยพืชสด 

เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ที� ต้ อ ง ทํ า ก ร อ บ        

การผลิตเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเนื�อง 
� 

ใชจ้อบหมุนฟันดิน

และวชัพืชเขา้ดว้ยกนั 

�.  เพิ�มแรงงาน �� คน  เพียงประกาศรับสมคัรแลว้ชี� แจงให้

ทาํงานตามขั�นตอน 
� - 

�.   จัดนํ� า เพิ�มว ันละ 

��� ลกูบาศกเ์มตร 

จา้งผูรั้บเหมา สาํรวจและเจาะหานํ� า

ทาํเสร็จแลว้ก็ใชไ้ดเ้ลย 
� - 

 

ตวัอย่าง การพจิารณาในส่วน “ ทาํอยา่งไร” ของพนัธกิจที� � จากพนัธกิจของไร่ทนเหนื�อย มีกิจกรรมที�ดงันี�  

1. พฒันาคุณภาพดินดว้ยปุ๋ยพืชสด 

2. เพิ�มแรงงาน �� คน 

3. จดัใหม้ีนํ� าใชเ้พิ�มวนัละ ��� ลกูบาศกเ์มตร 



 ��

3.2 สรุปผลการวิเคราะห์กาํหนดเทคนิควิธีการมาเป็นกลยุทธ์ และนําข้อความส่วนที�บอกว่า     

ทาํอะไรมาเป็นเป้าหมายกลยทุธ ์ดงัตวัอยา่งนี�  

3.2.1 กลยทุธด์าํเนินการคือ การใชจ้อบหมุนพฒันาคุณภาพดินและวชัพืชเขา้ดว้ยกนั 

3.2.2 เป้าหมายกลยทุธคื์อ การพฒันาคุณภาพดิน �� ไร่ดว้ยปุ๋ยพืชสด 

 ตวัอยา่งผลการพิจารณากาํหนดกลยทุธข์ยายอาชีพเกษตรอินทรียข์องไร่ทนเหนื�อยดงันี�  

ผลการพจิารณาข้อความทํา

อย่างไร และกาํหนดเทคนิควธิใีน

กจิกรรมที�สําคญัส่งผลต่อ

ความสําเร็จของภารกจิ 

ข้อความภารกจิในส่วน             

ทําอย่างไร นํามาใช้กาํหนด

เป้าหมายกลยุทธ์ 

ข้อความกลยุทธ์สู่ความสําเร็จของ

การขยายอาชีพ 

�.  ใชจ้อบหมุนพฒันาคุณภาพ

ดินและวชัพืชเขา้ดว้ยกนั 

ขยายพื�นที�การผลิต �� ไร่ ใชจ้อบหมุนพฒันาคุณภาพดิน

และวชัพืชเขา้ดว้ยกนัในการขยาย

พื�นที�การผลิตจาํนวน �� ไร่ 

�.  ใชเ้วบ็ไซตเ์ผยแพร่ สร้างความเชื�อถือใหก้บัลกูคา้ ใชเ้วบ็ไซตเ์ผยแพร่และ

แลกเปลี�ยนความรู้และความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัเกษตรอินทรีย ์ 

�.  ใชอ้งคค์วามรู้ระบบนิเวศ

ธรรมชาติ พฒันาระบบนิเวศ

แปลงเกษตร 

ยกระดบัคุณภาพผลผลิตใหไ้ด้

ตามมาตรฐานคุณภาพเกษตร

อินทรียย์โุรป 

ใชอ้งคค์วามรู้ระบบนิเวศ

ธรรมชาติยกระดบัคุณภาพ

ผลผลิตเขา้สู่มาตรฐานเกษตร

อินทรียย์โุรป 

�.  พฒันาคณะทาํงานใหรู้้เท่ากนั พฒันาคนงานใหท้าํงานตาม

ขั�นตอนได ้

ใชเ้ทคนิคการบริหารคุณภาพให้

คณะทาํงานรู้เท่าทนักนั ร่วมกนั

ทาํงานตามขั�นตอนได ้
 

 

 

 

 

 



 ��

เรื�องที�  �  การวเิคราะห์กลยุทธ์  

 แผนภาพรวมของการขยายอาชีพ เป็นเครื�องมือควบคุมการจดัการขยายอาชีพที�ประกอบดว้ย

เหตุผลที�ทาํใหก้ารขยายอาชีพประสบความสาํเร็จ องคป์ระกอบดา้นการควบคุมเชิงกลยุทธ์            ทาํให้

เกิด �� ตาราง บรรจุเงื�อนไขสู่ความสาํเร็จไวส้าํหรับจดัทาํแผนปฏิบติัการ และควบคุมภาพรวมของการ

ดาํเนินงาน 

ก. องคป์ระกอบดา้นเหตุผลสู่ความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

(1) ดา้นการลงทุน 

(2) ดา้นลกูคา้ 

(3) ดา้นผลผลิต 

(4) ดา้นการเรียนรู้พฒันาตนเอง 

ข. องคป์ระกอบดา้นการควบคุมเชิงกลยทุธ ์ประกอบดว้ย 

(1) เป้าหมายกลยทุธ ์

(2) ตวับ่งชี�ความสาํเร็จ 

(3) ปัจจยันาํเขา้ดาํเนินงาน 

(4) กิจกรรม / โครงการที�ตอ้งทาํ 

 �.  ตวัอย่างการเขียนแผนกลยุทธ์ การเขียนแผนกลยทุธท์ั�งหมดจะตอ้งบรรจุอยู่ในเอกสารหน้าเดียว 

เพื�อใหม้องเห็นความสมัพนัธร่์วมระหว่างตารางทั�ง �� ตารางตามตวัอยา่งแผนกลยทุธ ์ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์ “ปี พ.ศ. ���� ไร่ทนเหนื�อยผลิตผกัสด ผลไมเ้กษตรอินทรียเ์ข้าสู่ตลาดอาหาร

คุณภาพประเทศสิงคโปร์ได”้ 

 



 ��

แผนกลยุทธ์  จะเห็นสาระสาํคญัที�เป็นเหตุเป็นผลต่อความสาํเร็จของการขยายอาชีพเกษตรอินทรียข์อง  

ไร่ทนเหนื�อย  ดงันี�  

เงื�อนไข ภารกจิด้านการลงทุน ภารกจิด้านลูกค้า ภารกจิด้านผลผลติ 
ภารกจิด้านการ

พฒันาตนเอง 

เป้าหมายกลยทุธ์ ขยายพื�นที�การผลิต �� ไร่ สร้างความเชื�อถือใหก้บั

ลูกคา้ 

ยกระดบัคุณภาพ

ผลผลิตใหไ้ดต้าม

มาตรฐานการเกษตร

อินทรียย์โุรป 

พฒันาคนงานใหท้าํงาน

ตามขั�นตอนได ้

ตวับ่งชี�ความสาํเร็จ - พฒันาคุณภาพเป็นดิน

อินทรียค์รบ ��ไร่ 

- โครงสร้างดินเป็นเมลด็กลม 

สีนํ�าตาล 

- ยอดสั�งซื�อเพิ�มขึ�นจนเตม็

ปริมาณการผลิต 

- ลูกคา้เขา้มาแลกเปลี�ยน

ความเขา้ใจเกษตรอินทรีย์

ในเวบ็ไซต ์

-   ผลการวิเคราะห์

ผลผลิตไม่พบธาตุ

โลหะหนกัที�ระบุใน

มาตรฐาน 

-   ปราศจาก 

     จุลินทรียบ์ูดเน่า 

-  คนงานยดึการทาํตาม

เอกสารคู่มือดาํเนินงาน 

-  คนงานรู้เท่าทนักนั 

ปัจจยันาํเขา้

ดาํเนินงาน 

-  จอบหมุนขนาดหนา้   

กวา้ง ��� ซม. 

-  เมลด็พนัธุ์ปุ๋ ยพืชสด 

-  จุลินทรีย ์พด.� พด.� และ 

พด.� 

-  สารคดีการผลิตเกษตร

อินทรียไ์ร่ทนเหนื�อยภาค

ภาษาองักฤษและไทย 

เมลด็พนัธุผ์กั 

ออร์แกนิค 

-  เอกสารขั�นตอน 

การทาํงาน 

-  เอกสารตรวจติดตาม

คุณภาพ 

กิจกรรมโครงการ -  กิจกรรมการพฒันาดินดา้นปุ๋ ย

พืชสด 

-  สาํรวจขดุเจาะบ่อนํ�าบาดาล

ขนาด ��� ม�/วนั 

-  จดัทาํสารคดีความรู้และ

แสดงผลงานเกษตรอินทรีย ์

เดือนละ � เรื�อง 

-  จดัทาํเวบ็ไซต ์

-  จ่ายแจก DVD ความรู้

เกษตรอินทรียข์องไร่ทน

เหนื�อย 

-  ผลิตเมลด็พนัธุ์พืชผกั

ที�สามารถทาํได ้

-  ฝึกอบรมคณะทาํงาน 

เพื�อใหม้ีความสามารถ 

เท่าทนักนั 

-  จดัทาํเอกสารขั�นตอน

การทาํงานในแต่ละ

กิจกรรม 

-  ฝึกการใชเ้อกสาร

ขั�นตอนการทาํงาน 

    



 ��

เรื�องที�  �  การกําหนดกิจกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 

 �.  การกาํหนดกจิกรรมเพื�อพฒันาการตลาด 

  การตลาดมีความสาํคญัมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายสุดทา้ยของการดาํเนินธุรกิจ ธุรกิจ

ตอ้งเริ�มดว้ยการศึกษาความตอ้งการที�แทจ้ริงของลูกคา้ จากนั�นจึงทาํการสร้างสินคา้หรือบริการที�ทาํให้

ลกูคา้เกิดความพอใจสูงสุดดว้ยการออกแบบกิจกรรม โดยยดึหลกั �P ดงันี�  

  �.  กิจกรรมการพฒันาสินคา้ (Product) ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

  �.  กิจกรรมด้านราคา (Price) ผูผ้ลิตต้องกาํหนดราคาที�เหมาะสมกับกาํลงัซื�อของ

ผูบ้ริโภคและเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 

  �.  กิจกรรมดา้นสถานที� (Place) ตอ้งคิดว่าจะส่งของสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างไร 

หรือตอ้งมีการปรับสถานที�ขายหรือทาํเลที�ตั�งขายสินคา้ 

  �.  กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) จะตอ้งศึกษาวิธีการใดที�ทาํใหล้กูคา้รู้จกัสินคา้ 

 �.  การวางแผนพฒันาการตลาด 

  ผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งนาํกิจกรรมที�ตอ้งดาํเนินการทางธุรกิจมาวางแผนเพื�อพฒันาตลาด เพื�อ

นาํสู่การปฏิบติัตามตวัอยา่งแผนการพฒันาการตลาดสินคา้ผงซกัฟอก  ดงันี�  

ที� กจิกรรมที�ต้องดําเนินการ 
แผนการพฒันาการตลาดสินค้าผงซักฟอก ปี ���� 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

� 

 

 

 

 

� 

� 

� 

� 

กาํหนดทิศทางการพฒันา 

การตลาด 

-  วิสยัทศัน์ 

-  พนัธกิจ 

กาํหนดเป้าหมายการตลาด 

กาํหนดกลยทุธสู่์เป้าหมาย 

วิเคราะหก์ลยทุธ ์

ดาํเนินการ 

-  การโฆษณา 

-  การประชาสมัพนัธ ์

-  การทาํฐานขอ้มลูลกูคา้ 

-  การส่งเสริมการขาย 

-  การกระจายสินคา้ 

ฯลฯ 

            

 



 ��

ใบงานที�  � 

คําสั� ง  ให้ผูเ้รียนกําหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ในการขยายอาชีพ และกําหนดกิจกรรมและ               

วางแผนการพฒันาตลาดสินคา้ของผูเ้รียนหรือสินคา้ที�สนใจ ลงในตารางที�กาํหนดขึ�น 

1.  ทิศทางธุรกิจในการขยายอาชีพ.................................................................................... 

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

2.  เป้าหมายธุรกิจในการขยายอาชีพ................................................................................ 

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

3.  กลยทุธใ์นการขยายอาชีพ............................................................................................. 

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

กจิกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 

อาชีพ/สินค้า.......................................................................... 

ที� กจิกรรมที�ต้องดําเนินการ 
แผนการพฒันาการตลาด ปี ���� 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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บทที�  � 

การจดัทําแผนพฒันาการผลิตหรือการบริการ 

สาระสําคญั 

การพฒันาการผลิตหรือการบริการเกิดจากการกาํหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

วิเคราะห์ทุนปัจจยั  กาํหนดเป้าหมายและการกาํหนดแผนกิจกรรมเป็นการพฒันาระบบการผลิตหรือการ

บริการ 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 �.   อธิบายการกาํหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

 �.   อธิบายการวิเคราะห์ ทุนปัจจยัการผลิตหรือการบริการ 

 �.   อธิบายการกาํหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ 

 �.   อธิบายการกาํหนดแผนกิจกรรมการผลิตการบริการ 

 �.   อธิบายการพฒันาระบบการผลิตหรือการบริการ 

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

1. การกาํหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

2. การวิเคราะห์ทุนปัจจยัการผลิตหรือการบริการ 

3. การกาํหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ 

4. การกาํหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 

5. การพฒันาระบบการผลิตหรือการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��

เรื�องที�  �  การกาํหนดคุณภาพผลผลติหรือการบริการ 

 �.  การกาํหนดคุณภาพผลผลติ 

  ความหมายของคุณภาพ ถูกกาํหนดขึ� นตามการใช้งานหรือตามความคาดหวงัของผู ้

กาํหนด เช่น มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีความทนทาน ให้ผลตอบแทนสูงสุด บริการดีและ

ประทบัใจหรือเป็นไปตามมาตรฐานที�ตั�งใจไว ้แบ่งเป็น � ลกัษณะ ดงันี�  

  �.  คุณภาพตามหน้าที� หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงาน ความเหมาะสมในการใชง้าน 

ความทนทาน เช่น พดัลมเครื�องนี�มีมอเตอร์ที�สามารถใชไ้ดอ้ยา่งต่อเนื�องถึง �� ชั�วโมง 

  �.  คุณภาพตามลักษณะภายนอก  หมายถึง รูปร่างสวยงาม สีสันสดใส เรียบร้อย     

เหมาะกบัการใชง้าน โครงสร้างแข็งแรง ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่มกัเน้นคุณภาพภายนอก โดยเน้นที�สีสัน

สดใส หรือรูปลกัษณ์ใหโ้ดดเด่นเพื�อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคสินคา้ 

  ปัจจุบนัสภาพ การแข่งขนัในตลาด มีมาก หากคุณภาพไม่ตรงกับความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคสินคา้ การผลิตสินค้าและบริการอาจจะตอ้งลม้เลิกกิจการไป ดังที�ได้เกิดขึ� นมาในปัจจุบัน    

สินคา้บางประเภทแข่งขนักนัที�คุณภาพ บางประเภทแข่งขนักนัที�ราคา แต่บางประเภทแข่งขนักนัที�ความ

แปลกใหม่ ดงันั�น การผลิตหรือใหบ้ริการจะตอ้งมีการศึกษาสภาพตลาดอยา่งรอบคอบเพื�อกาํหนดคุณภาพ 

 �.  ขั�นตอนการกาํหนดคุณภาพ 

  การกาํหนดคุณภาพมีความสาํคญัอย่างยิ�ง เพราะการกาํหนดคุณภาพไม่ไดก้าํหนดจาก

บุคคลใด บุคคลหนึ�ง หรือกลุ่มคน หรือสถาบนัเท่านั�น แต่การกาํหนดคุณภาพตอ้งคาํนึงถึงคนหลายกลุ่ม

