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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  

 หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปนแบบเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ ผูเรียนควร

ปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรูระดับ และ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชาน้ัน ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามทีก่ําหนด ถาผูเรียน

ไมเขาใจควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ครูควรทบทวนสาระสําคัญของรายวิชาชองทางการขยายอาชีพ (อช 31001) ใหผู เรียน

สามารถเชื่อมโยงระหวางรายวิชาได ทําใหเกดิความเขาใจตอเนื่องกับรายวิชาทักษะการขยายอาชีพ 

4. หนังสือเรียนเลมนีเ้นนการจัดการเรียนรูในลักษณะกระบวนการสวนใหญ จะยกตัวอยาง

อาชีพเกษตรกรรมแตอาชีพอ่ืนๆ ก็สามารถนํากระบวนการไปใชได 

5. หนังสือเรียนเลมน้ีมี 8 บท คือ 

บทที่  1 ทักษะที่เกี่ยวของกับการขยายอาชีพ 
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บทที่  8 โครงการขยายอาชีพ 

 



โครงสรางรายวิชาทักษะการขยายอาชีพ (อช31002) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

1. มีความรู ความเขาใจ ทักษะในการขยายอาชีพ เพือ่สรางความมัน่คงบนพืน้ฐานความรูใน

กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที ่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที ่เหมาะสม มีความ

หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาตอยอดและประยุกตใชภูมิปญญา 

2. มีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําแผนงานและโครงการธุรกิจเพือ่ขยายอาชีพเขาสู

ตลาดการแขงขัน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสูความมั่นคง 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายทักษะที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตและการตลาดที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการ

ขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 

2. ตรวจสอบระบบความพรอมในการขยายอาชีพใหมีความมั่นคง 
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5. ดําเนินการจัดทําและหรือปรับปรุงแผนธุรกิจดานการจัดการการผลิตหรือ การบริการและ

ดานการจัดการ การตลาด ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

6. ตรวจสอบระบบธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพได 

7. ปฏิบัติการจัดทําแผนและโครงการขยายอาชีพได 
 

ขอบขายเน้ือหา 

 บทที่  1 ทักษะในการขยายอาชีพ 

บทที่  2 ตรวจสอบระบบความพรอมการสรางอาชีพใหมีความมั่นคง 

บทที่  3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ 

บทที่  4 ความหมาย ความสําคัญของการขยายอาชีพ 

 บทที่  5 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ 

 บทที่  6 การจัดทําและพัฒนาระบบการขยายอาชีพ 

  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บทที่  7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ 

บทที่  8 โครงการขยายอาชีพ 

 



7 

บทที่  1 

ทักษะในการขยายอาชีพ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 อธิบายทักษะที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตและการตลาดที่ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการ

ขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือก 

 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1.  ความจําเปนในการฝกทักษะอาชีพ 

เร่ืองที่ 2.  ทักษะการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. เอกสารหมายเลข 1  ใบความรูเร่ืองทักษะการทํางานบนฐานขอมูล 

2. เอกสารหมายเลข 2  ใบความรูเร่ืองการตอยอดภูมิปญญายกระดับความรูใหสูงขึ้น 

3. เอกสารหมายเลข 3  ใบความรูเร่ืองการสรางความหลากหลาย เพื่อความมั่นคงในอาชีพ  

4. เอกสารหมายเลข 4  ใบความรูเร่ืองการประเมินประสิทธิภาพ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

5. เอกสารหมายเลข 5  ใบความรูเรื ่องการวิเคราะหเพื่อจําแนกบทบาท หนาที ่นวัตกรรม 

เทคโนโลยีg 



8 

เร่ืองที่ 1 ความจําเปนในการฝกทักษะอาชีพ 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. มีความเขาใจทักษะการทํางานบนฐานความรู 

2. เขาใจการเรียนรูตอยอดภูมิปญญา ยกระดับความรูใหสูงขึ้น 

3. เขาใจความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรม เพื่อความมั่นคงของอาชีพ 

แผนปฏิบัติการเรียนรู 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ

ของการเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียน 

1. มีความเขาใจทักษะ 

    การทํางานบนฐานความรู 

เรียนดวยตนเอง 

1. ผูเรียนแตละคนทําความเขาใจ 

    เรื่องทักษะการทํางานบน 

    ฐานขอมูลจากเอกสารใบความรู 

2. ทบทวนประสบการณการ 

    ทํางานบนฐานขอมูลของ 

    ตนเองแลวบูรณาการความรู 

    เขาดวยกัน หาแนวทาง 

    วิธีการทํางานบนฐานขอมูลเพื่อ 

    ขยายขอบขายอาชพีของตนเอง 

 

1. การระบุเหตุการณของ 

    การประกอบอาชีพท่ี 

    ตองใชความรูขอมูล 

    สารสนเทศ 

 

เอกสารหมายเลข 1  

ใบความรูเรื่องทักษะการ

ทํางานบนฐานขอมูล 

2. เขาใจการเรียนรูตอ 

    ยอดภมิูปญญา  

    ยกระดับความรูใหสูงขึ้น 

เรียนดวยตนเอง 

1. ผูเรียนแตละคนทําความเขาใจ 

    เรื่องการตอยอดภูมิปญญา          

    ยกระดับความรูใหสูงขึ้น 

เรียนโดยกลุม 

2. ใหคณะผูเรียนท่ีเปนกลุมอาชีพ 

    ลักษณะเดยีวกัน รวมกลุมกัน 

    คนหาภูมิปญญาท่ีจะตองใชเปน 

    ความสามารถหลักและกําหนด 

    แนวทางยกระดับความรูใหสูงขึ้น 

 

1. การระบุภมิูปญญาท่ี 

    จะใชเปนความสามารถ 

    หลักของการขยาย 

    ขอบขายอาชพี 

 

2. การกําหนดแนวทาง 

    การยกระดับความรู 

    ใหสูงขึ้น 

 

เอกสารหมายเลข 2  

ใบความรูเรื่องการ 

ตอยอดภูมิปญญา

ยกระดับความรูใหสูงขึ้น 

3.  เขาใจความ 

    หลากหลายทางชวีภาพ  

    และกิจกรรมาเพื่อความ 

    ม่ันคงของอาชีพ  

 

เรียนรูดวยตนเอง 

ทําความเขาใจเรื่องการสราง ความ

หลากหลายในอาชีพ เพื่อความ

ม่ันคง ลดอัตราเสี่ยงของตลาด 

 

1.  ไมคิดเชิงเดี่ยว 

2.  การบูรณาการความ 

     หลากหลาย สราง 

     ความม่ันคง 

 

เอกสารหมายเลข 3  

ใบความรูเรื่องการสราง

ความหลากหลาย เพื่อ

ความม่ันคงในอาชีพ  
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เอกสารหมายเลข 1  :  ใบความรู เร่ือง ทักษะการทํางานบนฐานขอมูล 

 

 

  การขยายอาชีพหลายคนใชวิธีทําตามกระแสความนิยม เห็นเขาไดดีก็จะทําตามเขาดวย 

คิดตัดสินใจดวยความรูสึก บางคนก็ประสบผลสําเร็จแตหลายคนพบความลมเหลว แตหากเราหันมามอง

คนประสบความสําเร็จอาชีพมัน่คง เราจะเห็นวาบุคคลเหลานีจ้ะทําอะไรตองคิดอยางถีถ่วน หาความรู 

ขอมูลมากมายมาใชคิดชั่งน้ําหนักโอกาสความสําเร็จ จัดระบบทําการทดลองสรุปผลจนมั่นใจจึงจะมีการ

ลงทุน การกระทําลักษณะนีเ้ปนลักษณะของคนทํางานบนฐานขอมูล ผูเรียนการศึกษานอกระบบจึงมี

ความจําเปนทีจ่ะตองพัฒนาทักษะการทํางานบนฐานขอมูล เพือ่ใหการขยายอาชีพเริม่ตนไดเหมาะสม

เฉพาะกบัตนเอง 

 

กรอบแนวคิดการทํางานบนฐานขอมูล 

                                                                                                                                                                                           

 

       

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิกรอบแนวคิดการทํางานบนฐานขอมูล 

  จากแผนภูมิกรอบแนวคิดการทํางานบนฐานขอมูล แสดงใหเห็นวา การทํางานบน

ฐานขอมูลจะมีกิจกรรมอยางนอย 3 กิจกรรมทีจํ่าเปนสําหรับการพัฒนาตนเองของผูเรียนที่จะตองเรียนรู

สรางเปนพฤติกรรมใหเปนลักษณะนิสัยในอันที่จะเปลี่ยนแปลงหรือขยายขอบขายอาชีพสูความมั่นคง 

ฐานขอมูลอาชีพ 

  การดําเนินการทางธุรกิจ มีองคประกอบรวม 4 องคประกอบดวยกัน คือ 

(1) องคประกอบดานทุน 

(2) องคประกอบดานผลิตภัณฑ 

(3) องคประกอบดานลูกคา 

(4) องคประกอบดานตนเอง 

องคประกอบดังกลาวเปนฐานขอมูลอาชีพที่ผูเรียนจะตองจัดระบบขอมูลไวใชทํางาน 

โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 

 

                                                                

     ทุน 

ฐานขอมูลอาชีพ            ผลิตภัณฑ 

                                         ลูกคา 

                                        ตนเอง 

สรางแบบจําลอง

อาชีพสําหรับตนเอง 

ปฏิบัติการใชและ

สรุปบทเรียน 
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1. องคประกอบดานทุน  ประกอบดวย 

  1.1 ทุนอสังหาริมทรัพย ไดแก บาน ที่ดิน โรงงาน ของที่เรามีอยู หรือตองจัดซื้อ จัดทํา