หลายสถาบนั การกาํหนดคุณภาพสินคา้และบริการ มีขั�นตอนดาํเนินการ � ขั�นตอน ไดแ้ก่ 

  �.  การศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้สินค้าและบริการอย่างกวา้งขวางและครอบคลุม

ผูบ้ริโภคสินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการที�มีความหลากหลาย 

  �.  การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ             

ที�ศึกษามาอยา่งจริงจงั 

  �.  จดัระบบการผลิตและควบคุมระบบการผลิตใหไ้ดผ้ลผลิตที�มีคุณภาพ 

 �.  การกาํหนดคุณภาพการบริการ 

  การบริการ หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือหรือการดาํเนินการเพื�อประโยชน์ของผูอ้ื�น 

การบริการที�ดี ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจและชื�นชมองค์กร ซึ�งเป็นสิ�งดีสิ�งหนึ� งอนัเป็นผลดี

กบัองคก์ร เบื�องหลงัความสาํเร็จเกือบทุกงาน พบว่างานบริการเป็นเครื�องมือสนับสนุนงานดา้นต่าง ๆ 

เช่น งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั�น ถา้บริการดีทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความ

ประทบัใจและเกิดภาพลกัษณ์ที�ดีต่อองคก์ร  
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 �.  คุณภาพของงานบริการ (Service Quality) 

  ปัจจยัที�บ่งชี� คุณภาพของการบริการ ไดแ้ก่ 

4.1 สามารถจับตอ้งได ้โดยปกติงานบริการเป็นสิ�งที�จับตอ้งไม่ได ้ทาํให้การรับรู้ใน

คุณภาพค่อนขา้งไม่ชดัเจน ดังนั�น บริการที�ดีควรสร้างหลกัฐานให้เห็นชัดเจนว่า บริการนั�นมีคุณภาพ

หลกัฐานที�จะสร้างนั�น ไดแ้ก่ อาคาร อุปกรณ์ เครื�องอาํนวยความสะดวกและบุคลากร เช่น การจดัที�นั�ง

สาํหรับรอรับบริการ  เป็นตน้ 

4.2 น่าเชื�อถือ  ในที�นี� หมายถึง ความถูกต้องในการคิดค่าบริการ เช่น ร้านอาหารที�คิด

ราคาตรงตามจาํนวนอาหารที�ลกูคา้สั�ง ลกูคา้ยอ่มใหค้วามเชื�อถือ และจะกลบัไปรับประทานอาหารที�ร้าน

นั�นอีก ตรงกนัขา้มกบัร้านอาหารที�คิดเงินเกินกว่าความเป็นจริง ยอ่มทาํใหล้กูคา้หมดความเชื�อถือ และไม่

กลบัไปใชบ้ริการที�ร้านอาหารนั�นอีก เป็นตน้ 

4.3 มีความรู้  ผูใ้ห้บริการที�มีคุณภาพต้องเป็นผูม้ีความรู้ในเรื� องนั�น เช่น ช่างซ่อม

รองเทา้ ตอ้งมีความรู้ในเรื�องการซ่อมรองเทา้ ท่าทางขณะซ่อมรองเทา้ ตอ้งดูว่ามีความสามารถ มีความ

กระฉบักระเฉง คล่องแคล่ว ซึ�งทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความมั�นใจ เป็นตน้ 

4.4 มีความรับผิดชอบ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์สัญญากับลูกคา้ว่า จะซ่อมรถยนต์ให้เสร็จ

ภายใน � วนั อู่แห่งนั�นจะต้องทาํให้เสร็จภายในเวลา � วนั หรือช่างซ่อมโทรทัศน์ที�ซ่อมผิดพลาด                  

ทาํใหโ้ทรทศัน์ของลกูคา้เสีย ตอ้งรับผดิชอบใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดี โดยไม่ปัดความผดิใหล้กูคา้ 

4.5 มีจิตใจงาม  ผูใ้หบ้ริการที�มีคุณภาพตอ้งเป็นผูม้ีจิตใจงาม จึงจะเป็นผูก้ระตือรือร้น

ในการใหบ้ริการผูอ้ื�น เต็มใจช่วยเหลือโดยไม่รังเกียจ 

 

ใบงานที�  � 

คาํสั�ง  ใหผู้เ้รียนกาํหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของกลุ่มลูกคา้ของ

อาชีพที�ผูเ้รียนดาํเนินการหรืออาชีพที�สนใจลงในแบบบนัทึก 
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เรื�องที�  �  การวเิคราะห์ทุนปัจจยัการผลติหรือการบริการ 
ปัจจัยสําคัญในการผลิตสินค้าหรือบริการ คือ ทุน หรือต้นทุน สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน             

การดาํเนินธุรกิจให้สามารถผลิตสินค้าและบริการออกสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และตรงตามความ

ตอ้งการของลกูคา้   

ต้นทุนการผลิต หมายถึง ทุนหรือค่าใชจ่้ายที�จ่ายออกไปเพื�อให้ไดม้าซึ� งสินค้าหรือบริการที�

ตอ้งการหรือค่าใชจ่้ายที�ทาํใหม้ลูค่าของสินคา้หรือบริการเพิ�มขึ�น แบ่งได ้� ประเภท คือ 

1. ทุนคงที� คือ การที�ผูป้ระกอบการจดัหาทุน เพื�อใชใ้นการจดัหาสินทรัพยถ์าวร เช่น  

ดอกเบี�ยเงินกู ้ที�ดิน อาคาร เครื�องจกัร เป็นตน้ ทุนคงที� สามารถแบ่งได ้� ลกัษณะ คือ 

      1.1 ทุนคงที�ที�เป็นเงินสด เป็นจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายเป็นค่าดอกเบี�ยเงินกูเ้พื�อนาํมาใช ้

ในการดาํเนินงานธุรกิจ 

      1.2 ทุนคงที�ที�ไม่เป็นเงินสด ไดแ้ก่ พื�นที� อาคารสถานที� โรงเรือน รวมถึงค่าเสื�อม 

ของเครื�องจกัร 

 2. ทุนหมุนเวยีน คือ การที�ผูป้ระกอบการจดัหาทุนเพื�อใชใ้นการดาํเนินการจดัหาสินทรัพย์

หมุนเวียน เช่น วตัถุดิบในการผลิต ผลผลิตหรือการบริการ วสัดุสิ�นเปลือง ค่าแรงงาน ค่าขนส่งค่าไฟฟ้า             

ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ ทุนหมุนเวียนแบ่งออกเป็น � ลกัษณะ คือ 

2.1 ทุนหมุนเวียนที�เป็นเงินสด ไดแ้ก่ 

         �.�.� ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ดงันี�  

 1) วสัดุอุปกรณ์อาชีพในกลุ่มผลิตผลผลิต เช่น งานอาชีพเกษตรกรรม เช่น       

ค่าปุ๋ย พนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์ค่านํ� ามนั เป็นตน้ 

 2) ว ัสดุอุปกรณ์อาชีพในกลุ่มบริการ เช่น อาชีพรับจ้างซักรีดเสื� อผา้ เช่น         

ค่าผงซกัฟอก ค่านํ� ายาซกัผา้ เป็นตน้ 

         2.1.2  ค่าจา้งแรงงาน เป็นค่าจา้งแรงงานในการผลิตหรือบริการ เช่น ค่าแรงงานใน

การเพาะปลกู ค่าจา้งลกูจา้งในร้านอาหาร 

         �.�.�  ค่าเช่าที�ดิน/สถานที� เป็นค่าเช่าที�ดิน/สถานที�ในการประกอบธุรกิจ 

                               �.�.�  ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในกรณีอื�นที�นอกเหนือจากรายการ 

2.2 ทุนหมุนเวียนที�ไม่เป็นเงินสด ไดแ้ก่ 

 �.�.�  ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นแรงงานในครัวเรือนในการประกอบการธุรกิจ    

จะไม่นาํมาคิดเป็นต้นทุนเป็นส่วนใหญ่ทาํให้ไม่ทราบข้อมูลการลงทุนที�ชัดเจน จึงควรคิดค่าแรงใน

ครัวเรือนโดยการกาํหนดคิดเป็นตน้ทุนในอตัราค่าแรงขั�นตํ�าของทอ้งถิ�นนั�น ๆ 
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        �.�.�  ค่าเสียโอกาสที�ดิน กรณีเจา้ของธุรกิจมีที�ดินเป็นของตนเอง จึงตอ้งคิดตน้ทุน

ใหคิ้ดเป็นทุนตามอตัราค่าเช่าที�ดินในทอ้งถิ�นหรือบริเวณใกลเ้คียง 

                    ในการดาํเนินกิจการงานอาชีพ การบริหารเงินทุนหรือดา้นการเงินนั�น เป็นสิ�งที�

ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างมาก เพราะมีผลต่อความมั�นคงของอาชีพว่าจะกา้วหน้าหรือ

ลม้เหลวได้ ดงันั�น การใช้ทุนแต่ละชนิดตอ้งผ่านการวิเคราะห์ว่า จะตอ้งใช้ชนิดใด คุณภาพอย่างไร 

ปริมาณเท่าไร จึงจะเหมาะสมกบัอาชีพ 

 

ใบงานที�  � 

 คาํสั�ง ใหผู้เ้รียนกาํหนดปัจจยัการผลิต พร้อมวิเคราะห์ถึงเหตุผลในการใชปั้จจยัแต่ละชนิดในงาน

อาชีพที�ผูเ้รียนดาํเนินการเองหรืออาชีพที�สนใจ 

ปัจจยัการผลติ 
เหตุผลในการใช้ปัจจยันั�น ๆ 

รายการ จาํนวน 
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เรื�องที�  �  การกาํหนดเป้าหมายการผลติหรือการบริการ 

�.  การกาํหนดเป้าหมายการผลติหรือการบริการ 

 เป้าหมายการผลิตหรือการบริการ เป็นคาํตอบสําหรับผูป้ระกอบการต้องการมากที�สุดโดยมี

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ ประกอบดว้ย 

1.) การกาํหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหช้ดัเจน 

2.) เสริมสร้างส่วนประสมทางการตลาด 

3.) คาํนึงถึงสภาวะแวดลอ้มที�ควบคุมไม่ได ้

4.) สามารถจาํแนกเป็นปัจจยัลกูคา้และผลผลิตหรือบริการ ดงันี�  

 ลูกค้า ประกอบด้วย 

(1) ใครคือ กลุ่มลกูคา้เป้าหมายสาํหรับผลผลิตที�ผลิตขึ�นหรือการบริการ 

(2) ลกูคา้เป้าหมายดงักล่าวอยู ่ณ ที�ใด 

(3) ในปัจจุบนัลกูคา้เหล่านี� ซื�อผลผลิตหรือการบริการไดจ้ากที�ใด 

(4) ลกูคา้ซื�อผลผลิตหรือการบริการบ่อยแค่ไหน 

(5) อะไรคือสิ�งจูงใจที�ทาํใหล้กูคา้เหล่านั�นตดัสินใจใชบ้ริการ 

(6) ลกูคา้ใชอ้ะไร หรือทาํไมลกูคา้ถึงใชผ้ลผลิตหรือบริการของเรา 

(7) ลกูคา้เหล่านั�นชอบและไม่ชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที�เรามีอยูบ่า้ง 

ผลผลติหรือการบริการ ประกอบด้วย 

(1) ลกูคา้ตอ้งการผลผลิตหรือบริการอะไร 

(2) ลกูคา้อยากจะใหม้ีผลผลิตหรือบริการในเวลาใด 

(3) เฉพาะการบริการ ควรตั�งชื�อว่าอะไร เพื�อเป็นสิ�งดึงดูดใจไดม้ากที�สุด 

�.  องค์ประกอบที�เกี�ยวข้อง  

 ผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงและพิจารณาถึงความเป็นไปได ้และองค์ประกอบดา้นอื�น ๆ ที�สาํคญั       

ที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ ดงันี�  

1.) แรงงาน ตอ้งใชแ้รงงานมากนอ้ยเท่าไร ปัจจุบนัมีแรงงานเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่เพียงพอจะทาํอยา่งไร 

2.) เงินทุน ตอ้งใชเ้งินทุนมากนอ้ยเพียงไร ถา้ไม่เพียงพอจะทาํอยา่งไร 

3.) เครื�องมือ/อุปกรณ์ ตอ้งใช้เครื�องมือ/อุปกรณ์อะไร จาํนวนเท่าไร เพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่

เพียงพอจะทาํอยา่งไร 

4.) วตัถุดิบ เป็นสิ�งสาํคญัมากตอ้งพิจารณาว่าจะจดัหาจดัซื�อวตัถุดิบจากที�ใด ราคาเท่าไร จะหา

ไดจ้ากแหล่งไหน และโดยวิธีใด 

5.) สถานที� ใหม้ีความเหมาะสม สะอาด และเดินทางสะดวก เป็นหลกั 
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ใบงานที�  � 

คาํสั�ง  ใหผู้เ้รียนกรอกขอ้มูลเกี�ยวกบัการกาํหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ ที�ผูเ้รียนดาํเนินการเอง 

หรืออาชีพที�สนใจ  

 1. ลกัษณะงานอาชีพ…………………………………….………………………………………. 

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

3. ชื�อเจา้ของธุรกิจ………………………………………………………………………… 

4. ที�ตั�งของธุรกิจ………………………………………………………………………… 

5. เป้าหมายการผลิตหรือการบริการ……………………………………………………… 

6. เหตุผลในการกาํหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ เพราะ 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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เรื�องที� � การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 

การกาํหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการเพื�อพฒันาอาชีพ เป็นการกาํหนดกิจกรรมที�เกี�ยวกบั

การขยายอาชีพ เช่น ตอ้งการเปิดร้านขายขา้วแกงสาขาที� �  ตอ้งดาํเนินกิจกรรมอะไรบา้ง ดงัแผนภูมิ ดงันี�  
 

 
 

�         �        �      �   � 
 

 

สิ�งที�สาํคญัต่อการขยายอาชีพคือ การตดัสินใจ โดยมีขั�นตอนทางในการดาํเนินการ ดงันี�  

1. ตรวจสอบตัวเองเพื�อให้รู้ถึงสถานภาพในปัจจุบันเกี�ยวกับ แรงงาน เงินทุน เครื� องมือ/

อุปกรณ์ วตัถุดิบ และสถานที�ว่า มีสภาพความพร้อมหรือมีปัญหาอยา่งไร รวมถึง ผลผลิตหรือบริการของ

ตนเองว่ามีส่วนใดที�ไม่สมบูรณ์หรือไม่ 

2. สํารวจสภาพแวดล้อม เป็นการตรวจสอบข้อมูลภายนอกเกี�ยวกับการประกอบการ      

ประเภทเดียวกนัในชุมชน และความตอ้งการของลกูคา้ทอ้งถิ�น 

(การดาํเนินงานตามขั�นตอนที� � และ � เป็นการศึกษาขอ้มลูเพื�อระบุถึงปัญหาที�เกิดขึ�นและควรแกไ้ข) 

3. การกาํหนดทางเลือก หลงัจากหาสาเหตุของปัญหาไดแ้ลว้ เพื�อใหก้ารวางแผนมีความชดัเจน 

เจา้ของธุรกิจตอ้งตดัสินใจพิจารณาหาทางเลือก เพื�อใหไ้ดท้างเลือกหลายทางสู่การปฏิบติั 

4. การประเมินทางเลือก เมื�อสามารถกาํหนดทางเลือกไดห้ลากหลายแลว้ เพื�อไดท้างเลือกสู่

การปฏิบติัที�เหมาะสมที�สุด ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ผูป้ระกอบการตอ้งพิจารณาประเมิน

ทางเลือกในแต่ละวิธี เพื�อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายใหดี้ที�สุด 