ไวใชทําธุรกิจ 

  1.2 ทุนเงิน มีหรือยัง ถายังไมมีแหลงเงินทุนอยู ทีไ่หน จะเขาถึงไดอยางไร จะสู กับ

ดอกเบี้ยไดหรือไม 

 2. องคประกอบดานผลิตภัณฑ  ประกอบดวย 

  2.1  คุณภาพของผลิตภัณฑ  ตลาดตองการอยางไร 

  2.2  กระบวนการผลิตที่ตองใช 

  2.3  นวัตกรรม เทคโนโลยี การลดตนทุน เปนอยางไร 

  2.4  นวัตกรรม เทคโนโลยี การผลิตจะเขาถึงไดระดับใด 

  2.5  บรรจุภัณฑ 

  2.6  การเก็บรักษา 

 3. องคประกอบดานลูกคา  ประกอบดวย 

  3.1  คานิยมเปนอยางไร 

  3.2  ชองทางเขาถึงลูกคา 

  3.3  การสรางความภักดีใหเกิดกับลูกคา 

  3.4  การสงเสริมการขาย 

 4.  องคประกอบดานตนเอง  ประกอบดวย 

  4.1  ความรูทักษะการดําเนินงาน ตองมีอะไรบาง 

  4.2  การพัฒนาทีมงาน คนงาน จะตองทําอะไร อยางไร 

  4.3  ความนาเชื่อถือของเรา 

  4.4  สังคมสิ่งแวดลอม กับสถานประกอบการของเรา 

  จากรายละเอียดพอสังเขปดังกลาวขางตน ผูเรียนจะตองสืบคน เรียนรู ทําความเขาใจ

อยางลึกซึ้ง สําหรับตัดสินใจออกแบบระบบทํางานหรือจะคอย ๆ ศึกษา สรางความมั่นใจดานการจัดทํา

แบบจําลองอาชีพแลวทดลองทําเพื่อสรุปผล ตัดสินใจกําหนดขนาดธุรกิจ หรือจะยกเลิกเปลี่ยนความคิด 
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การสรางแบบจําลองอาชีพ 

  แบบจําลองอาชีพ เปนเหมือนสมมติฐาน เพือ่การพิสูจนของการทําอาชีพ โดยมีขัน้ตอน

ดําเนินการดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาเบื้องตนเพื่อสรุปขอมูล สรางแบบจําลองอาชีพ 

  โดยเริ่มตนวิเคราะหฐานขอมูลอาชีพที ่เราจะทําทัง้ 4 องคประกอบแลวนําขอมูลมา

กําหนดรูปแบบเบื้องตน เพื่อการทดลองสรุปขอมูลสารสนเทศ ดังตัวอยาง 

  

 

 

ปลูกมะเด่ือฝร่ังอบแหง   - ขยายพันธุ          1. ใหผลผลิตลูกสด      1. มะเด่ือฝร่ังสาย 

เขาสูตลาด                       - งานผลิตปุยหมัก                          5 กก./ตน/ป                    พันธุญ่ีปุน 

                                   - งานผลิตจุลินทรีย                         2. ไดผลผลิตแหง       2. ขี้ไกทําปุยหมัก 

                                                - งานปลูกบํารุงรักษา                          1.5 กก./ตน/ป             3. จุลินทรีย พด. 1 

          - งานอารักขาตนพืช                       3. พื้นที่ 1 ไรสามารถ          พด. 2 และ พด. 3 

                                                - งานเก็บเกี่ยว                                    ปลูกได 400 ตน            4. พื้นที่ดิน 1 ไร 

                                                - งานอบแหง 

                                                - งานบรรจุหบีหอ 

 ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทําแบบจําลอง 

  หลงัจากการศึกษาเบื้องตน ผลการทดลองไดขอมูลสารสนเทศตามที่กําหนดแลวนํามาจัดทํา

แบบจําลองธุรกิจการผลิตลูกมะเด่ือฝร่ังอบแหง (Fix) เขาสูตลาดใหไดสัปดาหละ 200 กก. ดังตัวอยางน้ี 

  1. รูปแบบการดําเนินงาน 
 

 

 

ผลิตมะเด่ือฝร่ังอบแหง 1. ผลผลิตสดได 5กก./ 1. ขยายพันธุโดยวิธีปกชํา 1. สารเคมีเรงรากพืช 

(Fix) เขาสูตลาด ตน/ป แปรรูปเปน 2. ผลิตปุยหมักจากมูลไก 96 ตัน/ป 2.ถุงและขุยมะพราว ปกชํา 

สปัดาหละ 200 กก.  ผลแหงได 1.5 กก./ตน/ป 3. งานผลิตจุลินทรีย 9,600 ลติร/ป 3. มูลไก 96 ตัน 

 2. ตองปลูกตนมะเด่ือฝร่ัง 4. งานปลูกบํารุงรักษา 16 ไร 4. จุลินทรีย 

 จํานวน 6,400 ตน 5. งานอารักขาพืช  -  พด. 1 

 3. ใชพื้นที่ 16 ไร 6. งานเก็บเกี่ยว -  พด. 2 

  7. งานอบแหง -  พด. 3 

  8. งานบรรจุหีบหอ 5. ที่ดินพัฒนา  

   คุณภาพแลว 16 ไร 

ธุรกิจเปาหมาย กิจกรรม วิธีการทํางาน สมมติฐาน ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย เกณฑชี้วัด

ความสําเร็จ 

กิจกรรมวิธีการทํางาน ปจจัยดําเนินงาน 
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  2.  เอกสารขั้นตอนการทํางาน  เปนการนํากิจกรรมวิธีการไปจัดทํารายละเอียดวิธีการ

ขั้นตอนการทํางานเปนเอกสาร เพื่อใหคนทํางานไดใชปฏิบัติตาม ปฏิบัติการใชและสรุปบทเรียน 

  ขั้นตอนนี้เปนการปฏิบัติการเร่ิมตนทดลองเต็มรูปแบบการทําธุรกิจจริงดานการวางแผน

ปฏิบัติการ(Plan) ทํางานตามแผนปฏิบัติการ(Do) ติดตามตรวจสอบหาขอบกพรอง (Check) ปฏิบัติการ

แกไขขอบกพรอง (Action) เปนวงจร PDCA โดยในทุกขั้นตอนตองมีการจดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ ผลที่เกิดและผลกระทบอยางเปนระบบ เพื่อนํามาสรุปบทเรียนพัฒนาระบบธุรกิจใหมี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องเขาสูความมั่นคง  

สรุป 

  การประกอบธุรกิจทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ เปนอาชีพอิสระทีผู่ ประกอบการตอง

สรางภูมิคุมกันใหกับธุรกิจของตนเอง จะตองอาศัยขอมูลสารสนเทศทางอาชีพมากมาย ซึ่งสามารถจํากัด

ขอบเขตลงได 4 องคประกอบ คือ (1) ทุน (2) ผลิตภัณฑหรือบริการที่จะทํา (3) ลูกคา และ (4) ตนเอง มา

ใชตั้งแตเริ่มตนคิดตัดสินใจ กําหนดแบบจําลองอาชีพใหเหมาะสมกับตนเอง และปฏิบัติการใชสรุป

บทเรียนเปนองคความรูที่จะตองถูกพัฒนาใหสูงสุดเปนระยะ ๆ ดวยตนเอง การกระทําดังกลาวหรือเรือ่ง

ของการใชขอมูลสารสนเทศเขามาใชทํางานทั้งสิน้จําเปนที่ผู เรียนจะตองพัฒนาทักษะการทํางานบน

ฐานขอมูลไปอยางตอเน่ือง 
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กิจกรรมท่ี 1 

1. ผูเรียนพิจารณาอาชีพของตนเอง หรืออาชีพที่สนใจวามีความจําเปนตองฝกทักษะเพือ่ขยายอาชีพ

ดานใดบาง อยางไร 

2. ผูเรียนสรางแบบจําลองอาชีพที่ตนเองประกอบอยู หรืออาชีพตามความสนใจ หรือถอดบทเรียน

การจําลองอาชีพจากภูมิปญญามา 1 อาชีพ โดยมีองคประกอบ 2 ขั้นตอน คือการศึกษาเบือ้งตน

เพื่อสรุปขอมูล สรางแบบจําลองอาชีพ และการจัดทําแบบจําลอง 
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เอกสารหมายเลข 2  :  ใบความรู เร่ือง การตอยอดภูมิปญญายกระดับความรูใหสูงข้ึน 

 

 

  การถายทอดภูมิปญญาจากเจาขององคความรูไปสูบุคคลทีรั่บการถายทอด สวนใหญจะ

ใหความสําคัญกับเทคนิค ขัน้ตอน วิธีการของการทํางานหรือการแกปญหา แตในความเปนจริงแลว ภูมิ

ปญญายังมีองคประกอบอืน่ ๆ อีกมากมาย เปนองครวมทีจ่ะนําไปสูความสําเร็จ มั่นคง ยัง่ยืนได แตผูรับ

การถายทอดมักจะมุงไปรับเทคนิควิธีการมากกวา เชน ภูมิปญญาแยกอินทรียก็จะใหความสําคัญกับ

วิธีการทําปุยหมัก ปุยน้ํา เทานั้น ทั้ง ๆ ยังมีสวนประกอบอื่น ๆ ที่สําคัญมากมาย ดังนั้น การตอยอดภูมิ

ปญญาจึงเปนเรื่องที่จะตองมีกระบวนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อยกระดับความรูใหสูงขึ้น

สอดคลองไปกับยุคสมัย 
 

กรอบความคิด 

  การถายทอดภูมิปญญานาจะมีกรอบแนวคิด ดังน้ี 

 

 

 

 

1.1 วิเคราะหภูมิปญญาระบุภารกิจ                 ระบุความรูสารสนเทศ   ตอยอดภูมิปญญา 

1.2 วิเคราะหภารกิจระบุกิจกรรม     และขอมูล ศึกษาทบทวน  ปรับ แต งพัฒนา เข า สู ยุ ค

สมัย 

1.3 วิเคราะหกิจกรรมระบุขั้นตอนระบบ        ทําความเขาใจใหกระจาง 

1.4 วิเคราะหขั้นตอนระบบ ระบุเทคนิควิธีการ 

  

ขัน้ตอนการวิเคราะห

ภูมิปญญา 

ขั้นตอนศึกษา  

เจาะลกึ 

ขัน้ตอนพฒันา 
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1. กรอบการคิดวิเคราะห ภูมิปญญาและการศึกษาเจาะลึก กรณีการผลิตผลมะเด่ือฝร่ังอบแหง 

 

 

ผลิตผลสด

   1.1.2  ใชมีดขว้ันรอบกิ่ง 

 1 การขยายพันธุ 1.1 การขว้ันกิ่ง  1.1.1  เลอืกตําแหนงใตตา 

   1.1.3  ขดูเยือ่เจริญออก 

              1.4  ทาฮอรโมนเรงราก      ชนิดของฮอรโมน 

   ใหปดทับรอยแผล เรงรากและวิธีใช 

       ดานบน ที่มีจําแหนายใน 

                                         ทองตลาด 

 2 การปลูกบํารุงรักษา   1.2 การหอวัสดุตอน      

 3 การอารักขาพืช 

ผลิตผล 1 การเก็บเกี่ยว 

อบแหง

 3 การบรรจุภัณฑ 

 2 การแปรรูป 

 

 

2. กรอบการคิดพัฒนาตอยอดภูมิปญญาเขาสูยุคสมัย 

 

1.  ภารกิจของภูมิปญญา 1. ความเหมาะสมของ 1.1 บทบาทหนาที่ของ 

 การบริหารจัดการคุณภาพ ผูประกอบการธุรกิจ 

  1.2 การบริหารทรัพยากรดําเนินงาน 

  1.3 การบริหารการผลิต 

  1.4 การควบคุมคุณภาพ 

2. กจิกรรม ขั้นตอนระบบ 2. ความเหมาะสมของ 2.1 คุณภาพผลผลิต 

    ของภูมิปญญา ระบบการผลิต  2.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

  2.3 ความสามารถของปจจัยนําเขา 

3. เทคนิควิธีการ 3. ความเหมาะสมของ 3.1 ความสามารถลดตนทุนและเวลา 

 เทคนิควิธีการ 3.2 มีความถูกตอง เสียหายนอย 

  3.3 สิ่งแวดลอมปลอดภัย 

   

ภารกิจ กิจกรรม ขั้นตอนระบบของภูมิปญญา เทคนิควิธีการ สารสนเทศ

ความรูที่จําเปน 

ภูมิปญญา ทฤษฎแีนวคดิยคุใหม 
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จากกรอบแนวคิดดังกลาว ผูเรียนจะพบวา การขยายอาชีพหรือพัฒนาอาชีพเขาสูความ

มั่นคงเปนเรื่องของการคิด วิเคราะห การใชสารสนเทศขอมูล การประยุกตใชความรู เปนเรือ่งสําคัญของ

การตอยอดภูมิปญญามายกระดับความรูใหสูงขึ้น 

การตอยอดภูมิปญญายกระดับความรูใหสูงข้ึน 

  เปนกระบวนการขั ้นตอนการวิเคราะหภูมิปญญาทองถิ ่น เพื ่อใหมีความรูเกิดความ

กระจางในองคความรูของภูมิปญญานําไปสูการวิเคราะห ระบุ ทฤษฎีแนวคิดยุคใหมใชยกระดับความรู

ใหสูงขึ้นดังแผนภูมิน้ี 
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ภูมิปญญาผลิตผลมะเด่ือฝร่ังอบแหง การวิเคราะหระบบ เพื่อระบุทฤษฎีแนวคิด

ยุคใหมใชยกระดับความรูใหสูงขึ้น 

ภารกิจ ความเหมาะสมของ

การบริหารจัดการ 

1. การผลิตผลสด 

2. การผลิตผลแหง 

- บทบาทเจาของธุรกิจ 

- การบริหารทรัพยากร 

- การบริหารการผลติ 

- การควบคุมคุณภาพ 

ขอมูลสารสนเทศ

ยกระดับความรูใหสูงขึ้น 

1. การบรหิารจดัการคณุภาพ 

ISO 90001/2000 กจิกรรมระบบ 

การดําเนินงาน 

ความเหมาะสมของระบบ 

- คุณภาพผลผลิต 

- ประสิทธิภาพของ 

  กระบวนการ 

- ความสามารถของ 

  ปจจัยดําเนินการ 

ขอมูลสารสนเทศ

ยกระดับความรูใหสูงขึ้น 

1. การกําหนดมาตรฐานผลผลิต 

2. การจดัการระบบ ISO 

3. การควบคมุเชิงกลยุทธ 

1. การขยายพันธุ 

2. การปลูก 

3. การอารักขาพืช 

ปจจัย

นําเขา 

การขว้ัน

ก่ิง 

ก่ิงพันธุ

พรอมปลูก 

การหอ

วัสดุ 

ขั้นตอน

วิธีการ

ทํางาน 

1. เลือกตําแหนงใตตา 

2. ขว้ันเปลือกใตตา 

3. ขูดเย่ือเจริญ 

4. ทาฮอรโมนเรงราก 

1. นําถุงขนาด 2” บรรจุขุย

มะพราว 

มีความชื้นมัดปากถุงใหแนน 

2. ผาถุงมคีวามยาวหุมรอยแผล

ใหมิดชิด 

3. มัดตุมดวยเชือกฟางติดกับกิ่ง

ใหแนน 

4. ทาฮอรโมนเรงราก 

ความเหมาะสมของ

เทคนิควิธีการ 
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เอกสารหมายเลข 3  :  ใบความรู เร่ือง การสรางความหลากหลายเพื่อความมั่นคงในอาชีพ 

กรอบความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงผังความสัมพันธของการสรางความหลากหลายสูความมั่นคงในอาชีพ 

การสรางความหลากหลาย 

  การสรางความหลากหลายในอาชีพเปนภูมิปญญาเพือ่ใชสรางภูมิคุมกันใหกับการดํารง

อาชีพตามหลักทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน มีพระราชประสงคทีจ่ะให

อาชีพเกษตรกรสู ความเขมแข็งมัน่คงยัง่ยืน ดวยการใหปลูกขาว ปลูกผัก ผลไม และเลี ้ยงไก ไวกินใน

ครอบครัวเหลือขาย เลี ้ยงหมูไวเปนเงินเก็บ เงินออม ปลูกไมใชงาน ใชเปนเชือ้เพลิง ใหรมเงา จัดการ

บานเรือนใหสะอาด ชีวิตก็จะร่ํารวยความสุข (จากความจําของผูเขียน เมือ่ครัง้เขาเฝาถวายงานโครงการ

เกษตรธรรมชาติถาวรนิมิตอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2537 โดยมีพระมหาถาวร

จิตตภาวโรวงศมาลัยเปนผูอุปถัมภ) 

  พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบงชีถ้ึงการสรางความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การหมุนเวียนเปลี่ยนรูปบนความหลากหลายไดผลผลิตพอเพียงกับการกินอยู และเหลือขายเปน

รายไดใชดํารงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและ

กจิกรรม 

การหมนุเวียน

เปลี่ยนรูปบน 

ความหลากหลาย 

ผลผลิตเพิ่ม มีรายได 
อาชีพ 

มั่นคง 

ยั่งยืน 
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ตัวอยาง การหมุนเวียนบนความหลากหลายทางชีวภาพของอาชีพเกษตรกร 

การหมุนเวียนระหวางชีวภาพ 

ประโยชนจากการหมุนเวียน ผูให 
ผูรับ 

ชีวภาพ สิ่งท่ีได 

ขาว 

รําขาว 

ฟางขาว 

ผัก 

ไมผล 

ไมใชงาน 

- รําขาวใชเปนอาหารจุลินทรีย พัฒนาดิน 

- ฟางขางเปนอินทรียวัตถุใชทําปุยหมัก 

รําขาว 

ฟางขาว 

เปด 

ไก 

หมู 

ปลา 

- หมนุเวียนเปนอาหารสตัว 

ผัก 

ไมผล 

เศษผักผลไม 

สวนกนิไมได 

ขายไมได 

เปด 

ไก 

หมู 

ปลา 

- หมนุเวียนเปนอาหารสตัว 

ไมใชงาน 

(ไมปาตระกูลถั่ว) 

ใบรวงหลนลงหนาดิน ขาว 

ผัก 

ไมผล 

- ใบตกลงดินยอยสลายเปนปุยอินทรีย 

เปด 

ไก 

หมู 

อุจจาระ 

ปสสาวะ 

ขน 

ขาว 

ผัก 

ไมผล 

ไมใชงาน 

- ใชทําปุยหมักบํารุงดินใหธาตุอาหาร 

   แกพืช 

 

  จากตัวอยางการหมุนเวียนดังกลาวทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนลงได หากมีการ

จัดการวางแผนการทํางานตามสูตรพระราชทาน 3 + 3 + 3 + 1 ประกอบดวยพืน้ทีน้่าํ 3 สวน ใชกักเก็บน้าํ

เลี้ยงปลา พื้นที่ทํานา 3 สวน จะมีผลผลิตพอเพียงหมุนเวียนระหวางชีวภาพ พืน้ทีป่ลูกผักผลไมและไมใช