5. การตดัสินใจ เมื�อไดท้างเลือกหลายทางเลือกในการตดัสินใจสามารถใชห้ลกั � ประการใน

การตดัสินใจคือ �) ประสบการณ์ �) การทดลอง �) การวิจยัหรือการวิเคราะห์ และ �) การตดัสินใจเลือก 

6. กาํหนดวตัถุประสงค ์เป็นการกาํหนดเป้าหมายของการดาํเนินงานว่า ตอ้งการใหเ้กิดอะไร 

7. พยากรณ์สภาพการณ์ในอนาคต เป็นการคิดผลบรรลุล่วงหน้าว่า หากดาํเนินการตามแผน

กิจกรรมการผลิตหรือการบริการแลว้ ธุรกิจที�ดาํเนินงานจะเกิดอะไรขึ�น 

8. กาํหนดแนวทางการปฏิบติั เป็นการกาํหนดรายละเอียดขั�นตอนการปฏิบติัว่าจะทาํอย่างไร 

เมื�อไร เพื�อใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้

9. ประเมินแนวทางการปฏิบัติที�วางไว ้เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนกิจกรรม    

การผลิตหรือการบริการว่า มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร สามารถที�จะปฏิบติัตามขั�นตอน วิธีการที�

กาํหนดไวไ้ดห้รือไม่อย่างไร หากพบว่าแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ ที�จดัทาํขึ�นยงัไม่มีความ

สอดคลอ้ง หรือมีขั�นตอนวิธีการใดที�ไม่มั�นใจ ใหจ้ดัการปรับปรุงใหม่ใหม้ีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 

จดัหาทาํเล

ที�ตั�งร้านที� � 

จดัเตรียมวสัดุ

อุปกรณ์ 

ศึกษาเกี�ยวกบั

เมนูอาหารใหม่ๆ 

เปิด

ร้านอาหาร 

จดับริการ

ลูกคา้ 

แผนภูมิแสดงความตอ้งการเปิดร้านขายขา้วแกงสาขาที� � 



 ��

10. ทบทวนและปรับแผน เมื�อสถานการณ์เปลี�ยนแปลงไป และผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามที�กาํหนด 

เป็นการพฒันาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในระหว่างการปฏิบติัตามแผน เมื�อมีสถานการณ์

เปลี�ยนแปลงไป หรือมีขอ้มลูใหม่ที�สาํคญั 

 

ใบงานที�  � 
คาํสั�ง  ใหผู้เ้รียนเขียนแผนกิจกรรมการผลิตหรือแผนบริการ ที�ตอ้งการขยายอาชีพ เป็นอาชีพของผูเ้รียน

ดาํเนินการเอง หรืออาชีพที�สนใจ  

 ลกัษณะงานอาชีพ……………………………………………………………………………. 

ประเภทของผลผลิตหรือการบริการ…………………………………………………………… 

ชื�อเจา้ของธุรกิจ………………………………………………………………………………… 

ที�ตั�งของธุรกิจ…………………………………………………………………………………… 

แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

เหตุผล เพราะ 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
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เรื�อง  �  การพฒันาระบบการผลติหรือการบริการ 

 

 การดาํเนินธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและมั�นคง ผูป้ระกอบการธุรกิจต้องคาํนึงถึงการพฒันา   

ระบบการผลิต หรือการบริการอย่างต่อเนื�อง  เพื�อให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงตามความนิยมของลูกค้า    

ทั�งดา้นการผลิตสินคา้ หรือการใหบ้ริการต่าง ๆ ทั�งนี�ความกา้วหนา้และมั�นคงของสินคา้และบริการตอ้งมี

คุณภาพและมาตรฐานดว้ย 

 การพฒันาระบบการผลิตหรือการบริการในภาพรวม สามารถดาํเนินการไดด้งันี�   

 1. ปรับแผนพฒันาระบบการผลิตหรือการบริการ โดยพิจารณาจากปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ  เช่น 

ต้นทุนการผลิต  แรงงาน การ ขาดดุลการค้า  คุณภาพและม าตรฐานของสินค้าและบริกา ร                       

ราคา การบรรจุหีบห่อ เป็นตน้ 

 �. ปรับแผนการดําเนินงาน  โดยเน้นการปรับกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาใหม่  เพื�อปรับ

โครงสร้างการผลิตหรือการบริการใหเ้ชื�อมโยงทางการตลาดอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

เศรษฐกิจทางการตลาดทั�งภายในและภายนอกประเทศ 

 � .  ปรั บก าร เ ชื� อม โยง กา รผ ลิต หรื อก าร บริก าร กับ กา รต ลา ด โ ดย ปรั บแ นว คิด จา ก                         

“การขายตามผลิต” มาเป็น “การผลิตเพื�อขาย” โดยเฉพาะในด้านตลาดต่างประเทศ ซึ�งจะสัมพนัธ ์          

กบักลยทุธ ์ “การกระจายการผลิตหรือการบริการ” ซึ�งใชต้ลาดภายในเป็นตวัชี�นาํ เพื�อให้มีการกระจาย

การผลิตสินคา้หรือการบริการในทอ้งถิ�นใหม้ากชนิดยิ�งขึ�น 

 �. การปรับแนวการพฒันาดงักล่าวขา้งตน้กบั “การพฒันาการตลาด” เป็นสาํคญัซึ�งการพฒันา 

การตลาดทั�งภายใน และต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการที�เป็นระบบ และเป็น

การผนึกกาํลงัร่วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีขอ้มลูข่าวสารการผลิตและการตลาดเป็นกลไกการ

เชื�อมโยง และมีการกาํหนดรายการสินค้าขึ� นเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสมเพื�อที�จะเป็นเครื� องมือ

สนบัสนุนใหแ้ผนงานนี� เกิดผลทางปฏิบติัในการกระจายการผลิตหรือการบริการ การผลิตเพื�อขาย และ

เพิ�มการจา้งงาน 

 �. ภายใต้ข้อจ ํากัดของทรัพยากรที�มีอยู่จ ํากัด แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และ           

การสร้างงาน ตอ้งขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนใหก้ารสนับสนุนในเรื�องต่าง ๆ เช่น การวิจยั

และพฒันา และการสนบัสนุนทางวิชาการ การเพิ�มมลูค่าทางการตลาด  

 �. ปรับการพฒันาโดยใชร้ะบบแผนงานเป็นเครื�องมือ จาํเป็นตอ้งมีหน่วยงาน ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง

และโดยออ้มเข้าไปร่วมดาํเนินการอย่างเป็นระบบ ควรเน้นการมีแผนประจาํปี โดยประสานงานกับ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อกาํหนดแผนงานและโครงการที�จะดาํเนินการในแต่ละปีล่วงหน้า เพื�อให้ทนักบั

กาํหนดการงบประมาณและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางดา้นการตลาดที�ผนัแปรไปอยา่งรวดเร็ว 



 ��

 อยา่งก็ตามคุณภาพของการผลิตหรือการบริการ เป็นสิ�งสาํคญัที�ผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งรักษา

ระดบัคุณภาพและพฒันาระดบัคุณภาพการผลิต หรือการบริการใหเ้หนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพ

การผลิตหรือการใหบ้ริการตามลกูคา้คาดหวงั หรือเกินกว่าสิ�งที�ลกูคา้คาดหวงัไวเ้สมอ 

 



 ��

ใบงานที� � 

คาํสั�ง  ใหผู้เ้รียนบนัทึกเกี�ยวกบั การพฒันาระบบการผลิตหรือการบริการที�ผูเ้รียนดาํเนินการเอง หรืออาชีพ

ที�สนใจ  
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........................................................................................................................................................ 
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�...................................................................................................................................................... 

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

�...................................................................................................................................................... 
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�...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
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บทที�  4 

การพฒันาธุรกิจเชิงรุก 

สาระสําคญั 

 การพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง จาํเป็นจะตอ้งเห็นถึงคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก  การแทรกความ

นิยมเข้าสู่ความต้องการของผูบ้ริโภค การสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่และการพฒันาอาชีพ           

ใหม้ีความมั�นคงเขม้แข็ง ย ั�งยนื คือ พออยูพ่อกิน มีรายได ้มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 �.  อธิบายความจาํเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก 

 �.  อธิบายการแทรกความนิยมเขา้สู่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 �.  อธิบายการสร้างรูปลกัษณ์คุณภาพสินคา้ใหม่ 

 �.  อธิบายการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 
 

ขอบข่ายเนื�อหา 

1.  ความจาํเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก 

2.  การแทรกความนิยมเขา้สู่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3.  การสร้างรูปลกัษณ์คุณภาพสินคา้ใหม่ 

�.  การพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง  
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เรื�องที� �   ความจาํเป็นและคุณค่าของธุรกจิเชิงรุก 

 การพฒันาธุรกิจเชิงรุก เป็นการกาํหนดวิธีการหรือแนวทางในการดาํเนินงานและกิจกรรม      

ขององคก์รเพื�อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคที์�กาํหนด การกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานนี�  ผูป้ระกอบการ

ต้องทําการวิ เคราะห์และประเมินปัจจัย ทั� งภายในและภายนอกองค์กร เพื� อคิดหาแนวทาง                      

ในการดาํเนินงานที� เหมาะสมที� สุด ท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงของปัจจัยนําไปสู่การพัฒนาอาชีพ           

ใหม้ีความมั�นคง เขม้แข็ง ย ั�งยนื คือ พออยูพ่อกิน มีรายได ้มีการออมมีทุนในการขยายอาชีพและเกิดความ

มั�นคง 

 โลกของเราเผชิญกับการเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็วทุกขณะทั�งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

เทคโนโลย ี ซึ�งส่งผลกระทบต่อสภาวะการแข่งขนัระหว่างธุรกิจ จึงมีความจาํเป็นที�ตอ้งใชธุ้รกิจเชิงรุกเขา้

มาใชใ้นการพฒันาอาชีพ ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงที�ผูป้ระกอบการคา้ที�ควรรู้ ดงันี�  

 �.   การแข่งขันที�ไร้พรมแดน 

       การแข่งขันที�ไร้พรมแดนเป็นปรากฏการณ์ที�เกิดขึ� นเมื�อสินค้าแรงงาน  เทคโนโลยีระบบ        

การสื�อสาร เป็นตน้ สามารถเคลื�อนยา้ยไปมาระหว่างประเทศไดอ้ยา่งเสรีมากขึ�น มีผลทาํให้มีการแข่งขนัที�มี

ความรุนแรงมากขึ�น 

 �.   การเปลี�ยนแปลงทางนวตักรรม เทคโนโลย ี

       โลกยคุใหม่มีความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยมีากขึ�น  อตัราการเปลี�ยนแปลงและการ

ใช้เทคโนโลยีจะเพิ�มขึ� นในอตัราที�รวดเร็วขึ�น  ทาํให้วงจรของสินค้าและการบริการมีระยะเวลาสั�นลง  

เทคโนโลยสีมยัใหม่สามารถทดแทนเทคโนโลยีเดิมไดอ้ย่างรวดเร็ว  การปรับปรุงสินคา้ให้ทนัสมยัเป็นที�

ตอ้งการของลูกคา้ตลอดเวลา เป็นปัจจยัทาํให้มีการแข่งขนัทางการตลาดสูง ทาํให้เกิดส่วนแบ่งการตลาด 

มากขึ�น จาํเป็นตอ้งมีการทบทวนปรับปรุงและพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา  แนวคิดหรือวิธีการในการบริหาร

แบบเดิมไม่สามารถนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จไดเ้หมือนในอดีต 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��

เรื�องที� �   การแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภค 

 �.  ความสําคญัและความต้องการของผู้บริโภค 

 การวางแผนการขายสินคา้หรือบริการ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจ  ขอ้มูล

เกี�ยวกบัผูบ้ริโภคจะถกูนาํมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวิเคราะห์และการวางแผนการตลาด และผูป้ระกอบการ

จาํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจเกี�ยวกบัผูบ้ริโภคและความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพราะผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะผลิต

สินคา้ที�คลา้ยคลึงกนัและขายให้กบัผูบ้ริโภคกลุ่มเดียวกนั การกาํหนดรูปแบบผลิตภณัฑ์ หรือตรายี�ห้อ        

โดยยดึถือความตอ้งการของผูบ้ริโภค จะเป็นเครื�องช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจไดง่้ายขึ�น  ผูบ้ริโภคทุกคน   

มีรสนิยมไม่เหมือนกันซึ� งมีความแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการต้องมีความเข้าใจถึงความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ซึ�งความตอ้งการของผูบ้ริโภคแบ่งออกได ้ �  ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 �.   ความต้องการทางด้านร่างกาย  คือความหิว  การนอน  การพกัผอ่น  การอบอุ่น 

 �.  ความต้องการด้านอารมณ์หรือจิตวิทยา คือ  ความปลอดภัย  ความรัก  การยอมรับ           

ความพอใจ  ความงาม  ผูป้ระกอบการจึงตอ้งเขา้ใจลึกซึ�ง ถึงรายละเอียดของความตอ้งการเพื�อเอามาเป็น

จุดขายสินคา้ และเป็นส่วนหนึ�งของกลยทุธท์างการตลาดโดยเฉพาะดา้นการโฆษณาสินคา้ 

 �.  การแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภค  

 สินคา้แต่ละชนิดจะตอ้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะ เช่น ความนิยมของอาหารไทยในต่างประเทศ เป็นที�

นิยมแบบดาวรุ่งพุ่งแรงมาตลอดระยะเวลานาน ไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั�น    แต่รวมทั�งในยุโรป 

ออสเตรเลีย ญี�ปุ่น ตะวนัออกกลางและอินเดีย อาจจะเป็นเพราะอาหารไทยมีเอกลกัษณ์ที�มีรสชาติถูกปาก

ไดรั้บการยอมรับ ตวัอยา่งการแทรกความนิยมเขา้สู่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันี�  

  �.  เอกลกัษณ์ดา้นรสชาติ  ที�มีความกลมกล่อมทั�ง � รส คือ เปรี� ยว หวาน เผด็ ไดอ้ย่าง  

ลงตวัพอดี โดยไม่เน้นหนักไปในรสใดรสหนึ� ง สร้างความประทบัใจให้กบัผูบ้ริโภค ทาํให้รู้สึกอยาก

กลบัมาทานอีก อาหารบางชนิดมีเอกลกัษณ์ของกลิ�นสมุนไพรที�เป็นพืชผกัในเมืองไทย เครื�องเทศที�ใช้

ปรุงอาหารถือว่าโดดเด่น ไม่ฉุนเกินไป แต่มีกลิ�นหอมอ่อน ๆ ของเครื�องเทศที�สอดแทรก บางครั� งมีการ

ปรับรสชาติบา้ง เพื�อใหต้รงกบัผูบ้ริโภค เช่น ไม่เผด็เกินไป เพราะต่างชาติจะไม่นิยมรับประทานอาหาร

รสจดั 

  �.  ความหลากหลายของอาหารไทย  อาหารไทยนั�นมีทั�งอาหารคาวหวาน สารพดัชนิดที�

สามารถเลือกมานาํเสนอไดไ้ม่รู้จบ มีการแข่งขนักนั นอกจากจะรสชาติแลว้ ยงัมีการนาํวสัดุมาดดัแปลง

ใหเ้ป็นประโยชน์ใชแ้ทนกนัได ้หรือการจดัตกแต่งอาหารก็เป็นที�ดึงดูดลูกคา้ขึ�นอยู่กบัการเขา้ถึงรสนิยม

ของผูบ้ริโภค 

  �.  อาหารไทยไม่เลี�ยนและไม่อว้น ทั�งนี� เพราะอาหารไทยมกัมีผกัปนอยู่เสมอพร้อมกบั

เครื�องเคียง จนเป็นที�เลืองลือว่า อาหารไทยเป็นอาหารสุขภาพ เช่น เมี�ยงคาํ นํ� าพริกกะปิ จึงเป็นอาหาร     

ที�เหมาะกบัยคุนี� และแนวโนม้ของการบริโภคอาหารเพื�อสุขภาพ 
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  �.  การบริการที�ประทบัใจ  ซึ�งเป็นส่วนเสริมที�สาํคญัมากของธุรกิจการเปิดร้านขายอาหาร

ไทย จึงเป็นอีกมิติหนึ�งที�มีภาพลกัษณ์ที�ดีใหก้บัอาหารไทย ดว้ยการบริการแบบมีมารยาทอนัดีงามของคน

ไทย จึงเป็นการช่วยส่งเสริมใหอ้าหารไทยยงัคงครองความนิยมต่อไป 

 จากกรณีตัวอย่างในการแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างดี            

โดยผูป้ระกอบการตอ้งรับรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แลว้จึงมีการพยายามดดัแปลงสินคา้ให้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการ 

 

 

ใบงานที�  � 

คาํสั�ง  ใหผู้เ้รียนกาํหนดแนวทางการแทรกความนิยมลงในสินคา้/บริการของตนเองหรืออาชีพที�สนใจ            

แลว้นาํเสนอแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกนัและกนั แลว้สรุปเป็นองคค์วามรู้ 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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เรื�องที� �   การสร้างรูปลกัษณ์คุณภาพสินค้าใหม่ 

 William H.Davidow  กล่าวว่า  “เครื�องมือที�เยี�ยมที�สุด ประดิษฐม์าจากหอ้งปฏิบติัการ  ผลิตภณัฑ์

ที�เยี�ยมที�สุดมาจากฝ่ายการตลาด” 

 การทาํธุรกิจทุกขนาดจะตอ้งทาํการแบ่งส่วนตลาดเป้าหมายได ้ เมื�อถึงเวลาที�จะพฒันาและนาํ

ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด  ฝ่ายการตลาดตอ้งแสดงบทบาทสาํคญัในกระบวนการนี�  ไม่ใช่ฝ่ายวิจยัและพฒันา

อย่างเดียวเป็นผูรั้บผิดชอบการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่  ซึ� งฝ่ายการตลาดมีส่วนเกี�ยวข้องอย่างมากทุก

ขั�นตอนในการพฒันาผลิตภณัฑ ์

 ธุรกิจทุกธุรกิจมีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยูต่ลอดเวลา การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่แทนที�ผลิตภณัฑ์

เดิมจะทาํเพื�อเพิ�มยอดขายในอนาคต และลูกคา้เองก็ตอ้งการผลิตภัณฑ์ใหม่  ซึ�งธุรกิจคู่แข่ง ก็ใชค้วาม

พยายามที�จะผลิตสินคา้ที�ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ออกจาํหน่ายและจะออกผลิตภณัฑ์ใหม่ไดจ้าก

การเขา้ครอบครองส่วนแบ่งตลาด จากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

 -   การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่  หมายถึง  ผลิตภณัฑใ์หม่ในสายผลิตภณัฑเ์ดิมเป็นการนาํผลิตภณัฑ์

ใหม่เขา้มาแทนผลิตภณัฑใ์นสายผลิตภณัฑเ์ดิม เช่น เปลี�ยนขนาดบรรจุภณัฑ ์เปลี�ยนรสชาติ 

 -   การปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิม  คือ  การปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ดิมใหเ้ป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 

 -   การวางตาํแหน่งสินคา้ใหม่ เป็นการนาํผลิตภณัฑเ์ดิมที�มีอยูอ่อกขายใหล้กูคา้เป้าหมายกลุ่มใหม่ 

 -   การลดตน้ทุน  คือ  การทาํผลิตภณัฑใ์หม่ที�มีคุณสมบติัเหมือนเดิมแต่ตน้ทุนตํ�าลง 
  

ขั�นตอนการพฒันาผลติภัณฑ์ ม ี� ขั�นตอน 

 �.   การสร้างความคิดใหม่ 

 �.   การเลือกความคิด 

 �.   การทดสอบความคิด 

 �.   การวางกลยทุธท์างการตลาด 

 �.   การวิเคราะห์ธุรกิจ 

 �.   การพฒันาผลิตภณัฑ ์

 �.   การทดสอบตลาด 

 �.   การนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด 
 



 ��

ใบงานที�  � 

คาํสั�ง  ใหผู้เ้รียนศึกษาพิจารณาว่า จะสร้างรูปลกัษณ์คุณภาพสินคา้ใหม่/บริการใหม่ไดอ้ย่างไร และให้

อธิบายกระบวนการพฒันาการสร้างรูปลกัษณ์ดว้ย 
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เรื�องที�   4    การพฒันาอาชีพให้ มคีวามมั�นคง  

 �.  การพฒันาอาชีพให้มคีวามมั�นคง  

 ในช่วงการดําเนินแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที� � – � แม้จะปรากฏผล          

เป็นรูปธรรม  ส่วนหนึ� งเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที�ตรวจวดัดว้ยอตัราเพิ�มของผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศ (จีดีพี) แต่ผลรูปธรรมอีกส่วนหนึ� งกลบัเป็นความต่อเนื�องของสภาพปัญหาการกระจาย

รายได้ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนบทกับเมือง และระหว่างผูผ้ลิตภาคเกษตรกรรม (ระดับครัวเรือน        

รายยอ่ย) กบัภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 

 ผลรูปธรรมส่วนหลงัขา้งตน้ปรากฏสะสมปัญหา  จนกลายเป็นอุปสรรคสาํคญัของการพฒันา

ประเทศชดัเจนมากขึ�นตามลาํดบั  จนถกูระบุเป็นขอ้สงัเกตเรื�อง “ความยากจน” ของประชากรส่วนใหญ่

ของประเทศ ที�มีสดัส่วนการถือครองทรัพยสิ์นรายไดต้ ํ�าสุด เมื�อเปรียบเทียบกบัสัดส่วนการถือครองของ

ประชากรรํ� ารวยจาํนวนนอ้ยของประเทศ 

 รายงานของคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพฒัน์) ยอมรับผลสรุป

ของการพฒันาข้างตน้ ไวใ้นช่วงปลาย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที�  � ดว้ยเช่นกัน  

ปัญหาความยากจน (รายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย) แพร่ระบาดจากชนบท  ชุมชนเกษตรกร  เขา้สู่สังคม

เมืองมากขึ� น รวมทั� งแพร่ระบาดเข้าสู่แวดวงอาชีพอื�น ๆ นอกเหนือจากเกษตรกรรายย่อยมากขึ� น

ตามลาํดบัในช่วงก่อนและหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ ����  โดยสภาพฒัน์ไดพ้ยายามปรับกลยุทธ์การพฒันา 

เช่น การพฒันาที�ถือ “มนุษย”์ เป็นศนูยก์ลางจนกระทั�งไดเ้ริ�มปรับและกาํลงัจะปรับปรุงใหเ้กิดกลยทุธก์าร

พฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ� นตามลาํดับ โดยถือตามหลกัปรัชญา แนวทฤษฎี และโครงการ

ตน้แบบ ตามแนวพระราชดาํริที�ไดรั้บการยอมรับนับถือจากองค์การสหประชาชาติ  ดงัที�มีรายงานข่าว

เผยแพร่ไปยงัประชาคมโลกแลว้ 

 เพราะเหตุที�ประชาชนจาํนวนมากยงัคงอยู่ในภาวะยากจนคือ  รายไดไ้ม่พอเพียงต่อการใชจ่้าย

เพื�อดาํรงชีวิตครอบครัว  ในขั�นพื�นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ�งชาวชนบทที�ดาํรงอาชีพเกษตรกร ดงันั�น      

การแกไ้ขปัญหาความยากจนดว้ยการยกระดบัรายไดข้องประชากรกลุ่มนี� ให้สูงขึ�น  สู่ภาวะพอเพียงจึง

เป็นส่วนสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แบบเศรษฐกิจพอเพียงในขั�นต้นส่วนหนึ� ง โดยไม่ยุติ

กระบวนการทางเศรษฐกิจส่วนอื�นที�จาํเป็น เช่น การแลกเปลี�ยนทางการคา้ระหว่างประเทศ และการ

ลงทุนที�อยูใ่นขอบเขตเหมาะสมภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ�งจาํแนกขั�นตอนดาํเนินการพฒันาไว้

ต่อเนื�อง  เป็นลาํดบัชดัเจน  โดยไม่ปิดกั�นความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และไม่มุ่งหมายจะให้เกิดการ

หยุดชะงัก หรือถอยหลงัเข้าคลองทางเศรษฐกิจ รวมทั�งมิได้มุ่งหมายให้ประเทศมีแต่การผลิตแบบ

เกษตรกรรมเพียงส่วนเดียว 

 โครงการตามแนวพระราชดาํริจาํนวนมาก  ที�สร้างความรู้ตามทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นโครงการที�มีลกัษณะผกูพนักบัวิถีชีวิตชุมชนของชาวชนบทในภาคเกษตรกรรม เนื�องจาก

ตลอด � – � ทศวรรษที�ผ่านมา  ชุมชนเกษตรกรรมโดยทั�วไปในประเทศเผชิญกับปัญหารายได้ไม่ 
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เพียงพอต่อรายจ่ายอยา่งกวา้งขวางรุ่นแรง  แต่โครงการที�มีลกัษณะเป็นการพฒันาผลผลิตทางการเกษตร

จาํนวนมากเหล่านั�น เช่น โครงการหลวงดอยอ่างขาง  และโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ฯลฯ  มีความ

ชดัเจนในแนวคิดเรื�องการผลิตที�มีคุณภาพเพียงพอ สาํหรับการขายออกสู่ตลาดภายนอกชุมชน  เพื�อสร้าง

รายไดที้�เพียงพอและยั�งยนืแทนการปลกูฝิ� นในอดีต 

 แนวคิดที�ชัดเจนเกี�ยวกบัการผลิตทางการเกษตรที�พอเพียง  สําหรับการจัดจาํหน่วยสู่ตลาด

ภายนอกชุมชนดงักล่าว  ทาํให้เห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการแลกเปลี�ยนแบบเกื�อกูลกนั

ทางเศรษฐกิจ  (ระหว่างเกษตรกร  พ่อคา้  และผูบ้ริโภค)  ระหว่างประชาชนที�มีอาชีพต่าง ๆ กนั และ

ไม่ใช่แนวคิดที�ปิดกั�นไวเ้ฉพาะชุมชนชนบท และแวดวงเกษตรกรตามลาํพงัตามที�คนในสงัคมเมืองที�มิใช่

เกษตรกรจาํนวนหนึ�งพากนัวิตกกงัวลว่า  ตนเองจะไม่ไดรั้บประโยชน์จากการดาํเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  นอกเหนือไปจากนั�น  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัความคิดที�ส่งเสริม  “พลวตั” 

มากกว่าแนะนาํให้ประชากรทางเศรษฐกิจ ตั�งอยู่ในภาวะ “สถิต” หรือหยุดนิ�ง  อยู่กบัสภาพการณ์ทาง

เศรษฐกิจในขณะหนึ� ง ๆ แต่การที�ประชาชนพึ�งตนเองไดจ้าํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนวิถีการดาํรงชีวิตจาก

แผนการกินดี   อยูดี่  เป็นแผน อยูพ่อดีกินพอดี ตามแนวพระราชดาํริ 

 “การปรับเปลี�ยนแผนการผลิต”  จากการผลิตเพื�อการพาณิชยม์าเป็นการ “ผลิตเพื�อยงัชีพ” 

เนื�องจากการผลิตเพื�อการพาณิชยท์าํใหป้ระชาชนตอ้งพึ�งระบบทุนนิยม ชะตาชีวิตของประชาชน ขึ�นอยู่

กบักลไก ของตลาดทาํใหเ้กิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชน  “เพื�อลดผลกระทบ” ที�เกิดจากความผนัผวน

ของตลาดเป้าหมายการผลิตตอ้งปรับไปเป็นผลิตเพื�อกินเพื�อใช ้ เมื�อมีส่วนเกินจึงจะนาํออกขาย การผลิต

เพื�อกินเพื�อใชจ้าํเป็นตอ้งกระจายการผลิตในครัวเรือน  เพื�อลดความเสี�ยงและเพิ�มความมั�นคงในชีวิตอยา่ง

ย ั�งยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��

ใบงานที�  � 

คาํสั�ง  ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มกนัคน้ควา้เกี�ยวกบัความหมาย ความสาํคญัของคาํเหล่านี� แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มมา

นาํเสนอ เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกนัและกนัแลว้บนัทึก 

�.   อยู่พอดีกนิพอดี หมายถึง 

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

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

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

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

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

�.   การพึ�งตนเอง  หมายถึง 

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

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

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

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

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

�.   ความยั�งยนื  หมายถึง 

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

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

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

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

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

�.   ความคุ้มค่า  หมายถึง 

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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 �.  องค์ประกอบการพฒันาอาชีพสู่ความมั�นคง 

 เสน้ทางชีวิตของอาชีพ เราเริ�มตน้จากการเรียนรู้เขา้สู่อาชีพทาํให้อาชีพขบัเคลื�อนไปสู่การขยาย

อาชีพ เราผา่นประสบการณ์ เรียนรู้แกปั้ญหาต่อสู้กบัการแข่งขนัมากมาย จนถึงจุดจุดหนึ� งที�เราตอ้งการ

มากกว่านั�น คือ ความมั�นคง เราจึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งจดัระบบพฒันาอาชีพเขา้สู่ความมั�นคง 

 การพฒันาอาชีพเขา้สู่ความมั�นคง ของผูป้ระสบความสาํเร็จมีมากมาย จะมีลกัษณะการกระทาํที�

สอดคลอ้งกนัเป็นส่วนใหญ่ว่า ความมั�นคงของอาชีพขึ�นอยูก่บัองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย � ประการ คือ  (�) 

การลดความเสี�ยงในผลผลิต (�) ความมุ่งมั�นพฒันาอาชีพ และ(�) การยดึหลกัคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิ จะพบว่า องคป์ระกอบร่วมทั�ง � องคป์ระกอบเป็นตวัส่งผลต่อความมั�นคงย ั�งยืนใน

อาชีพที�เราจะตอ้งนาํมาบูรณาการใหเ้ป็นองคร์วมเดียวกนั 

การลดความเสี�ยงผลผลติ 

 การประกอบอาชีพในกิจกรรมเชิงเดี�ยวมกัจะเสี�ยงต่อโอกาส ผลผลิตไม่ไดต้ามเป้าหมาย ผลผลิต

ราคาตกตํ�า ดงันั�น การลดความเสี�ยงจึงจาํเป็นที�จะตอ้งมีปัจจยัร่วม ที�สาํคญัมาทาํให้อตัราการเสี�ยงของ

ผลผลิตลดลง ดงันี�  

1. การสร้างความหลากหลาย เป็นการสร้างกิจกรรมอาชีพให้ไดผ้ลผลิตที�หลากหลายรองรับ

การเสี�ยงดว้ยการแข่งขนั และราคาของตลาด 

2. การเพิ�มผลผลิต เป็นภารกิจควบคุมดูแลบาํรุงรักษาใหผ้ลผลิตเพิ�มขึ�นมา 

3. การหมุนเวียนเปลี�ยนรูป เป็นกิจกรรมทาํให้ผลผลิต และขอ้เสียให้มีมูลค่าเพิ�มขึ�นดว้ยการ

หมุนเวียน เปลี�ยนรูป เป็นผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาด 