งาน 3 สวน และพื้นที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตวและทางเดินอีก 1 สวน โครงสรางสูตรพระราชทานดังกลาวจะ

สามารถจัดระบบการผลิตที่พึ่งพาปจจัยภายนอกไดนอยที่สุด 
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ตัวอยาง  การเปลี่ยนรูป แปรรูป ยกระดับมูลคาผลผลิต 

ชีวภาพ ผลผลิต การแปรรูปยกระดับมูลคา 

ขาว 

ขาวเปลือก - ขาวกลอง 

- ขาวขาว 

รํา - ธัญพืชเพื่อสุขภาพ 

แกลบ - เชี้อเพลิงแทง 

ผัก 

- หัวผกักาดขาว - หัวไชโปวหวาน 

- ผักกาดเขียว - เกี้ยมฉาย 

- กงฉาย 

- ผกักาดดอง 

- พริกชี้ฟา 

- หัวหอม 

- หัวกระเทียม 

- นํ้าพริกเผา 

- นํ้าพริกตาแดง 

- กระเทียมดอง 

ไมผล 

ผลไม - ผลไมอบแหง 

- ผลไมกวน 

- นํ้าสมสายชูหมัก 

ไมโตเร็ว 

ไมเชื้อเพลิง - ถาน 

- นํ้าสมควันไม 

ไมใชงาน - เคร่ืองเรือน 

- กระดาน 

หมู 

เน้ือหม ู - หมูสม 

- หมแูหนม 

- หมูกุนเชียง 

มนัหมู - สบูเหลวอาบนํ้า 

- สบูลางชาม 

- แคบหมู 

 

  จากตัวอยาง จะเห็นวา การแปรรูปทําใหเกิดความหลากหลายทางกิจกรรมมากมายที่จะ

ทําใหเกิดการเพิ่มผลผลิตและผลิตภัณฑสามารถใชอยู ใชกินเหลือขาย เพิ่มมูลคาสรางใหเกิดรายไดสู

ความมั่นคงยั่งยืนได 
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ปจจัยแหงความสําเร็จ 

  ปจจัยแหงความสําเร็จของการสรางความหลากหลายทางชีวภาพและกิจกรรมทีจ่ะ

จัดการใหความหลากหลายตาง ๆ นั้นลงตัว คงไมมีสูตรสําเร็จเปนเรื่องที่ผูเรียนจะตองเรียนรูคนพบได

ดวยตนเองจากวิธีการตาง ๆ เชน 

  1 การสืบคนขอมูลสารสนเทศตาง ๆ นํามาวิเคราะหหาความลงตัวแลวจัดระบบการ

ดําเนินงาน 

  2 การถอดบทเรียนจากผูประสบความสําเร็จนําขอมูลสารสนเทศทีไ่ดมาจัดระบบให

เหมาะสมกับตนเอง 

  3 การทดลอง เพือ่ตรวจสอบระบบการดําเนินงานที ่ไดมาจากขอมูลสารสนเทศวา 

เกิดผลตามความรูเพียงใดจะตองเพิ่มเติมพัฒนาอะไร 

  จึงอาจจะสรุปไดวา ปจจัยแหงความสําเร็จของการใชความหลากหลายทางชีวภาพและ

กิจกรรมมาสรางความมั ่นคงยั ่งยืนในอาชีพไดอยางลงตัว คือ การทํางานบนฐานขอมูลและใช

กระบวนการวิจัยมาเปนเคร่ืองมือของผูเรียนน่ันเอง 

 

กิจกรรมท่ี 2 

 ใหผูเรียนบอกการหมุนเวียนบนความหลากหลายทางชีวภาพ หรือกิจกรรมในอาชีพของตนเอง 

หรือสัมภาษณผูประกอบอาชีพที่สนใจมา 1 อาชีพ ตามรูปแบบ ดังนี้ 

 

การหมนุเวยีนระหวางชีวภาพหรือกิจกรรม 
ประโยชนจากการ

หมนุเวียน 
ผูให 

ผูรับ 
ชีวภาพ สิ่งท่ีได 
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เร่ืองที่  2  ทักษะการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการขยายอาชีพ 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. ประเมินประสิทธิภาพตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีได 

2. มีความรู ความเขาใจและจําแนกบทบาทหนาที่ของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยไีด 

3. ปฏิบัติการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยไีดอยางคลองแคลว 

แผนปฏิบัติการเรียนรู 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ

ของการเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียนรู 

1. ประเมินประสิทธิภาพ 

ตัดสินใจ ยอมรับ หรือ

ปฏเิสธนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยไีด 

เรียนดวยตนเอง 

1. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับ 

    การประเมินประสิทธิภาพ  

    นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีจาก 

    เอกสารใบความรู 

2. ปฏิบัติการประเมินนวัตกรรม 

    เทคโนโลยีที่ภาครัฐและ 

    เอกชนเสนอใหใช 

 

1. ความสามารถตอบสนอง 

   วัตถุประสงค 

2. ประหยัดคาใชจาย 

3. ทําใหงานดําเนินไปอยาง 

    รวดเร็ว 

 

เอกสารหมายเลข 4 

เร่ือง การประเมนิ

ประสิทธิภาพ

นวัตกรรมเทคโนโลยี 

2. มีความเขาใจ สามารถ

จําแนกบทบาท หนาที่

ของนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยไีด 

เรียนดวยตนเอง 

1. ผูเรียนนํานวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีที่ตัดสินใจใชมา

วิเคราะห ศึกษา บทบาท หนาที่ 

เพือ่ทราบรายละเอียดและ

ประยุกตใชใหถูกตองไดดวย

การศึกษาตัวอยางการวิเคราะห

จากเอกสารใบความรู 

 

1. บอกบทบาท 

2. บอกหนาที่ 

 

เอกสารหมายเลข 5 

เร่ือง การวิเคราะหเพือ่

จําแนก  

บทบาทหนาทีข่อง 

นวัตกรรมเทคโนโลยี 

3. ปฏิบัติการใชนวัตกรรม

และเทคโนโลยีไดอยาง

คลองแคลว 

เรียนดวยตนเอง 

ใหผูเรียนศึกษาขั้นตอนการทํางาน

ของนวัตกรรม เทคโนโลยี แลว 

ทําตาม ตรวจสอบหาขอบกพรอง

ของตนเองในการใชนวัตกรรม 

เทคโนโลยี แลวฝกการใชงานจน

คลองแคลว 

 

1. ใชนวัตกรรม เทคโนโลยี

อยางคลองแคลว 

 

- 
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เอกสารหมายเลข 4  :  ใบความรู เร่ือง การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม เทคโนโลยี 

กรอบความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  จากแผนภูมิสามารถอธิบายไดวา ประสิทธิภาพมีองคประกอบรวมอยางนอย 3 

องคประกอบ คือ (1) ความถูกตองเปนไปตามวัตถุประสงค (2) มีความรวดเร็ว และ (3) สามารถลด

ตนทุนรายจายได นอกจากนั้นในแตละองคประกอบจะตองมีความสัมพันธตอกัน หากนํากรอบแนวคิดนี้

มาอธิบายกับประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยอีาจจะสรุปไดวา 

  ประสิทธิภาพของนวัตกรรม เทคโนโลยีการประกอบอาชีพขึ้นอยูกับองคประกอบ ดังน้ี 

1 ความสามารถทํางานไดถูกตองตามวัตถุประสงคและมีของเสียนอย 

2 ประหยัดคาใชจาย 

3 ทาํงานไดรวดเร็ว 

ความถูกตองได

ตามวัตถุประสงค 

 

ประสิทธิภาพ 

 

ลดตนทนุ 
 

รวดเร็ว 
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ประเมินการทํางานใหถูกตองตามวตัถปุระสงคของเทคโนโลยี 

  การประเมินความสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคของนวัตกรรม เทคโนโลยี ผูเรียน

ตองคิดลักษณะบงชี้ความสําเร็จ และตัวชี้วัดความสําเร็จดวยตนเอง ดังตัวอยางน้ี 

ตัวอยาง  การประเมินการทํางานใหถูกตองตามวัตถุประสงค 

องคประกอบการประเมิน ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ เกณฑชี้วัดความสําเร็จของงาน 

1. การทําไดตามวัตถุประสงค 1. เน้ืองานทีน่วัตกรรม เทคโนโลยี 

    ทําได 

1. ความสามารถขั้นตํ่าที่ยอมรับได 

    รอยละ 90 ของเนื้องาน 

2. ความเสียหายของผลงาน 2. ผลงานที่เสียหายหรือไมผาน 

    คุณภาพ 

2. ความเสียหายขั้นสูงสุดที่ยอมรับ 

    ไดรอยละ 5 ของงาน 

   

 จากตัวอยางเกณฑการประเมิน เพื ่อใหเห็นรูปธรรมจึงขอยกตัวอยางการกําหนดเกณฑการ

ประเมินการทํางานไดถูกตองของนวัตกรรม เทคโนโลยี ดังน้ี 

ตัวอยาง  เกณฑการประเมินการทํางานไดถูกตองของนวัตกรรมจุลนิทรีย 

องคประกอบการประเมิน ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ เกณฑชี้วัดความสําเร็จของงาน 

1. การหมักสังเคราะห 

    อินทรียวัตถุใหเปนปุยหมัก 

หลังจากปรุงสวนผสมกับจุลินทรีย

เสร็จแลว กระบวนการหมกัตอง

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 – 7 

วัน โดยกระบวนการของจุลินทรีย 

กระบวนการหมกัตองแลวเสร็จ

ภายใน 5 – 7 วัน โดยกระบวนการ

จุลินทรีย 100% 

2. ความเสียหายของปุยหมัก อินทรียวัตถุควรจะไดรับการยอย

สลายใหมากที่สุด 

จะมีอินทรียวัตถุที่ยังไมยอยสลาย

ไดไมเกินรอยละ 10 

 