4. การจัดการรายได ้จากการซื�อขายผลผลิต ผลิตภณัฑ์แปรรูป ใชล้งทุนดาํเนินอาชีพต่อไป           

ใชด้าํรงชีวิต และเก็บออมเพิ�มทุนขยายการทาํงาน 

ผูป้ระสบผลสําเร็จในอาชีพจะมุ่งมั�นจัดการปัจจยัทั�ง � ประการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ�นโดย

ลาํดบั 

 

 

ลดความเสี�ยงผลผลิต 

มุ่งมั�นพฒันาอาชีพ 

ยดึหลกัคุณธรรม 

สู่ความมั�นคง

ย ั�งยนื 
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 �.  การพฒันาอาชีพ 

 เป็นกระบวนการที�เนน้ความสาํคญัการพฒันาระบบการจดัการทั�งการผลิตและการตลาดให้ตรง

กบัความตอ้งการของลกูคา้ ดงันี�  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ปัจจยัร่วมทั�ง � ดา้น เป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการพฒันาอาชีพ โดยมีลกัษณะความสาํคญั ดงันี�  

1) คุณภาพผลผลติ  เป็นเรื�องที�เราจะตอ้งจดัการใหคุ้ณภาพตรงความตอ้งการของลูกคา้ให้มาก

ที�สุด เพื�อใหล้กูคา้มั�นใจไดว้่าจะไดรั้บสินคา้/บริการที�ดีเป็นไปตามความคาดหวงั 

2) ลดต้นทุนการผลติ เกี�ยวขอ้งกบัการกาํหนดราคาผลผลิตที�จะตอ้งเป็นราคาที�ลูกคา้สามารถ

ซื�อผลผลิตของเราได ้แต่ไม่ใช่กาํหนดราคาตํ�าจนกระทั�งรายไดไ้ม่พอเพียง ดงันั�น การลดตน้ทุนจึงเป็น

เรื� องสําคัญที�เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ หาวิธีลดต้นทุนที�ทาํให้มีรายได้เพียงพอ ไม่ใช่ไปลดต้นทุนกับ

ค่าแรงงาน แต่เป็นการบริหารจดัการใหล้ดความเสียหายในปัจจยัการผลิต และการจดัการใหไ้ดผ้ลผลิตสูง 

3) การส่งมอบผลิตผลให้ลูกคา้ตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงทั�งเวลานัดหมายและจาํนวนผลผลิต 

ตวัอยา่ง เช่น อาชีพร้านตดัเยบ็เสื�อผา้ชาย ส่วนใหญ่มกัจะผดินดัทาํใหเ้สียหายกบัลกูคา้ ที�มีกาํหนดการจะ

ใชเ้สื�อผา้ จึงหันไปใชบ้ริการเสื�อผา้สาํเร็จรูปที�มีความสะดวกมองเห็นสินคา้ และตดัสินใจเลือกซื�อได้

ทนัที ทาํใหปั้จจุบนัร้านเยบ็เสื�อผา้ชายเกือบหายไปจากสงัคมไทย 

4) ความปลอดภัย  ทั�งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคผลผลิต เช่น อาชีพเกษตรอินทรีย ์คนงานไม่มีโอกาส

สัมผสักับสารพิษ ทาํให้การทํางานปลอดภัย ขณะเดียวกัน ผลผลิตจากเกษตรอินทรียเ์ป็นอาหารที�

ปลอดภยั 

 �.  การยดึหลกัคุณธรรม 

 การยดึหลกัคุณธรรม เป็นพฤติกรรมภายในของผูป้ระกอบอาชีพ ที�สาํคญัส่งผลต่อความมั�นคง

ของอาชีพ ดงันี�  

 

 

คุณภาพผลผลิต 

ลดตน้ทุนการผลิต 

การส่งมอบ 

ความปลอดภยั 

การพฒันาอาชีพ 



 ��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณธรรมทั�ง � ประการดงักล่าวหลายคนบอกว่า เป็นเรื�องที�ตอ้งปลกูฝังมาแต่เยาวว์ยั จึงจะเกิดขึ�น

ได ้ความเชื�อนี� เป็นจริง แต่มนุษยเ์ราสามารถเรียนรู้ สร้างความเขา้ใจ มองเห็นคุณค่า ปรับเปลี�ยนและ

ตกแต่งพฤติกรรมเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือสร้างความสาํเร็จใหก้บัตนเองได ้

1) ความขยัน  มีลกัษณะพฤติกรรมของการทาํอะไรอย่างเอาจริงเอาจงั แข็งขนัไม่เกียจคร้าน          

ถา้ผูป้ระกอบอาชีพเป็นอย่างนี�  เขาจะมองเห็นงานอย่างทะลุไปขา้งหน้ามุ่งมั�นเอาจริงเอาจงัยกระดับ

ความสาํเร็จไปอยา่งต่อเนื�อง ความมั�นคงก็จะเกิดขึ�น 

2) ความประหยดั  เป็นพฤติกรรมของการยบัย ั�ง ระมดัระวงัการใชจ่้ายให้พอ สร้างความคุม้ค่า

ใหม้ีความเสียหายนอ้ยที�สุด พฤติกรรมเช่นนี� เป็นเรื�องของความรอบคอบในการทาํงาน 

3) ความซื�อสัตย์  เป็นลกัษณะการประพฤติตรงและจริงใจต่อลกูคา้ ทีมงานไม่คิดทรยศ คดโกง 

หลอกลวง คู่คา้ ผูร่้วมทุนเป็นพฤติกรรมที�สร้างความภกัดี ความไวว้างใจต่อลกูคา้ ทีมงานและหุน้ส่วน 

4) ความอดทน มีลกัษณะพฤติกรรมที�สามารถอดกลั�นทนอยู่ไดก้บัความยากลาํบา ไม่ทิ�งงาน 

ไม่ยกเลิกขอ้ตกลงง่าย ๆ 

 �.  ความมั�นคงในอาชีพ 

 ความมั�นคงในอาชีพ เป็นการจดัการทางจิตใจของผูป้ระกอบการ และระบบงานใหก้ารประกอบ

อาชีพดาํเนินไปอย่างมีความแน่นอน ทนทาน ล่มสลายได้ยาก โดยอาศยัพื�นฐานของการคิดเป็นบน

องคป์ระกอบของการพฒันาอาชีพสู่ความมั�นคง ดงันี�  

1) ดา้นตนเอง   อยูบ่นฐานของคุณธรรม 

2) ดา้นสงัคม    อยูบ่นฐานของการพฒันา 

3) ดา้นวิชาการ  อยูบ่นฐานของการลดความเสี�ยงในผลผลิต 

ซึ�งเป็นกระบวนการที�ตอ้งใชข้อ้มลูการรับรู้เขา้มาคิดวเิคราะห์ สร้างสรรค ์และตดัสินใจอยา่งเป็น

ระบบ จะนาํอาชีพไปสู่ความมั�นคง 
  

 

 

ความขยนั 

ความประหยดั 

ความซื�อสตัย ์

ความอดทน 

คุณธรรมประกอบอาชีพ 
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ใบงานที�  � 

  

คาํสั�ง  ใหผู้เ้รียนสมัภาษณ์ผูที้�ประสบความสาํเร็จเกี�ยวกบัองคป์ระกอบการพฒันาอาชีพ มา � งาน แลว้จด

ในสมุดบนัทึก 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

ใบงานที�  � 

คาํสั�ง  ถา้ผูเ้รียนนาํองคป์ระกอบการพฒันาอาชีพของผูที้�ประสบความสาํเร็จ มาใชว้ิเคราะห์ตามความรู้ที�

เรียนรู้มา  

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

ใบงานที�  � 

คําสั� ง   ให้ผูเ้ รียนทบทวนประสบการณ์ของตนเองแล้ววิ เคราะห์ความเป็นไปได้ที�จะทําได้จริง               

โดยนาํจุดอ่อนจุดแข็งมาพฒันาเป็นองคค์วามรู้เพื�อพฒันาตนเอง 
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บทที�  5 

โครงการพฒันาอาชีพให้มีความมั�นคง 

สาระสําคญั 

 การจัดทาํแผนและโครงการพฒันาอาชีพให้มีความมั�นคง เพื�อใชใ้นการตรวจสอบ ปรับปรุง

แกไ้ขพร้อมจะนาํไปสู่การปฏิบติั 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

1. อธิบายการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนการผลิตหรือบริการ 

2. อธิบายการเขียนโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

3. อธิบายการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

4. อธิบายแนวทางปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

1. การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนการผลิตหรือบริการ 

2. การเขียนโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

3. การตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

4. การปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 
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เรื�องที�  �  การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการผลติหรือบริการ 

 �.  การกาํกบั ดูแลการขยายอาชีพ 

  การวิ เคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการผลิตหรือบริการด้วยการกํากับดูแล               

การขยายอาชีพเป็นกิจกรรมของผูป้ระกอบการที�จะตอ้งมีระบบสารสนเทศใหม้องเห็นความกา้วหนา้ และ

ความสาํเร็จของงานในแต่ละภารกิจว่าไปถึงไหน ดว้ยการทาํกิจกรรมลกัษณะความสาํเร็จในแผนกลยุทธ์

มากาํหนดระยะเวลาที�ตอ้งใชจ้ริงดว้ยการเขียนเป็นผงัการไหลของงานใชเ้ฝ้าระวงัการดาํเนินงาน  ดงันี�  

1. การจดัทาํผงัการไหลของงานของแต่ละภารกิจ ประกอบดว้ย 

�.�  นาํขอ้ความเป้าหมายกลยทุธอ์อกมาเป็นหวัเรื�องสาํคญั 

�.�  นาํกิจกรรมออกมาจดัลาํดบัขั�นตอนก่อนหลงั 

�.�  นาํลกัษณะบ่งชี�ความสาํเร็จ ออกมากาํหนดเป็นผลการดาํเนินงาน 

  จดัทาํผงัการไหลของงานเพื�อความเขา้ใจของผูป้ระกอบอาชีพ 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
                                                                                                                         
 

                         
 

แผนภูมผิงัการไหลของงาน 

 

 

 

พฒันา

คุณภาพดิน 

�� ไร่ 

1 มี.ค.��  

ไถบุกเบิก

หนา้ดิน 

3 – 5 มี.ค.�� 

หว่านเมลด็พนัธุ์

ปุ๋ ยพืชสด 

16 เม.ย.�� 

ไถพรวน  

คลุกปุ๋ ยพืชสด 

ลงดิน 

� พ.ค.�� ตรวจสอบ

การสลายตวัของซาก

พืช ไถพรวนคลุก

กระจายใหท้ั�ว 

� มี.ค. �� 

ไถแปรยอ่ยดิน

ใหแ้ตกกระจาย

 6 มี.ค. – �� เม.ย.  

 ใหน้ํ�าบาํรุงรักษา

 ตน้ปุ๋ ยพืชสด 

 �� – �� เม.ย. 

 ใหน้ํ�าพร้อม 

 จุลินทรียย์อ่ย  

 สลายหมกัดิน 

  � – �� พ.ค. 

 ใหน้ํ�าพร้อม 

 จุลินทรียจ์น 

 ซากพืชยอ่ย  

 สลายเป็น 

 อินทรียว์ตัถ ุ

ดินมีอินทรียวตัถุ 

โครงสร้างดินเป็น

กอ้นกลม ร่วมชุบ  
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2. การใชผ้งัการไหล กาํกบัดูแลการขยายอาชีพ ประกอบดว้ย 

2.1 นาํผงัการไหลของงานติดผนงัที�สามารถมองเห็นได ้

2.2 ติดตามระยะเวลาตามผงัการไหลของงาน วนัที�กาํหนดกิจกรรมดาํเนินการ

สาํเร็จหรือไม่ ถา้สาํเร็จก็ทาํเครื�องหมายบอกให้รู้ว่างานหรือกิจกรรมนี� ทาํสาํเร็จแลว้ งานหรือกิจกรรมนี�

ตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ 

2.3 กรณีกิจกรรมไม่สําเร็จ ผูป้ระกอบการจะต้องคิดตาม ค้นหาสาเหตุแล้ว

ปฏิบติัการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

2.4 ดาํเนินการปรับระยะเวลาในผงัการไหลของงานใหเ้ป็นความจริง 

3. ประเมินผลการกาํกบั ดูแลว่า มีส่วนประสบผลสาํเร็จอะไรบา้ง และสาํเร็จไดเ้พราะ

อะไร จากนั�นดูว่า ส่วนใดที�ไม่ประสบผลสาํเร็จและมีอะไรเป็นเหตุ นําผลทั�งความสําเร็จและความ

เสียหายมาสรุปผล เพื�อนาํผลกลบัมาแกไ้ขแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการใหม้ีประสิทธิภาพได ้

 �.  กรอบแนวคดิการควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพสู่ความมั�นคง 

  การควบคุมตรวจสอบการทาํงาน เป็นกิจกรรมที�ใหก้ารทาํงานเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือ

ขอ้กาํหนด พิจารณาดูความถกูผดิหาขอ้เท็จจริง ประมาณค่าและบนัทึกสรุปเรื�องราวของการดาํเนินงาน

ขยายอาชีพและผลที�เกิด เพื�อนาํไปสู่การวางแผนพฒันาการขยายอาชีพ ให้มีความมั�นคงมากยิ�งขึ�น จึงขอ

สรุปกิจกรรมการควบคุมตรวจสอบ ประกอบดว้ย � กิจกรรม ดงันี�  

(1) การควบคุม 

(2) การตรวจสอบ 

(3) การประเมิน 

(4) การรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ��

การตรวจสอบ การประเมิน การรายงานผล 

 

 

                                                                                                                                                                         
 

 

 

 ควบคุมการดาํเนินงาน การพิจารณาความ การประมาณค่า การจดัทาํ 

    สารสนเทศ 

    ใหเ้ป็นไปตาม 

    ขอ้ตกลง 

 - การลดความเสี�ยงของ - ถกู ผดิและหา - ผลสาํเร็จ - เรื�องราวของ 

  ผลผลิต – ขอ้เท็จจริง - ผลเสีย  การทาํงาน 

 - การพฒันาคุณภาพ   - ผลสาํเร็จ 

  อาชีพ   - ผลเสีย 

   
 

 

 

 

 

 

วงจรของการควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพสู่ความมั�นคง 

 

 �.  การควบคุมการดําเนินงานขยายอาชีพ 

  เป็นกิจกรรมการดูแลการดาํเนินงานขยายอาชีพใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ ขอ้กาํหนดและ

ขอ้ตกลงดา้นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณภาพผลผลิต ความเชื�อถือของลกูคา้ โดยมีขั�นตอนดาํเนินการ ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัทาํแผนพฒันาการขยายอาชีพสู่ 

ความมั�นคงที�สูงขึ�น 

การควบคุม 



 ��

แผนภูมกิารควบคุมการดําเนินงานขยายอาชีพ 
 

                                                                                                                                                                              
 

 

-  แผนธุรกิจ   - เอกสารคู่มือทาํงาน       - ทาํตามที�เขียน 

-  การลดความเสี�ยง  - เอกสารขั�นตอนการ       - หาขอ้จาํกดัขอ้บกพร่อง 

   ของผลผลิต     ทาํงาน/ใบงาน          การทาํงานตามเอกสาร 

-  การพฒันาการ   - เอกสารขอ้กาํหนด       - พฒันาเอกสารขั�นตอน 

    ขยายอาชีพ     มาตรฐานการดาํเนินงาน          การทาํงาน 
 

 จากแผนภูมิการควบคุมการดาํเนินงานขยายอาชีพ มีรายละเอียด ดงันี�  

  �.  ศึกษาทาํความเขา้ใจ ผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจแผนธุรกิจ ขอ้กาํหนด 