ตัวอยาง การประเมินเทียบเคียงการทํางานไดตามจุดประสงคของจุลินทรีย 2 สํานัก 

องคประกอบการประเมิน เทคนิคการใช พด.1 + พด.2 จุลินทรียเอกชน 

กระบวนการหมกัตอง

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน  

5 – 7 วัน โดยกระบวนการ

ของจุลินทรีย  

กระบวนการหมกัความรอน  

35°C - 40°C และเย็นลงทั้งหมด

ภายใน 5 – 7 วัน เปนกระบวนการ

ทํางานของจุลินทรีย 100% 

กระบวนการหมักความรอนสูงมาก

ตองใชแรงงานคนเขาไปกลับกอง

ปุยทุก ๆ 6 ชั่วโมง เพื่อรักษา

อุณหภูมิตอง 35°C - 40°C 

อินทรียวัตถุควรจะไดรับ

การยอยสลายใหมากที่สุด 

มีอินทรียวัตถุที่ราเดินมากกวา 

รอยละ 95 

มีอินทรียวัตถุที่ราเดินไดเพยีงรอย

ละ 70 

 

  จากตาราง บงชี ้ใหเห็นวา จุลินทรีย พด.1 + พด.2 สามารถทํางานไดถูกตองตาม

วัตถุประสงคมากกวาชนิดอ่ืน 



25 

ประเมินความประหยัดคาใชจาย 

  เปนการประเมินเทียบเคียงระหวางนวัตกรรมเทคโนโลยีอันใหมที ่จะนําเขามาใช

เทยีบเคียงกับนวัตกรรม เทคโนโลยีเกา โดยมีตัวแปรการประเมินประกอบการ 

1 ราคานวัตกรรม เทคโนโลยีตองจายเทาไร 

2 คาใชจายระหวางการใชเทาไร 

3 ลดรายจายจากเดิมเทาไร 

 

ตัวอยาง การประเมินเทียบเคียงคาใชจายนวัตกรรม เทคโนโลยี 

 เปาหมาย : พรวนดินใหละเอียดบนพื้นที่ 3 ไร ใหแลวเสร็จไมเกิน 6 ชั่วโมง (1 วัน) 

ใชแรงงานคน ขุด พรวนดวยจอบ ใชเคร่ืองจอบหมุนแบบเดินตามเคร่ืองยนต 5 แรงมา 

1. ราคานวัตกรรมเทคโนโลยี 

    - ตองใชคน 15 คน คาแรงงาน 

      1 คน/200 บาท/วัน ตองจาย 

      คาแรงงาน 3,000 บาท 

1. ราคานวัตกรรมเทคโนโลยี 

     - รถพรวนแบบเดินตามราคาคันละ 40,000 บาท ทํางานได  

        4,000 ชั่วโมง คิดคาใชจายชั่วโมงละ 100 บาท  

     - พื้นที่ขนาด 3 ไร ใชเวลาทํางาน 3 ชั่วโมง  

       ตองเสยีคาใชจาย  300 บาท 

2. คาใชจายระหวางการใชงาน 

    - เคร่ืองด่ืมชูกําลัง 15 ขวด 150 บาท 

    - นํ้าเย็น 50  บาท 

        รวม 200 บาท 

2. คาใชจายระหวางใชงาน 

    - คานํ้ามันเชื้อเพลิง 3 ชั่วโมง ขนาด 6 ลติร  

      เปนเงนิ 180 บาท 

    - คาใบมีดพรวนเสยีหาย  ประมาณ 300 บาท 

    - คาแรงคนงาน 1 คน 200 บาท 

       รวม 680 บาท 

    รวมรายจายทั้งหมด 3,200 บาท     รวมรายจายทั้งหมดเปนเงิน 980 บาท 

4. ลดรายจายจากเดิม 

            คาใชจายโดยแรงงานคน  3,200  บาท 

            คาใชจายโดยเคร่ืองจอบหมุนแบบเดินตาม    980  บาท 

            จึงสามารถลดรายจายได   2,220  บาท 
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ประเมินความรวดเร็ว 

  เปนการประเมินเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบระหวางการใชเวลาทํางานจากนวัตกรรม

เทคโนโลยีที่จะนําเขากับนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ใชอยูเดิม ดังตัวอยางการพรวนดินการใชแรงงานคนกับ

เครื่องจักรกลขนาดเล็ก พบวา เครื่องจักรกลขนาดเล็กพรวนดิน ใชเวลาเพียง 3 ชัว่โมง แตแรงงานคน

จะตองใชเวลาถึง 6 ชั่วโมง ตองพบกับความยุงยากในการจัดการคนใหทํางานไปตามเปาหมาย 
 

สรุป 

  การตัดสินใจนํานวัตกรรม เทคโนโลยีเขามาใชประกอบอาชีพ จําเปนตองประเมินให

มองเห็นเหตุผลการนําเขามา ความคุมคา และศักยภาพในการเปนภูมิคุมกันใหอาชีพมั่นคงยั่งยืน จึงตองมี

การประเมินดวยองคประกอบทัง้ 3 ดานและตัวแปรรวมตาง ๆ จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองแสวงหาความรู

ขอมูลใหมากพอที่จะใชประเมินตัดสินใจ ดังนัน้ การประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม เทคโนโลยีจึงเปน

สวนหนึ่งของการทํางานบนฐานความรู 
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เอกสารหมายเลข 5  :  ใบความรู เร่ือง การวิเคราะหเพื่อจําแนกบทบาทหนาท่ีของนวัตกรรม เทคโนโลยี 

 

 

  การเขาสูอาชีพเมื่อดําเนินธุรกิจไปจนประสบผลสําเร็จ มักจะถูกจับตามอง ทําตามกัน

มาก สวนแบงการตลาดจึงมีขนาดเล็กลงโดยลําดับ จนถึงวันหนึง่จะเกิดวิกฤติ จึงมีความจําเปนที่จะตอง

พัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพออกไปหรือเรียนรูทําในสิ่งที่คนอื่นทําไมได เพื่อใหอยูไดอยางมั่นคง

ยั่งยืน การพัฒนาหรือขยายอาชีพจะตองใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเขามาชวย 

  ปญหาดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นขัน้ตอนของพฒันาการไดดังน้ี 

 

 

 

                                                                                                                           4 ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจจะเปน  

                                                                                                                              ขาลง จําเปนตองขยายขอบขาย  

                                                                                                                              จึงมีความตองการใชนวัตกรรม  

                                                                                                                              เทคโนโลยีเขามาใชงาน  

                                                                                                          3 ธุรกิจในอนาคตจะมีผูคนเขามาเรียนรูทําตาม  

                                   ทาํใหเกดิวิกฤติสวนแบงตลาด 

                        2 ธุรกิจอยูในชวงพัฒนาขยายตัว 

               จะมีคนจับตามองพรอมทําตาม 

                         1  ธุรกิจระยะฟกตัวของ 

                             การเขาสูอาชีพ 

แผนภูมิแสดงวงจรชีวิตของอาชีพ 
 

ปญหาท่ีตองการคําตอบของผูประกอบธุรกิจ 

  ปญหาการเลือกนวัตกรรม  เทคโนโลยีของผู ประกอบอาชีพ การตัดสินใจเลือก

นวัตกรรม เทคโนโลยีไดตรงกับปญหาความตองการในธุรกิจใหมากทีสุ่ด ตรงนีเ้ปนจุดกําเนิดภูมิปญญา 

แตเรายังอยูในสภาวะที่ทําเองไมไดอาศัยการนําเขาดวยตัวเราเอง เพือ่ใหไดนวัตกรรม เทคโนโลยีที ่

เหมาะสมลงตัวกับงานอาชีพของเรามากที่สุด 
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กรอบแนวคิด 

  กรอบแนวคดิการจัดการใหไดนวัตกรรมเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมลงตัวกับธุรกิจมากที่สุด

มกีรอบแนวคดิการดําเนินการดังน้ี 

1.  กําหนดความตองการ 

1 ระบุสิ่งที่จะตองทําตอง 2  แสวงหาความรู   3  ประเมินความสามารถ 4  ตัดสนิใจ 

ใชนวัตกรรม เทคโนโลยี ความเขาใจ เพื่อระบุ ในการทํางานไดแทจริง นําเขามาใช 

เขามาทํางาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ของนวัตกรรมให งานใหเหมาะสม 

  กระจางดวยตนเอง 
 

วิธีการกําหนดความตองการ 

 1.  ระบุสิ่งที่จะตองทําและจําเปนจะตองใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเขามาใช เพื่อลดตนทุน ลด

ระยะเวลา การทํางานและสรางงานใหมีของเสียหายเกิดขึ้นนอยที่สุด 

  ตัวอยาง  สิ่งที่จะตองทํา  และจําเปนตองใชนวัตกรรม เทคโนโลยี 

 (1) การพรวนดินใหละเอียดและผสมปุ ยหมักคลุกเคลาลงดินใหกระจายสม่ ําเสมอตองใช

แรงงานคนจํานวนมาก คาใชจายสูง งานหนัก คนงานสูไมไหว ทิง้งานลาออก จําเปนตองใชเทคโนโลยี