การลดความเสี�ยงผลผลิต และขอ้กาํหนดหรือมาตรฐานการพฒันาอาชีพใหผู้ร่้วมงานทุกฝ่ายไดรู้้เท่าทนักนั 

  �.  เขียนเอกสารในสิ�งที�ตอ้งทาํ ผูป้ระกอบการและผูร่้วมงานช่วยกนัเขียนขอ้กาํหนด 

วิธีการ ขั�นตอนการทาํงานที�ตอ้งทาํจริง ๆ  ออกเป็นเอกสารคู่มือการทาํงานตามแผนธุรกิจ เอกสารขั�นตอน

การทาํงานหรือใบงานตามขอ้กาํหนด การลดความเสี�ยงผลผลิต และเอกสารมาตรฐานการดาํเนินงานตาม

ขอ้กาํหนดของการพฒันาอาชีพ 

  �.  ทาํตามที�เขียน คณะทาํงานตอ้งมุ่งมั�นทาํตามที�เขียนไวใ้นเอกสารดว้ยการนาํไปหา

ขอ้จาํกดั ขอ้บกพร่องแลว้ร่วมกนัแกไ้ขเอกสารการทาํงานที�เป็นปัญหา 

  การดาํเนินงานทั�ง � ขั�นตอนเป็นการควบคุมใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามขอ้กาํหนดได ้

ผลผลิต และการทาํงานเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ตกลงกบัฝ่ายต่าง ๆ ได ้
 

 �.  การตรวจสอบการดําเนินงานขยายอาชีพ 

  การตรวจสอบเป็นการดาํเนินการเพื�อปกป้องรักษาอาชีพให้เขม้แข็งคงอยู่ได ้ดว้ยการ

พิจารณาดูความเรียบร้อย พิจารณาดูว่า ถูกหรือผิด และหาขอ้เท็จจริงแลว้ดาํเนินการจดัการให้ความไม่

เรียบร้อยหรือความผดิบกพร่องหมดไป มีขั�นตอนดาํเนินการดงันี�  

ศึกษาทาํความเขา้ใจ เขียนเอกสารในสิ�งที�ตอ้งทาํ ทาํตามที�เขียน 



 ��

 

                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

- เหตุการณ์ที�จบแลว้  - รายการตรวจ    - ตรวจสอบบนโต๊ะ        - ความเรียบร้อย        - ชี�แจง จาํแนก 

- เหตุการณ์ที�กาํลงั           - เกณฑก์ารตรวจ                  ประชุม  - สิ�งผดิ                       สิ�งผดิ 

  ดาํเนินการ                                                            - ตรวจสอบการ              - ขอ้เท็จจริง              - ร่วมกนัแกไ้ข 

                                                                                 ปฏิบติัการ 

 

จากแผนภูมิการไหลของงาน มีรายละเอียดการดาํเนินการตรวจสอบ ดงันี�  

  �.  วเิคราะห์แผนปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบการดาํเนินงานขยายอาชีพ เริ�มตน้จาก

แผนปฏิบติัการเพื�อตรวจสอบว่าในช่วงเวลานี�  มีเหตุการณ์ของงานที�จบแลว้ และเหตุการณ์ที�กาํลงัจะทาํมี

อะไรบา้งที�มีความสาํคญั และส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานต่าง ๆ แยกออกมาเพื�อใชด้าํเนินการตรวจสอบ 

  �.  จดัทํารายการตรวจสอบ ดว้ยการเอาเหตุการณ์ที�จบแลว้และเหตุการณ์กาํลงัจะทาํที�

ถกูเลือกออกมาว่า มีความสาํคญัและส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานต่าง ๆ ออกมาจดัทาํเกณฑ์ว่า สภาพที�ดี 

ควรเป็นอยา่งไร แลว้จดัทาํเป็นเอกสารสาํหรับการตรวจ และจดบนัทึกที�เหมาะสมกบัการทาํงานจริง 

  �.  ปฏิบัตกิารตรวจสอบ ควรแจง้ใหผู้รั้บผดิชอบกิจกรรมที�จะตรวจว่า จะตรวจอะไรกบั

เหตุการณ์อะไรบา้ง เพื�อให้ผูรั้บผิดชอบได้ทบทวนสภาพการทาํงานของตนเอง โดยแยกดาํเนินการ

ออกเป็น � ลกัษณะ คือ 

 �.�  การตรวจสอบบนโต๊ะประชุม  เพื�อพิจารณาความเรียบร้อยสิ�งผิด สิ�งถูกตาม

ผูรั้บผดิชอบงานกาํหนด 

 �.�  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื�อเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของการตรวจสอบบน

โต๊ะประชุมกบัสภาพที�เห็นจริง 

  �.  สรุปผลการตรวจสอบ ร่วมกันสรุปผลระหว่างผูต้รวจสอบกับคณะทาํงาน โดย

สรุปผลการตรวจสอบใหม้องเห็นสภาพการทาํงาน ความเรียบร้อย สิ�งของและขอ้เท็จจริง 

  �.  จัดการแก้ไข เป็นการทาํงานระหว่างผูต้รวจสอบกบัคณะทาํงาน ร่วมกนัวิเคราะห์   

สิ�งผดิและร่วมกนัปฏิบติัการแกไ้ข 
 

 �.  การประเมนิตนเอง 

  เป็นการนาํผลสรุปจากการตรวจสอบมาประมาณค่า ดงันี�  

  �.  การประมาณค่าผลสาํเร็จว่า มีอะไรบา้ง และความสาํเร็จดงักล่าวมีอะไรมาสนบัสนุน

บา้ง และการสนบัสนุนเหล่านั�นคุม้ค่ากบัผลสาํเร็จหรือไม่ 

วิเคราะห์

แผนปฏิบติัการ 

จดัทาํรายการ

ตรวจสอบ 

ปฏิบติัการ

ตรวจสอบ 

สรุปผลการ

ตรวจสอบ 

จดัการแกไ้ข 
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  �.  การประมาณค่าผลเสียว่า มีอะไรบา้ง และความเสียหายดังกล่าวส่งผลกระทบกับ   

ส่วนใดบา้งของการขยายอาชีพ 
 

 �.  การรายงานผล 

  การจัดทํารายงานผล สําหรับการพัฒนาหรือขยายอาชีพ เป็นการจัดทําเอกสาร

สารสนเทศ เพื�อใชจ้ดัทาํแผนพฒันาการขยายอาชีพสู่ความมั�นคง จึงควรทาํเป็นเอกสารหน้าเดียวที�ระบุ

เรื�องราวของการทาํงาน ผลสาํเร็จ และผลเสีย ดงัตวัอยา่ง 

 

ตวัอย่างเอกสารรายงานผลและการควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพสู่ความมั�นคง 

�. ชื�อสถานประกอบการ วนั เดือน ปีที�ตรวจ 

�. กิจกรรมที�ตรวจ : การพฒันาคุณภาพดิน �. เหตุการณ์ที�รับการตรวจ สาํเร็จ เสียหาย 

1. การปลกูปุ๋ยพืชสด 

2. การไถพรวนปุ๋ยพืชสดลงดิน 

3. การหมกัดิน 

 
 
- 

- 

- 

 

�.  ผลการตรวจ 

     �.�  เรื�องราวของการทาํงาน 

            (�)  ผูรั้บผดิชอบทาํงานตรงตามเอกสารขอ้กาํหนดเรื�องพฒันาดิน ไม่ครบทุกคน 

            (�)  ผูรั้บผดิชอบจดบนัทึกการทาํงานเพียง � คน ไม่มีบนัทึก � คน 

     �.�  ลกัษณะความสาํเร็จของงาน ผลที�เกิดจากความสาํเร็จ 

(1) สามารถผลิตปุ๋ยพืชสดไดไ้ร่ละ � ตนั 

(2) ซากพืชถกูสบัพรวนเติมพื�นที�พฒันา 

- ลดค่าใชจ่้ายซื�อปุ๋ยคอกลงไร่ละ �,��� บาท 

- ดินมีซากพืชในอตัราส่วนปนกนัทั�งหมด 

     �.�  ลกัษณะผลเสีย สาเหตุ การแกไ้ข 

1. ดินมีกลิ�นเหมน็บูดเน่า -  ไม่ไดจ่้ายจุลินทรียม์าพร้อมกบันํ� า 

-   ใชเ้ครื�องพ่นละอองหนา้ดิน 

     จุลินทรียไ์ม่พอ 

-  ชี�แจงความสาํคญัของการทาํงาน 

   ตามเอกสารขอ้กาํหนด 

-  ให้เร่งดําเนินการให้จุลินทรีย ์

    ทางนํ� า วนัละ � ครั� ง 

                 ผู้รับการตรวจ                                                                                ผู้ตรวจ 

1. ______________________________                                    ____________________________ 

2. ______________________________      

3. ______________________________      

4. ______________________________      
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ใบงานที�  � 

คาํสั�ง  ใหผู้เ้รียนจดัทาํเอกสารรายงานผล การควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพ สู่ความมั�นคงของตนเอง   หรือ

สมัภาษณ์ผูป้ระสบความสาํเร็จในอาชีพตามรูปแบบของเอกสารขา้งตน้ 
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เรื�องที�  �   การเขียนโครงการพฒันาอาชีพให้มคีวามมั�นคง 

 �.  เหตุผลของการทําโครงการพฒันาอาชีพสู่ความมั�นคง 

 ในการเรียนรู้ที�ผ่านมาเป็นเรื� องของการทาํแผนธุรกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที�ให้

ความสําคัญกับการใชเ้หตุผล การกาํหนดทิศทางธุรกิจให้มีความพอดี และมีภูมิคุ ้มกัน การกาํหนด

แผนปฏิบติัสร้างความรอบรู้ และขบัเคลื�อนแผนสู่ความสาํเร็จอย่างมีคุณธรรม ซึ�งเป็นเรื�องภายในของ

ผูป้ระกอบการขยายอาชีพเท่านั�น แต่การทาํธุรกิจที�จะตอ้งพฒันาออกไปจาํเป็นตอ้งใชทุ้นเพิ�มเติมหรือ

ตอ้งได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน การให้ความช่วยเหลือดงักล่าวผูใ้ห้ต้องการทราบ

รายละเอียด การดาํเนินงานช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน การให้ความช่วยเหลือดงักล่าวผูใ้ห้ตอ้งการ

ทราบรายละเอียดการดาํเนินงานมีผลลพัธ์เป็นอย่างไร มีผลที�เกิดอะไรบา้งและกระทบต่อสังคมชุมชน

อย่างไร คุม้ค่าที�จะให้การสนับสนุนหรือไม่ หรือมีโอกาสที�จะสร้างกาํไร นํารายไดม้าคืนสถาบนัทาง

การเงินไดห้รือไม่ 

 ดงันั�น จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการเขียนโครงการพฒันาอาชีพ เพื�อ

นาํเสนอขอรับความช่วยเหลือหรือสร้างความเชื�อมั�นใหก้บัแหล่งทุน                   

 �.  การเขียนโครงการ 

 โครงการเป็นเอกสารภาพรวมของแผนธุรกิจ เพื�อใชน้าํเสนอต่อสังคมในการเผยแพร่ความคิด 

หรือใชน้าํเสนอเพื�อขอความช่วยเหลือ สนบัสนุนเงินทุน ซึ�งประกอบดว้ยสาระที�แสดงใหเ้ห็นความสาํคญั

และคุณค่าของการดาํเนินงาน ซึ�งประกอบดว้ย 

1) การเขียนชื�อโครงการ 

  โดยทั�วไป มี � องคป์ระกอบ คือ (�) ขอ้ความบ่งบอกว่าทาํอะไร (�) ขอ้ความว่าเป็นของ

ใครและ(�) นาํเสนอใคร  เช่น  “โครงสร้างขยายอาชีพเกษตรอินทรีย ์ชุมชนบา้นครองหาด นาํเสนอขอการ

สนบัสนุนจากทางอาํเภอครองหาด” 

2) การเขียน ความสําคญัและหลกัการ 

  เป็นสาระส่วนที�บอกความสาํคญัของการจดัทาํโครงการและหลกัการดาํเนินการ ซึ�งมี

โครงสร้างการเขียน ดงันี�  

2.1 โครงสร้างการเขียนความสาํคญั การเขียนความสาํคญัในการขยายอาชีพ ควรจะ

เป็นสาระสาํคญัในธุรกิจ ซึ�งประกอบดว้ย 

2.1.1 เขียนบ่งบอกสภาวะแวดลอ้มอาชีพ ไดแ้ก่ 

(1) สภาพที�ดิน สิ�งแวดลอ้มที�ส่งเสริมการดาํเนินโครงการ 

(2) ผลิตผลอะไรที�เหมาะสมในการผลิต 

(3) ลกัษณะคุณภาพผลผลิตที�ลกูคา้ตอ้งการ 

(4) ลกูคา้เป็นใคร อยา่งไร 

(5) ขายใหก้บัใคร ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอยา่งไร 
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(6) จะสามารถเขา้ไปยดึตลาดส่วนแบ่งตลาดไดร้้อยละเท่าไร 

2.1.2 เขียนสรุปใหเ้ห็นความสาํคญัที�เกี�ยวขอ้ง 

(1)  การสร้างงาน สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 

(2)  การมีส่วนร่วมสร้างความพอเพียงดา้นต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน 

2.2 การเขียนหลกัการ  เป็นข้อความต่าง ๆ เพื�อบ่งบอกว่า โครงการจะทาํอะไร      

ใหใ้ครทาํแค่ไหนและทาํอยา่งไร ดงันี�  

�.�.�  จะทาํอะไร ใหใ้คร ดงัตวัอยา่ง 

          -  มุ่งเนน้ผลิตผกัผลไมร้ะบบเกษตรอินทรีย ์ขายใหก้บักลุ่มผูรั้กษาสุขภาพ 

�.�.�  ทาํอยา่งไรดงัตวัอยา่ง 

          -  ใหค้วามสาํคญักบัการประยกุตร์ะบบนิเวศธรรมชาติเขา้สู่ระบบการเกษตร 

�.�.�  ทาํที�ไหน ดงัตวัอยา่ง 

 -   การดาํเนินงาน จะเริ�มตน้ที�แปลงเกษตรของผูท้าํ แลว้ส่งเสริมการเรียนรู้ขยาย

เครือข่ายการปลกูผกัอินทรียอ์อกไป  
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2.3 ตวัอยา่งการเขียนเหตุผลและหลกัการ 

เหตุผลและหลกัการ 

                  การตดัสินใจดาํเนินการจดัทาํเกษตรอินทรีย ์มีเหตุผลมาจาก 

                  �.  สภาพที�ดินของหมู่บา้นคลองหาด เป็นที�ดินเปิดป่าใหม่ เพื�อทาํพืชไร่มาเพียง � ปี เกษตรไม่รู้จกั

และไม่เคยใชส้ารพิษฆ่าแมลงและปราบวชัพืชเขา้มาใช ้เป็นพื�นที�สะอาดปราศจากสารพิษ 

                  �.  ถา้หากดาํเนินการผลิตพืชผกั ผลไมใ้นระบบเกษตรอินทรีย ์จะทาํให้ผลิตผลที�ไดม้า สะอาดไม่มี

สารพิษตกคา้ง 

                  �.  ผกัผลไมที้�ตลาดต้องการ จะเป็นผลผลิตที�ไร้สารพิษ มีการเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและ

รสชาติเป็นไปตามสายพนัธุ ์

                  �.  ขณะนี� กลุ่มผูรั้กสุขภาพมีจาํนวนมากขึ�น เนื�องมาจากการประชาสัมพนัธ์ความปลอดภัยของ

อาหาร ทาํใหก้ลุ่มคนกลุ่มนี�สนใจซื�ออาหารไร้สารพิษบริโภคมากขึ�นโดยลาํดบั 

                        �.  มีผูค้า้อาหารสุขภาพเขา้มารับซื�อถึงไร่นา จาํนวนไม่จาํกดั เพื�อกระจายสินคา้เขา้สู่ร้านคา้อาหาร