การพฒันาดิน 

 (2) ชวงฤดูหนาวเบญจมาศไมออกดอก ถาสามารถทําใหออกดอกไดจะทําใหการปอนสินคาเขา

ตลาดไมขาดชวง จําเปนตองใชเทคโนโลยีการบังคับพืชใหออกดอกนอกฤดูกาล 

 2. บอกบทบาทหนาที่ท่ีจะตองนํานวัตกรรม เทคโนโลยีเขามาใช 

  ตัวอยาง 

 (1)  ทาํใหแสงของวันในชวงเดือนธนัวาคม – กุมภาพันธ มีความยาวขึ้น เพื่อกระตุนตาดอกเบญจมาศ 

 (2) เกษตรอินทรียพืชขาดไนโตรเจน แตขอกําหนดหามใชปุ ยเคมี จําเปนตองใชไนโตรเจนจาก

ธรรมชาติ 

แสวงหาความรู ความเขาใจเพื่อระบุนวัตกรรม เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

  ดวยการนําผลการวิเคราะห (1) ระบุสิ ่งที ่ตองทําและ (2) บทบาทหนาที ่ที ่จะตองนํา

นวัตกรรมเทคโนโลยีเขามาใชไปสืบคนขอมูลสารสนเทศและศึกษา สังเกตจากผูรูภูมิปญญาตาง ๆ ตองสรุป

ดวยตนเองวา ควรจะใชเทคโนโลยีอะไรและจําแนกบทบาทหนาที่ใหชัดเจน ดังตัวอยาง 

 ตัวอยางที่ 1 เทคโนโลยีการหมักดอง 

เทคโนโลยี บทบาท หนาท่ี 

ลูกแปงขาวหมาก ยอยแปง สรางน้ําตาล 

ลูกแปงเหลา ยอยนํ้าตาล สรางแอลกอฮอล 

แลคโตบาซิลลัสในเคร่ืองด่ืม

ยาคูลท 

ยอยโปรตีน ยอยถั่วเหลืองใหเปนกรดยูริค 

ยอยปลาใหเปนนํ้าปลา 
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ตัวอยางท่ี 2 เทคโนโลยีบังคับพืชออกผลนอกฤดูกาล 

เทคโนโลยี บทบาท หนาท่ี 

แสงหลอดฟลูออเรสเซนท สรางแสงใหวนัยาวขึน้ กระตุนใหพชืตองการวันแสงยาว

ออกดอก 

นํ้าหมักพืชผักผลไม เรงใบพืชใหสะสมอาหารแกตัว 

อยางรวดเร็ว 

กระตุนผักกินดอกใหออกดอก

สม่ําเสมอทั้งแปลง 

ฮอรโมนเรงการออกดอก เรงใบไมผลใหแกเร็วขึ้น กระตุนไมผล (มะมวง) ออกดอก

นอกฤดูกาล 

การงดนํ้าตนไม ทําใหตนโทรม ใบรวง กระตุนใหตนสมทิ้งใบออกจาก

ดอกพรอมกนั 

ตัวอยางท่ี 3 เทคโนโลยพีฒันาดินดวยแทรกเตอร 

เทคโนโลยี บทบาท หนาท่ี 

ผานกระทะ ไถบุกเบิก พลิกหนาดินจากลางขึ้นบน 

ผานหัวสิ่ว ไถแหวกดินระดับลกึ สลายดินดานใหแตกนํ้าซมึลึกลง

ในดินได 

โรตาร่ี ตีสับดิน สับดินใหละเอียด เพื่อการปลูก

ผักและนาขาว 

ประเมินความเหมาะสมและตัดสินใจ 

 เมือ่ไดศึกษาบทบาทหนาทีข่องนวัตกรรม เทคโนโลยีแลวเปนขั ้นตอนการประเมินความ

เหมาะสมดวยการเทียบเคียงกับเทคโนโลยีทีเ่คยใชวาจะทําใหดีขึน้แตกตางจากเดิมไดมากหรือปานกลาง

ดังตัวอยาง 

 ตัวอยางที่ 1 มะมวงน้ําดอกไม ถาเกษตรกรใหน้ําใหอาหารพืชอยางตอเนื่องอยางสมบูรณมะมวง

น้ําดอกไมจะออกลูกตอเนือ่งใหลูกตอเนือ่งใหลูกรุนพี ่รุนนองในปริมาณพอเหมาะนําเขาสูตลาดไดเปนระยะ ๆ 

อยางตอเนื่องกับการที่เราตองลงทุนใหสารเคมีบังคับใหออกดอกติดผลพรอมกันนอกฤดูกาลเหมาะสมกับ

ลักษณะตลาดที่เรามีอยูหรือไม 

 ตัวอยางท่ี 2 หมักนํ้าปลา เดิมเพียงเติมเกลือกับปลาในอัตราสวนที่เหมาะสม หมักทิง้ขามปก็จะได

น้าํปลา แตถาเราใชเทคโนโลยีจุลินทรียแลคโตบาซิลลัสทีต่องบดปลาใหละเอียดผสมแลคโตบาซิลลัส

เพิ ่มเขามาจะใชเวลาหกเดือนไดน้ําปลา แบบใดจะเหมาะสมกวากัน เพราะถาใชเทคโนโลยีแลคโต

บาซิลลัสจะตองเพิ่มคาใชจายบดปลาและคาจุลินทรีย 

 

 

 



30 

สรุป 

  การตัดสินใจนํานวัตกรรม เทคโนโลยีเขามาใชโดยไมผานการวิเคราะหเพื ่อศึกษา

บทบาทหนาทีแ่ละความเหมาะสมมีโอกาสที่จะเสี่ยงตอความเสียหายสิ้นเปลืองได หากเราหันมาให

ความสําคัญเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศของนวัตกรรม เทคโนโลยี เรียนรูทําความกระจางก็จะลดอัตราการ

เสี่ยงไดดี 

 

กิจกรรมท่ี 3 

1. ผูเรียนปฏิบัติการประเมินนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ภาครัฐและเอกชนเสนอใหใช 

2. ผูเรียนนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทีตั่ดสินใจใชมาวิเคราะห ศึกษา บทบาท หนาที ่เพื ่อ

ทราบรายละเอียดและประยุกตใชใหถูกตองไดดวยการศึกษาตัวอยาง 

3. ผู เรียนศึกษาขั ้นตอนการทํางานของนวัตกรรม เทคโนโลยี แลวทําตาม ตรวจสอบหา

ขอบกพรองของตนเองในการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี แลวฝกการใชงานจนคลองแคลว 

4. ผูเรียนวางแผนการฝกทักษะที่จําเปนตอการขยายอาชีพ โดยรวมแหลงฝกความรูที่ตองการฝก 

วิธีการฝก และผลการฝก 
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บทที ่ 2 

ตรวจสอบระบบความพรอมการสรางอาชีพใหมคีวามมัน่คง 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 สามารถตรวจสอบระบบความพรอมในการขยายอาชีพใหมีความมั่นคง 

 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ือง การตรวจสอบระบบความพรอมการสรางอาชีพใหมั่นคง 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. เอกสารหมายเลข  6  ใบความรู เร่ือง ความหมายและลักษณะองคประกอบในขอบขายอาชีพ 

2. เอกสารหมายเลข  7  ใบความรู เร่ือง การวิเคราะหชุมชน 

3. เอกสารหมายเลข 8  ใบความรู เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เอกสารหมายเลข 9  ใบความรู เรือ่ง การวิเคราะห ตรวจสอบระบบความพรอมในการสราง

อาชีพ 
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เร่ืองที่ 1  การตรวจสอบระบบความพรอมการสรางอาชีพใหมัน่คง 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. เขาใจขอบขายระบบธุรกิจ 

2. เขาใจขอบขายระบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. เขาใจการวิเคราะหตรวจสอบปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบในขอบขายระบบ

ธุรกิจกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประเมินระบุความพรอมการสรางอาชีพใหมั่นคง 

แผนปฏิบัติการเรียนรู 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ

ของการเรียนรู 
กิจกรรม 

การวัดผลและ

ประเมินผล 
สื่อการเรียน 

1. เขาใจขอบขายระบบ 

   ธุรกิจ 

เรียนรูดวยตนเอง 

ใหผูเรียนศึกษาความหมายและ

ลักษณะองคประกอบรวมใน

ขอบขายระบบอาชีพจาก 

ใบความรู 

 

การระบุองคประกอบ

รวมในขอบขายระบบ

ธุรกิจ 

 

 

เอกสารหมายเลข 6  

ใบความรู เร่ือง 

ความหมายและ

ลักษณะของ

องคประกอบใน

ขอบขายอาชีพ 

2. เขาใจขอบขายระบบ 

      เศรษฐกจิพอเพยีง 

เรียนรูดวยตนเอง 

ใหผูเรียนศึกษาความหมายและ

ลักษณะองคประกอบการคิดใน

ระบบเศรษฐกิจพอเพียงจาก     

ใบความรู 

 

การระบุองคประกอบ

การคิดในระบอบ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

เอกสารหมายเลข 7   

ใบความรู เร่ือง ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

3. เขาใจวิเคราะห

ตรวจสอบปฏิสัมพันธ

ระหวางองคประกอบ

ในขอบขายระบบ

เศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อ

ประเมินระบุความ

พรอมการสรางอาชีพ

ใหมั่นคง 

เรียนรูดวยตนเอง 

1. ใหผูเรียนศึกษา วิเคราะหการ

ประกอบอาชีพ โดยยดึหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ความคิดรวบยอดของ

ปฏิสัมพันธระหวาง

องคประกอบในอาชีพ

กับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เอกสารหมายเลข 8  

ใบความรู เร่ือง การ

วิเคราะห ตรวจสอบ

ระบบความพรอมใน

การสรางอาชีพ 2. ผูเรียนทําบันทึกความพรอมใน

การสรางอาชีพตามความคิดรวบ

ยอดของปฏิสัมพันธ ระหวาง

เศรษฐกิจพอเพียงกับ

องคประกอบการทําอาชีพ 

การระบุปฏิสัมพันธบอก

ขอบกพรองที่ตองพัฒนา

ใหเกดิความพรอม 
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เอกสารหมายเลข 6  :  ใบความรู เร่ือง ความหมายและลักษณะองคประกอบในขอบขายอาชีพ 

องคประกอบในระบบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงความสัมพันธองคประกอบภายในระบบอาชีพ 

   

 จากแผนภูมิความสัมพันธองคประกอบภายในระบบอาชีพ มีองคประกอบที่สําคัญและสงผล

กระทบความมัน่คงของอาชีพ 4 องคประกอบดวยกันคือ (1) ทุน  (2)  ผลผลิต (3) ลูกคา และ (4) การ

เรียนรูพัฒนาตนเองของสถานประกอบการ 
 

ทุน 

 ในการประกอบอาชีพ การจัดการทุนเปนเรื่องสําคัญ เพราะทุนจะตองผันแปรสําคัญตอความ

มั่นคงของอาชีพ ทุนมีหลายประเภทที่ผูประกอบอาชีพจะนําเขามาบูรณาการใชลงทุนประกอบการ เชน 

 1.  เงินทุน  ไดมาจากการออม จากการสะสมทุน จากการกูยืมสถาบันการเงิน 

 2.  ทุนที่ดิน เปนที่ตัง้สถานประกอบการ เปนฐานการผลิตที่จะตองมีการจัดการใหการใชที่ดิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ทุนทางสิง่แวดลอม เชน การเกษตรอินทรีย ตัง้บนพื้นทีป่าเขาโดยลอม ทําใหไดความชืน้และ

ปุยธรรมชาติมาตามลมและไหลมากับนํ้าฝน ทําใหลดตนทุนเกี่ยวกับปุยหมักและจุลินทรียลงได 

 

 

 

 

 

ทุน 

การพฒันา

ตนเอง 
ผลผลิต 

ลูกคา 

อาชีพมั่นคง 
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ผลผลิต 

 เปนตัวเปาหมายการประกอบอาชีพทีจ่ะตองมีมาตรฐาน ขอกําหนดในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในรูป

ลายลักษณอักษร ในรูปของคานิยมที่ยอมรับกันทั่วไปทีผู่ผลิตจะตองทําใหไดตามมาตรฐานในการจัดการ

ใหเกิดผลผลิตมีองคประกอบรวมอยูหลายประการ เชน 

1. คุณภาพผลผลิต ตองเปนไปตามมาตรฐาน คานิยมของลูกคา 

2. กระบวนการผลิต ตองสามารถลดตนทุนได 

3. การจัดการผลผลิตสงมอบใหลูกคาในสภาพที่มีคุณภาพใหมากที่สุด 

4. ความปลอดภัยของผลผลิต 

 

ลูกคา 

 เปนองคประกอบที ่สําคัญเพราะถาไมมีลูกคาก็จะไมเกิดการหมุนเวียนทางรายได รูปแบบ

เศรษฐกิจจะเปนการทําเพือ่อยูเพื่อกิน แบงปนกันในชุมชน ประเทศชาติคงไมมีรายไดมาพัฒนาประเทศ 

การประกอบอาชีพจึงใหความสําคัญกับลูกคาทีจ่ะตองสรางความผูกพันภักดีตอกันและขยายวงกวาง

ออกไป ทําใหผลผลิตจําหนายไดปริมาณสูงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคง ยั่งยืนของอาชีพ

สวนบุคคลและสังคมประเทศชาติ 

 

การพฒันาตนเอง 

 การประกอบอาชีพธุรกิจ ผูประกอบอาชีพจําเปนตองศึกษาวิเคราะหสภาพการผลิต การตลาด 

การลงทุน คานิยม นวัตกรรมเทคโนโลยีตาง ๆ ใหสามารถจัดการพัฒนาธุรกิจใหกาวหนาสัมพันธกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพใหเติบโตขึ้นไมใหอาชีพตกตํ่าและตายลง 

 ตัวอยางท่ี 1 อาชีพเขียนปายประกาศถาพัฒนาตนเองไมใชคอมพิวเตอรและอิงคเจทก็ยังสามารถ

ดําเนินธุรกิจตอไปได แตถาหากไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรูอาชีพเขียนปายประกาศก็จะตายลง

ทัง้หมดแลว 

 ตัวอยางที ่2 รานโชหวยที่เรียนรูพัฒนาตนเอง วิจัยระบุสินคาจําเปนของคนในชุมชน ตองใช

ประจําและจํานวนมาก แลวจัดรานใหมบรรจุสินคาที่จําเปน ทําใหรานคาไมรกรุงรัง ถาหากราคาขายที่

เปนจริงไมเอาเปรียบ คนในชุมชนก็เต็มใจซือ้ไมเสียเวลาไปศูนยการคาที่ตองมีการเดินทาง รานโชหวยที่

ไมเรียนรูพัฒนาตนเอง จึงตายไปจากทองถิ่น 
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เอกสารหมายเลข 7  :  ใบความรู เร่ือง การวิเคราะหชุมชน 

วิเคราะหชุมชน 

     การขยายงานอาชพี  เปนแนวทางการดําเนินงานอาชพี ใหมคีวามเขมแขง็และเกดิความมัน่คงใน

การประกอบอาชีพ ที่มีความสอดคลองกบัความตองการของตลาด  

 การขยายงานอาชีพ จะประสบความสําเร็จหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับศึกษาและการวิเคราะหขอมลู

สถานการณของชุมชนทั้งภายในและภายนอก ใหตรงกับสภาพความเปนจริงตามสภาพการณที่มีการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อสรางความเชื่อมั่นและกําหนดเปาหมายการขยายงานอาชีพที่ชัดเจน   

   ดังน้ัน การดําเนินการขยายงานอาชีพใหประสบความสําเร็จ  แมวาผูดําเนินการอาชีพ จะไดมี

การพฒันางานอาชีพมาแลวอยางตอเน่ือง  พรอมทั้งไดวิเคราะหความเปนไปได  รวมถึง ไดศึกษาขอมูล

องคประกอบที่เกี่ยวของมาแลวก็ตาม 

   ในการขยายงานอาชีพใหเกิดความมั่นคง  จําเปนตองใหความสําคัญตอการวิเคราะหขอมูล

สถานการณของชุมชน ใหเหมาะสมและมีความสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ   ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และ

ทรัพยากรมนุษย 

 ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นและสามารถกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานขยาย

อาชีพเพื่อความมั่นคงไดอยางเหมาะสม  จึงควรไดมีการวิเคราะหชุมชนเกี่ยวกับสภาพบริบทของพื้นที่กับ

งานอาชีพที่ตัดสินใจจะดําเนินการพฒันา        

   การดําเนินการวิเคราะหชุมชน  โดยทั่วไปนิยมใชเทคนิค SWOT ในการประเมิน เพราะ เปน

เทคนิคสําหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบวา  มีผลดีหรือผลเสียอยางไรตอสิ่งที่จะกระทํา  

มีรายละเอียด ดังน้ี 

    S (Strength)  จุดแข็ง  หมายถึง ความสามารถ หรือสถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิง

บวก ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือกอใหเกิดประโยชน

ตอการทํางาน สงผลใหงานที่ทําเกิดความเขมแข็ง 

    W (Weakness) จุดออน หมายถึง สถานการณภายในชุมชนที่เปนเชิงลบ ซึ่งไมสามารถ

นํามาใชเปนประโยชนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค หรือไมกอใหเกิดประโยชนตองาน 

อาจสงผลใหงานที่ทําเกิดคงวามลมเหลวได  

    O (Oportunity) โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่เอ้ือ

ประโยชนในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอ

การดําเนินงาน 
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    T (Treat) อุปสรรค  หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกชุมชน ที่ขัดขวางหรือไม

สนับสนุนตอการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอการ

ดําเนินงาน 

   ในการดําเนินการวิเคราะหชุมชนตามสภาพบริบทของพื้นที่ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ 

ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย กับงาน

อาชีพที่ตัดสินใจจะดําเนินการพัฒนา  ดวยเทคนิค SWOT เพื่อการเขาสูอาชีพ มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

    1. กําหนดประเด็นสภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความสัมพันธตองานอาชีพที่ตัดสินใจที่จะ

ดําเนินการพฒันา เพื่อการนํามาวิเคราะห เชน 

    1.1 กลุมอาชีพเกษตรกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิประเทศ  และทรัพยากรมนุษย 

     1.2 กลุมอาชีพอุตสาหกรรม ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติ   ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพภูมิอากาศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

     1.3 กลุมอาชีพพาณิชยกรรม  ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  ไดแก 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ัง 

    1.4 กลุมอาชีพความคิดสรางสรรค  ประเด็นสภาพบริบทที่ควรนํามาวิเคราะห  

ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ   ทรัพยากรมนุษย 

    1.5 กลุมอาชีพอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  ประเด็นสภาพบริบทที่ควร

นํามาวิเคราะห ไดแก  ทรัพยากรธรรมชาติ   ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี

และวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย 

    2. กําหนดรายละเอียดยอยที่จะทําการวิเคราะหในแตละประเด็นของสภาพบริบทแตละ

ดานกับงานอาชีพทีก่าํหนดจะดําเนินการพฒันา เชน 

ประเด็นของสภาพบริบท รายละเอียดของประเด็น 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ  1.1 ความเหมาะสมและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และ/หรือ ชุมชนขางเคียงที่       

      เอ้ือตองานอาชพี 

1.3 ปริมาณและคาใชจายในการซื้อทรัพยากร 

1.4 ปริมาณนํ้า / แหลงน้ํา ที่ตองใชในงานอาชีพ 

1.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
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ประเด็นของสภาพบริบท รายละเอียดของประเด็น 