สุขภาพ 

                  �.  ผลการศึกษาติดตามส่วนแบ่งของตลาดอาหารสุขภาพ พบว่า ขณะนี� มีผกัผลไมเ้ข้าสู่ตลาด       

เพียงร้อยละ �.�� ของพืชผกัผลไมที้�ปลกูในระบบเคมี เท่านั�น 

                   จึงอาจสรุปไดว้่า ส่วนแบ่งของตลาดยงัสูงมาก สามารถทาํแลว้ขายได ้จะเป็นโอกาสในการสร้างงาน 

สร้างรายไดใ้ห้กับคนในชุมชนบ้านคลองหาดไดพ้ฒันาเศรษฐกิจเขา้สู่ความพอเพียงตามอตัภาพของแต่ละ

ครอบครัวที�เขา้ร่วมโครงการได ้

                   จากเหตุผลดงักล่าว จึงอาจสรุปหลกัการดาํเนินงานไดด้งันี�  

                   �.  เป็นการดาํเนินงานที�มุ่งเนน้การผลิตผกั ผลไมใ้นระบบอินทรียข์ายใหก้บักลุ่มผูรั้กษาสุขภาพ 

                   �.  การดาํเนินงานใหค้วามสาํคญักบัการประยกุตร์ะบบนิเวศธรรมชาติเขา้สู่ระบบการเกษตร  

                   �.  การดาํเนินงานจะเริ�มตน้ที�แปลงเกษตรของผูน้าํ แลว้ส่งเสริมการเรียนรู้ขยายเครือข่ายการปลูก   

ผกัอินทรียอ์อกไป 
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  �)  การเขียนเป้าหมายโครงการ 

  �.�  โครงสร้างการเขียนเป้าหมายโครงการ ประกอบดว้ย 

 

                                                 +                                        +                +        

 

3.2 การเขียนขอ้ความเป้าหมายโครงการ ควรพิจารณาสิ�งต่อไป 

(1) ขอ้ความบ่งชี�ว่าทาํอะไร ตอ้งเป็นเรื�องสาํคญั เป็นหวัเรื�องหลกัของโครงการ 

(2) ปริมาณงานที�ระบุตอ้งมีขอ้ความสามารถทาํไดจ้ริง 

(3) ระยะเวลาสาํเร็จตอ้งเหมาะสมกบัปริมาณงาน และมีความเป็นไปไดจ้ริงที�จะทาํ

สาํเร็จ 

3.3 ตวัอยา่งขอ้ความเป้าหมายโครงการ 

จดัตั�งครัวเรือนบา้นครองหาดให้ทาํเกษตรอินทรียค์รอบครัวละ � ไร่ จาํนวน ��� ครอบครัว ให้

แลว้เสร็จในเดือนพฤษภาคม ���� 
 

  4)  การเขียนวตัถุประสงค์โครงการ 

  เป็นขอ้ความที�ขยายภาพของเป้าหมายโครงการ ให้มองเห็นภาระงานที�จะตอ้งทาํให้

สาํเร็จ โดยมีรายละเอียดการคิด การเขียน ดงันี�  

  �.�  วิ เคราะห์ เป้าหมาย ก ําหนดภาระงานที�ควรทําแล้วทําให้เกิดความสําเร็จ                

ตามเป้าหมายโครงการได ้เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

ขอ้ความบ่งชี�ว่า

ทาํอะไร 

 

ปริมาณงาน 
บอกระยะเวลา 

สาํเร็จ 

วิเคราะห์เป้าหมาย กาํหนดภาระงานที�ควรทาํ 

จดัตั�งครัวเรือน 

เกษตรอนิทรีย ์

��� ครอบครัว 

1.  ฝึกอบรมศึกษาดูงาน 

�.  จดัการสนบัสนุนการจดัตั�ง 

     ระบบเกษตรอินทรีย ์

�.  ติดตามควบคุมการ 

     ดาํเนินงาน 



 ��

  �.�  วิเคราะห์ภาระงาน กาํหนดลกัษณะบ่งชี�ความสาํเร็จ ดงัตวัอยา่งนี�  

ภาระงานที�จะทํา ลกัษณะบ่งชี�ความสําเร็จ 

�.  จดัฝึกอบรม 

�.  จดัสนบัสนุน 

�.  ติดตามและพฒันา 

- สามารถเขา้ใจเห็นความสาํคญัอาชีพเกษตรอินทรีย ์

- สามารถดาํเนินอาชีพเกษตรอินทรียไ์ด ้

- อาชีพมีความเขม้แข็ง 

  �.�  เขียนวตัถุประสงคโ์ครงการตามโครงสร้างนี�  

                                                                                                                                                     
 

 

                   เพื�อฝึกอบรม                             เกษตรบา้นคลองหาด                                   สามารถเขา้ใจเห็น 

            ความสาํคญัอาชีพ 

            เกษตรอินทรีย ์

ตวัอย่างวตัถุประสงค์โครงการ 

1. เพื�อฝึกอบรมเกษตรกรบา้นคลองหาดใหส้ามารถเขา้ใจ เห็นความสาํคญัอาชีพเกษตรอินทรีย์

ได ้

2. เพื�อสนบัสนุนเกษตรบา้นคลองหาด ใหส้ามารถดาํเนินการประกอบอาชีพเกษตรอินทรียไ์ด ้

3. เพื�อติดตามพฒันาใหเ้กษตรผูป้ระกอบอาชีพเกษตรอินทรีย ์มีความเขม้แข็งในอาชีพได ้
 

  �.  การเขียนผลได้ของโครงการ 

  การเขียนผลไดข้องโครงการเป็นการเขียนสิ�งที�จะเกิดขึ�นอนัเนื�องมาจากโครงการอย่างมี

เหตุมีผล ด้วยการนําว ัตถุประสงค์โครงการมาวิเคราะห์ก ําหนดผลได้ที�ควรจะเกิดตามตัวอย่าง

วตัถุประสงคที์� � 

 

 

      �.  ฝึกอบรมเกษตร            �.  มีผูผ้า่นการฝึกอบรม �� คน 

      �.  เขา้ใจและเห็นความสาํคญัของเกษตรอินทรีย ์         �.�  บอกวิธีการพฒันาคุณภาพดินได ้

                              �.�  บอกวิธีการเพาะปลกูพืชใน 

               ระบบเกษตรอินทรียไ์ด ้

        1.�  บอกวิธีการอารักขาพืชในระบบ 

                        เกษตรอินทรียไ์ด ้

   

   

ทาํอะไร ใหใ้คร เป็นอยา่งไร 

ขอ้ความในวตัถุประสงค ์ ผลไดที้�ควรจะเกิด 



 ��

  �.  การเขียนวธิีดําเนินงาน 

  เป็นการเขียนเรียงลาํดบัในแต่ละจุดประสงค ์โดยมีขั�นตอนการเขียนดงันี�  

 6.1  ยกขอ้ความ วตัถุประสงคแ์ละผลไดโ้ครงการมาเป็นตวัตั�ง 

 �.�  ด ําเนินการวิเคราะห์ผลได้แต่ละตัวเพื�อก ําหนด กิจกรรม ขั�นตอนวิธีการ

ดาํเนินงานใหเ้กิดผลได ้

 �.�  ระบุเกณฑชี์�วดัความสาํเร็จของงาน 

 �.�  กาํหนดระยะเวลาดาํเนินงานที�เป็นจริง 

ตวัอย่างการเขยีนวธิีดําเนินงาน 

�.  วธิีดําเนินงาน 

               �.�  วิธีดาํเนินงานตามจุดประสงคที์� �  :   เพื�อฝึกอบรมเกษตรบ้านครองหาด ให้สามารถเข้าใจเห็น 

                                                                                ความสาํคญัอาชีพเกษตรอินทรีย ์

ผลได้ กจิกรรมขั�นตอนวธิีดําเนินงาน 
เกณฑ์ชี�วัดความสําเร็จ

ของงาน (KPI) 
ระยะเวลา 

�. มีผูผ้า่นการอบรม 

�� คน 

�. ประชาคมหมู่บา้นชี�แจงรับสมคัร

ผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ 

���% ประชาคม � ครั� ง 

�. ผูเ้ขา้อบรมมี

ความรู้ ความเขา้ใจ 

�.� การพฒันาดิน 

�.� การเพาะปลกู 

�.� การอารักขาพืช 

�. จัดสัมมนาให้มองเห็นภาพรวมของ

เกษตรอินทรีย ์

�. ศึกษาดูงานที�ไร่ทนเหนื�อย 

    �.�  ศึกษา สงัเกตคุณภาพดิน 

    �.�  ศึกษา สงัเกตวิธีการเพาะปลกู 

    �.�  ศึกษา สงัเกตวิธีการอารักขาพืช 

�. เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบั

บุคลากรของไร่ทนเหนื�อย 

� .  ส รุ ป ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า สั ง เ ก ต แ ล ะ          

การสมัมนา 

�. ��% ของผูเ้ข้ารับ    

การอบรมบอกวิธีการ

พฒันาดินได ้

�.  ��% ของผู ้เข้า รับ    

การอบรมบอกวิธีการ

เ พ า ะ ป ลู ก เ ก ษ ต ร

อินทรียไ์ด ้

�. ��% ของผูเ้ข้าร่วม   

การอบรม บอกวิธีการ

อารักขาพืชได ้

� วนั 

�.  เห็นความสาํคญั

อาชีพเกษตรอินทรีย ์

�. ทบทวนสภาพเป็นจริงของตนเองกบั

ประสบการณ์ที�ไดรั้บมาแลว้ร่วมกนั    

หาแนวทางของตนเอง 

��% ของผูเ้ขา้รับการ

อบรมเห็นความสาํคญั

ของอาชีพเกษตร

อินทรีย ์

� วนั 
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  �.  การเขียนงบประมาณดําเนินการ 

  เป็นการนาํกิจกรรมขั�นตอนดาํเนินการ มาวิเคราะห์รายละเอียดของรายจ่ายแลว้จดัทาํ

เอกสารบรรจุในโครงการ ตามตวัอยา่ง  ดงันี�  

ตวัอย่างการเขยีนรายละเอยีดงบประมาณ 

�.  งบประมาณดําเนินการ 

              รวมงบประมาณดาํเนินการทั�งสิ�น    ���,���  บาท 

               มีรายละเอียดการจ่าย ดงันี�  

รายการจ่าย รายละเอยีดการจ่าย งบประมาณ 

** การพฒันาดิน ค่าจา้งไถบุกเบิก ��� ไร่ x ��� บาท 

ค่าจา้งไถแปล    ��� ไร่  x ��� บาท 

ค่าเมลด็พนัธุปุ๋์ยพืชสด ��� ไร่x � กก. X �� บาท 

��,��� บาท 

��,��� บาท 

��,��� บาท 

 
 

  �.  การเขียนผลดําเนินโครงการ 

  เป็นการนาํผลไปวิเคราะห์ว่า ถา้การดาํเนินงานเกิดผลไดต้ามที�กาํหนด จะมีผลที�เกิด

อะไรบา้ง และมีผลกระทบอยา่งไรที�ทาํใหม้องเห็นคุณค่าของโครงการ ตามตวัอยา่ง  ดงันี�  

�.  ผลดําเนินโครงการ 

                  หากการดาํเนินการเกิดผลไดด้งัที�กาํหนดไว ้จะมีผลที�เกิดตามมาและผลกระทบ ดงันี�  

ผลได้ Output ผลที�เกดิ Effect ผลกระทบ Impure 

1. มีผูผ้า่นการอบรม �� คน �. โครงสร้างความรู้เกษตรเปลี�ยน �. เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เกษตร

อินทรีย ์

� .  ผู ้ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม มี

ความรู้ความเข้าใจเกษตร

อินทรีย ์

�. ความคิดของเกษตรกรมให้

ความสาํคญักบัการประยกุตใ์ช้

ปัจจยัภายในใหม้ีคุณค่าสูงขึ�น 

�. การลดรายจ่ายของชุมชน 

�. ผูเ้ข้ารับการอบรมเห็น

ความสําคัญอาชีพเกษตร

อินทรีย ์

�. มีการประกอบการอาชีพเกษตร

อินทรียขึ์�นในชุมชนบา้นคลองหาด

แบบขนานใหญ่ 

�. ระบบเศรษฐกิจยกระดบัเขา้สู่ความ

อยูดี่มีสุข 

 



 ��

เรื�องที�  �  การตรวจสอบความเป็นไปได้และปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

กรอบแนวความคดิ   การจดัทาํโครงการแผนงานพฒันาอาชีพให้มีความมั�นคง มีกรอบแนวการดาํเนินงาน 

ดงันี�  
 

                                                                               
 
 

 �. ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพอาชีพ �.  เป้าหมายโครงการ 

 �. รายงานผล กาํกบั ดูแล �. จุดประสงคด์าํเนินงาน 

 �. ลกัษณะบ่งชี�ความสาํเร็จ 

 4.  ผลได ้

                                                                               
 
 

  �. เงินทุน     1. แผนงานกระบวนการการตลาด 

  �. แรงงาน                                                            2. แผนงานกระบวนการการผลิต 

  �. อุปกรณ์                                                            3. กาํหนดผลที�เกิดและผลกระทบ 

  �. ระบบงาน 

                                                                                
 

 

  1.  ความเป็นไปไดที้�จะบรรลุผล                             1. กาํหนดแนวปฏิบติั 

                              ตามลกัษณะบ่งชี�ความสาํเร็จ              �. ทาํงานตามที�กาํหนด    

       ผลที�เกิด ผลกระทบ              �. ตรวจสอบขอ้บกพร่อง 

                                 �. ติดตาม แกไ้ข พฒันา                                                     

                                                                                
 

 

   

�. ผลไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมาย 

  �. ผลที�เกิดและผลกระทบที�บ่งชี�                                                                 

                               ความมั�นคง 
                 

                                                                                                                  ทาํต่อ 

  

ยกเลิก 

วิเคราะห์สรุปความตอ้งการพฒันา กาํหนดโครงสร้าง โครงการ 

วิเคราะห์ทรัพยากรดาํเนินงานที�มีอยู ่ กาํหนดแผนงานกระบวนการ 

วิเคราะห์แผนงานกระบวนการ ตดัสินใจ ดาํเนินการ 

      P 
 A            D  

      C 

วิเคราะห์ผลผลิต ผลที�เกิด 

และผลกระทบ 

ตดัสินใจ ทาํต่อ/ยกเลิก 

ขั�นตอนพฒันา

โครงการ 

     ตดัสินใจ 

พฒันา 

ขั�นตอนดาํเนิน

โครงการ 



 ��

จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่าในขั�นตอน การจดัทาํโครงการแผนงานพฒันาอาชีพให้มี

ความมั�นคง เป็นการทาํงานบนฐานความรู้ของตนเอง ตอ้งอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้จากการทาํแผน

ธุรกิจ โครงการขยายอาชีพ การประเมินศกัยภาพของการขยายอาชีพ และการกาํกบั ดูแลการขยายอาชีพที�

มีการปฏิบติัจริง 

ดงันั�น จึงอาจกล่าวไดว้่า การจดัทาํโครงการแผนงานพฒันาอาชีพให้มีความมั�นคง จะ

เป็นประสบการณ์ที�ใชด้าํเนินการต่อเนื�องไปเป็นระยะ ๆ จึงอาจสรุปพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน      

ที�จะมาสู่การจดัทาํโครงการแผนงานพฒันาอาชีพสู่ความมั�นคงไดด้งันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากแผนภูมิ ทาํใหเ้ราเห็นความสาํคญัของการเรียนรู้ที�ผ่านมา ไดรั้บประสบการณ์เป็น

ฐานของการจดัทาํแผนพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง 

 

การจดัทาํแผนพฒันาอาชีพ

ใหม้ีความมั�นคง 

- การใชค้วามรู้สร้างความเขม้แข็ง 

  มั�นคงย ั�งยนื 

- ระบบความมั�นคงในอาชีพ 

- การใชน้วตักรรมเทคโนโลยใีน 

  อาชีพเพื�อความมั�นคง 

- การตรวจสอบความพร้อม ทกัษะ 

  การขยายอาชีพเพื�อความมั�นคง 

- การจดัทาํแผนธุรกิจ 

- การกาํกบั ดูแล การขยายอาชีพ 

- การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื�อสร้าง 

  ธุรกิจใหม้ีความมั�นคง 

- การกาํกบั ดูแลการขยายอาชีพ 

  สู่ความมั�นคง 



 ��

�.  การวเิคราะห์ สรุปความต้องการพฒันาเพื�อปรับปรุงโครงการ 

  �.�  การวิเคราะห์สรุปความตอ้งการพฒันา ดว้ยการนาํผลการวิเคราะห์ศกัยภาพอาชีพ

และรายงานผลกาํกบั ดูแลมาจาํแนกว่า มีอะไรบ้างที�ส่งผลกระทบต่อความมั�นคงในอาชีพที�สาํคญัให้

นาํมาจดัลาํดบักาํหนดเป็นความตอ้งการพฒันา 

  ก.  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพอาชีพ จากตัวอย่างพบองค์ประกอบที�มีศกัยภาพตํ� า           

(ต ํ�ากว่า �.�) จาํเป็นตอ้งพฒันา ใหม้ีศกัยภาพต่อความมั�นคงในอาชีพ สมควรที�จะนาํมาเป็นความตอ้งการพฒันา 

ดงันี�  

 (�)  การจดัการรายได ้

 (�)  การจดัการลดตน้ทุน 

 (�)  การส่งมอบผลผลิต 

  ข.  รายงานผลกาํกบัดูแล เป็นขอ้มลูสาํคญัที�เรานาํมากาํหนดความตอ้งการพฒันา ดงันี�  

       -  การปนเปื� อนโลหะหนกัในปุ๋ยหมกั 

  จากข้อมูลดังกล่าว จึงสามารถระบุความต้องการพัฒนาอาชีพให้มีความมั�นคง

ประกอบดว้ย 

(1) การจดัการรายได ้

(2) การจดัการลดตน้ทุน 

(3) การส่งมอบผลผลิต 

(4) การปนเปื� อนโลหะหนกัในปุ๋ยหมกั 

�.�  การกําหนดโครงสร้างโครงการ   ด้วยการนําความต้องการพัฒนาแต่ละ

องค์ประกอบมาวิเคราะห์ ตวัแปรภายในว่า มีตัวแปรอะไรที�เป็นความตอ้งการที�แทจ้ริง เพราะการทาํ

แผนพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคงนั�น จะตอ้งการพฒันาสิ�งที�จาํเป็นจริง ๆ 

ความต้องการพฒันา ตวัแปรภายใน ตวัแปรที�เป็นความ

ต้องการที�แท้จริง 

ลกัษณะความต้องการ 

�. การจดัการรายได ้ �.� ค่าเสื�อมเครื�องมือ  

      เครื�องจกัรกล 

�.� ทุนในผลิตผล 

�.� เงินออมขยายทุน 

�.� การแบ่งปัน 

      ผลประโยชน ์

- การแบ่งปัน 

  ผลประโยชน ์

�. การกาํหนดอตัรา 

    แบ่งปันผลประโยชน ์

�. ทศันคติของผูร่้วม 

    ลงทุน 

�. เงินตอบแทนสร้าง 

    ขวญั กาํลงัใจใหก้บั 

    ผูร่้วมงาน 
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  จากตวัแปรความตอ้งการที�แทจ้ริง และผลการวิเคราะห์สภาวะความตอ้งการทั�งหมดจะ

ถกูนาํไปกาํหนดเป็นเป้าหมายโครงการ จุดประสงคด์าํเนินงาน ลกัษณะบ่งชี�ความสาํเร็จและรายไดข้อง

การพฒันาสู่ความมั�นคง 

�.  การวเิคราะห์ทรัพยากรดําเนินงานที�มอียู่ เพื�อกาํหนดแผนงานกระบวนการ 

  �.�  การวิเคราะห์ทรัพยากรดาํเนินงานที�มีอยู ่มีจุดประสงค์เพื�อให้การกาํหนดแผนงาน

กระบวนการดาํเนินงานอยูบ่นความพอดี ไม่สร้างปัญหาดาํเนินงาน 

  �.�  การกาํหนดแผนงานกระบวนการเพื�อการพฒันาอาชีพสู่ความมั�นคง มกัจะเกี�ยวขอ้ง

กบักระบวนการผลิต กระบวนการการตลาด ดังนั�นแผนงานกระบวนการจะตอ้งถูกตีกรอบไวเ้พียง

ทรัพยากรดาํเนินงานที�มีอยู ่ไม่จาํเป็นที�จะตอ้งจดัการพฒันาใหส้าํเร็จในครั� งเดียว แต่หากจะวางแผนเป็น

ระยะ ๆ ใหส้มัพนัธก์บัทุนดาํเนินการที�จะเกิดต่อมาโอกาสของความมั�นคงจะเกิดขึ�น 

�.  การวเิคราะห์แผนงานกระบวนการเพื�อตดัสินใจดําเนินการ 

 เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนงานกระบวนการที�จะนาํไปใช ้มีวิธีดาํเนินงาน � ลกัษณะ 

  �.  การวิเคราะห์โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของคณะทํางาน เป็นการ

ดาํเนินการใหค้ณะทาํงานทุกคนไดคิ้ด ตดัสินอยา่งอิสระ 

ตวัอย่าง การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องการทาํแผนกระบวนการไปใชจ้ริง (โดยจะทาํงาน � คน) 

จุดประสงค์โครงการ 
แผนงาน กระบวนการ 

ตามจุดประสงค์ 

การวเิคราะห์ตดัสินใจ 

ความตรงระหว่าง

แผนงานกระบวนการ 

กบัจุดประสงค์ 

โอกาสความสําเร็จ 
ผลการ

วเิคราะห์ 
ตรง ไม่ตรง มาก              น้อย 

� � � � � � � 

�.  เพื�อพฒันาระบบ 

    การจดัการรายได ้

�.� การกาํหนดส่วนแบ่งค่าเฉลี�ย 

      ราคา อุปกรณ์ 

� � � - - - � �.�� 

�.�  การกาํหนดส่วนแบ่ง  

       เพื�อการสะสมเพิ�มทุน 

� � � - - - � �.�� 

�.�  การกาํหนดอตัราส่วน 

       แบ่งปันผลประโยชน์ 

� - � - - - - �.� 

�.  เพื�อลดตน้ทุน 

     การเลี�ยงหม ู

�.�  ใชแ้กลบรองพื�นคอกแทน 

       การใชน้ํ� าลา้งคอก 

� � � � - - - �.�� 

2.2 ใชใ้บมนัเทศ แทนอาหาร 

       สาํเร็จรูป 

� � � - - � - �.�� 
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จุดประสงค์โครงการ 
แผนงาน กระบวนการ 

ตามจุดประสงค์ 

การวเิคราะห์ตดัสินใจ 

ความตรงระหว่าง

แผนงานกระบวนการ 

กบัจุดประสงค์ 

โอกาสความสําเร็จ 
ผลการ

วเิคราะห์ 
ตรง ไม่ตรง มาก              น้อย 

� � � � � � � 

�.�  ใชม้ลูปัสสาวะหมทูาํแก๊ส � - � - - - - �.�� 

�.�  นํ� าลน้จากบ่อแก๊สใชเ้ป็นปุ๋ย 

       ปลกูมนัเทศ 

� - � � - - - �.��� 

�.  การส่งมอบผกั 

     ผลไม ้

�.�  จดัหารถบรรทุกผลผลิต � - � - � - - �.�� 

�.�  จดัการหีบห่อใหม้ี 

       เครื�องหมายการคา้ และ    

       รายละเอียดแหล่งผลิต 

� - � - - - - �.�� 

�.�  แสดงผลการตรวจสอบ  

       สารปนเปื� อน 

� - � - - - - �.�� 

 

จากตาราง มีผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายได ้ดงันี�  

1) ทุกจุดประสงค์และทุกกิจกรรม มีความตรงและโอกาสความก้าวหน้าตามจุดประสงค ์         

มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ ์�.� ทุกรายการ 

2) จึงอาจสรุปไดว้่าแบบวางกระบวนการใหด้าํเนินการได ้
 

  �. นาํผลการวิเคราะห์มาร่วมกนัพิจารณาซํ�าอีกครั� ง โดยใชค้วามรู้ประสบการณ์ของทุก

คนพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ตดัสินใจจะใชด้าํเนินการหรือไม่ 
 

�. วเิคราะห์ผลผลติ ผลที�เกดิและผลกระทบ 

  การวิเคราะห์ผลผลิต ผลที�เกิดและผลกระทบ มีเป้าหมายเพื�อตดัสินใจว่า ผลเหล่านี�

สามารถบ่งชี�ถึงความมั�นคงที�จะดาํเนินการต่อไปหรือไม่ ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอย่าง การวิเคราะห์ ผลได ้ผลที�เกิด และผลกระทบและโอกาสความมั�นคงในการขยายอาชีพ 

จุดประสงคที์� �   เพื�อลดตน้ทุนการเลี�ยงหม ู

แผนงาน

กระบวนการ 

ผลได้ 

Output 

ผลที�เกดิ 

Effect 

ผลกระทบ 

Impact 

โอกาสความมั�นคงของการขยายอาชีพ 

มาก                                               น้อย 

� � � � � 

�. ใชแ้กลบรอง

พื�นคอกแทนการ

ลา้งดว้ยนํ� า 

ไดปุ๋้ยหมกัจาก

แกลบและ 

มลูหม ู

กลิ�นเหมน็ 

หมดไป 

ชุมชนไม่

ต่อตา้นธุรกิจ  - - - - 

�. ใชใ้บมนัเทศ

เป็นอาหารแทน

อาหารสาํเร็จรูป 

ลดรายจ่าย

ค่าอาหาร

สาํเร็จรูป ตวัละ 

�,��� บาท 

ใบมนัเทศ

สามารถ 

เปลี�ยนรูป 

สร้างมลูค่าเพิ�ม 

ประสิทธิภาพ

การหมุนเวียน

ปัจจยัภายใน

สูงขึ�น 

 - - - - 

�. ใชม้ลูและ

ปัสสาวะใน

บริเวณเก็บนํ� า 

เก็บอาหารไปทาํ

แก๊สชีวภาพ 

ไดแ้ก๊สหุงตม้

และแสงสว่าง 

ลดรายจ่ายซื�อ

แก๊ส LPG 

ประสิทธิภาพ

การหมุนเวียน

ปัจจยัภายใน

สูงขึ�น 

-  - - - 

�. นํ� าและกากมลู 

หมจูากบ่อแก๊ส

ใชเ้ป็นปุ๋ยใส่

แปลงปลกูมนั

เทศ 

- ปุ๋ยหมกัแหง้ 

- ปุ๋ยนํ� าชีวภาพ 

ลดค่าใชจ่้าย

ปุ๋ยเคมี 

ดินมีคุณภาพ   

มีอินทรียว์ตัถุ

ใหอ้าหารแก่พืช

สูงขึ�น 

-  - - - 

 

  จากตวัอยา่งเป็นการนาํผลได ้ผลที�เกิด และผลกระทบที�ปรากฏจริงนาํมาวิเคราะห์ดว้ย

เหตุ ผล และประสบการณ์ของบุคคลว่า สิ�งเหล่านี� สามารถบ่งชี� และเป็นโอกาสของการขยายอาชีพให้

มั�นคงไดเ้พียงใด หากผลการวิเคราะห์ออกมาค่อนขา้งต่าง เราจะสามารถตดัสินใจ ยกเลิก หรือพฒันาทาํ

ต่อไปได ้

สรุป 

 การจดัทาํแผนพฒันาอาชีพใหม้ีความมั�นคง เป็นภาวะงานที�ตอ้งดาํเนินการต่อเนื�อง เพื�อยกระดบั

ความมั�นคง การดาํเนินงานจาํเป็นตอ้งเริ�มตน้จากฐานความรู้ ผลการดาํเนินงานขยายอาชีพตามแผนธุรกิจ

ที�จะตอ้งมีการวางแผน ทาํงานตามแผน ตรวจติดตาม หาขอ้บกพร่อง และปฏิบติัการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

แลว้นาํสารสนเทศเหล่านั�นมากาํหนดความตอ้งการพฒันายกระดบัความมั�นคงเป็นระยะ ๆ 
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ใบงานที�  � 

คาํสั�ง  ใหผู้เ้รียนวิเคราะห์ผลได ้ผลที�เกิด ผลกระทบและโอกาสความมั�นคงในการขยายอาชีพของตนเอง 

หรือร่วมเรียนรู้ในการวิเคราะห์กบัผูป้ระสบความสาํเร็จในอาชีพของชุมชนที�ตนเองสนใจ 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

ใบงานที�  � 

คําสั� ง  ให้ผูเ้รียนจัดทาํแผนและโครงการพฒันาอาชีพสู่ความมั�นคงของตนเองหรือร่วมเรียนรู้กับ             

ผูป้ระสบความสาํเร็จในอาชีพของชุมชน โดยมีประเด็นในการจดัทาํดงันี�  

1.1 การลดความเสี�ยงที�จะสู่ความมั�นคง 

1.2 คุณธรรมในการประกอบอาชีพที�จะทาํใหสู่้ความมั�นคง 

1.3 การพฒันาคุณภาพผลผลิตหรือบริการที�จะสู่ความมั�นคง 

1.4 การลดตน้ทุนการผลิตหรือบริการที�จะสู่ความมั�นคง 

1.5 การส่งมอบผลผลิตหรือการใหบ้ริการที�จะสู่ความมั�นคง 

1.6 การสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่แรงงาน และผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการ 

1.7 การจดัการรายได ้ที�สู่ความมั�นคง 
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คณะผู้จัดทํา 

ที�ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชยัยศ  อิ�มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวชัรินทร์  จาํปี                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ที�ปรึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตณัฑวุฑโฒ ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

ผู้เขียนและเรียบเรียง 

นายอุทยั หนูแดง ขา้ราชการบาํนาญ 

ผู้บรรณาธิการ และพฒันาปรับปรุง 

�. นายพิชิต แสงลอย ผูอ้าํนวยการ กศน. อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

�. นางดุษฎี ศรีวฒันาโรทยั กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางพรทิพย ์ เข็มทอง กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาวเยาวรัตน ์ คาํตรง กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน   

คณะทํางาน 

�.  นายสุรพงษ ์ มั�นมะโน กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�.  นางสาวเพชรินทร์ เหลืองจิตวฒันา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผู้พฒันาและปรับปรุงครั�งที�  �  (วนัที�  � - ��  พฤศจกิายน  ����) 

�.  นางอญัชลี  ธรรมวิธีกุล  

�.  นางดุษฎี  ศรีวฒันาโรทยั 

�.  นายสุธี  วรประดิษฐ ์

�.  นางสาวกฤษณา  โสภี 

�.  นายสุภาพ  เมืองนอ้ย 

�.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเ์รือน 



 ��

ผู้พมิพ์ต้นฉบบั 

�.  นางสาวเพชรินทร์ เหลืองจิตวฒันา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาวปิยวดี คะเนสม กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผู้ออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป์    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 