2. ลักษณะภูมิอากาศ   2.1 ลักษณะภูมิอากาศ 

2.2 สภาพภูมิอากาศกับการสนับสนุนงานอาชีพ 

2.3 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับสภาพพื้นที่ 

2.4 ความสัมพันธของภูมิอากาศกับทรัพยากรธรรมชาติ 

2.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ภูมิประเทศ    3.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

3.2 สภาพภูมิประเทศกับการเกื้อหนุนงานอาชีพ 

3.3 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับงานอาชีพ 

3.4 ความสัมพันธของภูมิประเทศกับทรัพยากรธรรมชาติ 

3.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิต  

4.1 งานอาชีพสอดคลองกับศิลปะของชุมชน 

4.2 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชุมชน  

4.3 งานอาชีพมีความสัมพันธกับประเพณีของชุมชน  

4.4 งานอาชีพมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

4.5 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

5. ทรัพยากรมนุษย 5.1 ความรู ในการประกอบอาชีพของตนเอง 

5.2 ผูรูในชุมชน ที่มีความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 

5.3 แรงงานในชุมชนที่จําเปนตองใชในงานอาชีพ 

5.4 การบริหารงานบุคคล / แรงงาน 

5.5 ความสัมพันธของคนในชุมชนกับผูประกอบการ 

5.6 รายละเอียดของประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 

    3. เมื่อสามารถกําหนดรายละเอียดยอยไดในแตละประเด็นของสภาพบริบทแลว ในการ

วิเคราะห   ใหดําเนินการวิเคราะหในแตละดานของการวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT ตามตารางวิเคราะห

ดังน้ี  
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อาชีพท่ีตัดสินใจเลือก ................................................. 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต \ 

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

 

  4. ดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามความเปนจริง ตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแต

ละประเด็นของสภาพบริบทชุมชนวา  มีความสัมพันธกับงานอาชีพที่จะดําเนินการพฒันาอยางไร  ทั้งน้ี 

ในการวิเคราะหระบุขอมูล ผูดําเนินการไดแกผูที่ตัดสินใจขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง เปนผูดําเนินการเอง 

โดยตองวิเคราะหระบุขอมูลดวยความเปนจริง 

     ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายในชุมชน      เปนการวิเคราะหระบุ

ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดยอยในแตละประเด็น แยกขอมูลภายในชุมชนที่เปนเชิงบวกหรือเปนสวน

สนับสนุน เกื้อหนุนใหงานอาชีพประสบความสําเร็จ ในดานจุดแข็ง และระบุขอมูลในชุมชนที่เปนเชิงลบ 

หรือเปนขอมูลที่อาจจะเปนปญหาไดกับงานอาชีพ ในดานจุดออน   

   ในการวิเคราะหระบุขอมูลสถานการณภายนอกชุมชน เปนการวิเคราะหระบุ

ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดยอยในแตละประเด็น  แยกขอมูลภายนอกชุมชนที่เปนเชิงบวก หรือเปนสวน

สนับสนุน เอ้ือประโยชนในการทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

ในดานโอกาส  และระบุขอมูลภายนอกชุมชนที่เปนเชิงลบ หรืออาจจะเปนสิ่งที่ขัดขวางหรือไม
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สนับสนุนตอการทํางานอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงค หรือเปนปญหาตอการดําเนินงานอาชีพ ในดาน

อุปสรรค 

ตัวอยางการวิเคราะหระบุขอมูล 

อาชีพ การขยายผลิตภัณฑจากนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1. ทรัพยากรธรรมชาต ิ ในพื้นที่ตําบลเกาะกูด มี

มะพราวเปนจํานวนมาก 

2. ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ มีความ

เหมาะสมตอการทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาเที่ยว

เปนจํานวนมาก  จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงาน

อาชีพ 

3. ภูมิประเทศ ตําบลเกาะกูด มีภูมิประเทศเปน

เกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม มีนักทองเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาเที่ยวเปน

จํานวนมาก  จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงานอาชีพ

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

นํ้ามันมะพราว เปนผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใช

รวมในการผลิตเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆได  

5. ทรัพยากรมนุษย   ดําเนินการดวยสมาชิก

ภายในครอบครัว และสามารถจางแรงงานใน

พื้นที่ได 

1. ทรัพยากรธรรมชาต ิไมมีทรัพยากรธรรมชาติ 

เปนวัตถุดิบสวนผสมในการผลิต  

2. ลักษณะภูมิอากาศ  อาจมีปญหาไดในชวงฤดู

มรสุม เพราะเรือโดยสารอาจจะไมออกเรือ 

3. ภูมิประเทศ  ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 

กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสง

และการจําหนายผลผลิตได 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต   ไม

มขีอมลูเปนจุดออน 

5. ทรัพยากรมนุษย  ไมมีขอมูลเปนจุดออน 
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สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ ไมมีขอมูลเปนโอกาส

2. ลักษณะภูมิอากาศ  นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศนิยมเดินทางมาเที่ยวเปน

จํานวนมาก เพราะมีลักษณะภูมิอากาศ มีความ

เหมาะสมตอการทองเที่ยว จึงเกือ้หนุนในการ

ดําเนินงานอาชพี 

3. ภูมิประเทศ   ภูมิประเทศของตําบลเกาะกูด มี

มะพราวเปนจํานวนมาก และมีธรรมชาติ

สวยงาม มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก  จึง

เกือ้หนุนในการดําเนินงานอาชพี\ 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  การ

ดํารงชีวิต สามารถใชนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น 

นํามาเปนสวนผสมหลักในการผลิตผลิตภัณฑ

เพือ่ใชในชวีติประจําวันได  

5. ทรัพยากรมนุษย  ไมมีขอมูลเปนโอกาส 

1.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ จะตองสั่งวัตถุดิบ

สวนผสมในการผลิตจากภายนอกทองถิ่น มาใช

ในการผลิต 

2. ลักษณะภูมิอากาศ  อาจมีปญหาไดในชวงฤดู

มรสุม เพราะเรือโดยสารอาจจะไมออกเรือ 

3. ภูมิประเทศ   ตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 

กิโลเมตรทางทะเล อาจจะมีปญหาในการขนสง

และการจําหนายผลผลิตได 

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ไมมี

ขอมูลเปนอุปสรรค 

5. ทรัพยากรมนุษย  มีผูผลิตในทองถิ่นอ่ืน ที่

ดําเนินการผลิต อาจสงผลตอการจําหนายได 

 

 5. เมือ่ดําเนินการวิเคราะหระบุขอมูลตามหัวขอของรายละเอียดยอยในแตละประเด็น

ของสภาพบริบทชุมชนแลว  ผูวิเคราะหขอมูลตองวิเคราะหสรุปขอมูลทั้งหมด เพื่อใหมองเห็น

สภาพการณทั้งหมด พรอมที่จะนําไปกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการขยายอาชีพ  โดยควร

สรุปเปนขอเพื่อความชัดเจน 

  

ตัวอยางการวิเคราะหสรุปขอมูล 

   จากผลการวิเคราะหระบุขอมูล สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้ 

    1. จากขอมูลสภาพการณภายใน สรุปไดวา การขยายผลิตภัณฑจากนํ้ามันมะพราวกลั่น

เยน็  สามารถนํานํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น ไปใชเปนสวนผสมหลักในการผลิตผลิตภัณฑ สําหรับนําไปใช
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ในชวีิตประจําวันได  ประกอบกับ ตําบลเกาะกูด เปนแหลงทองเที่ยว ที่มีภูมิประเทศ อุดมไปดวยมะพราว 

และธรรมชาติสวยงาม มีลักษณะภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว ทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศ นิยมเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก  จึงเกื้อหนุนในการดําเนินงานอาชีพ  โดย 

สามารถดําเนินการไดดวยสมาชิกภายในครอบครัว และสามารถจางแรงงานในพื้นที่ได      

      ทั้งน้ี หากมีการดําเนินงานการขยายผลิตภัณฑจากนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น ตอง

คํานึงถึงวัสดุสวนผสมในการผลิต เพราะในพื้นที่ตําบลเกาะกูดไมมีทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใชในการ

ผลิต   รวมทั้ง  ระยะทางของตําบลเกาะกูดหางจากฝงรวม 80 กิโลเมตรทางทะเล  และสภาพภูมิอากาศ

ในชวงฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากผลผลิตไปจําหนายอาจจะไมออกเรือ  

    2. จากขอมูลสภาพการณภายนอก สรุปไดวา การขยายผลิตภัณฑจากนํ้ามันมะพราวกลั่น

เยน็ สามารถใชนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น นํามาเปนวัสดุหลักในการผลิตผลิตภัณฑเพื่อใชในชีวิตประจําวัน 

เพื่อการจําหนายได เพราะตําบลเกาะกูด เปนแหลงทองเที่ยว ที่มีภูมิประเทศ อุดมไปดวยมะพราว และ

ธรรมชาติสวยงาม มีลักษณะภูมิอากาศ ที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว ทําใหมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางประเทศ นิยมเดินทางมาเที่ยวเปนจํานวนมาก  จึงเกือ้หนุนในการดําเนินงานอาชพี     

      ทั้งน้ี การขยายผลิตภัณฑจากนํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น ตองคํานึงถึงวัสดุ

สวนผสมในการผลิต เพราะตองสั่งซื้อจากภายนอกพื้นที่ รวมทั้ง ระยะทางของตําบลเกาะกูดหางจากฝง

รวม 80 กิโลเมตรทางทะเล  และสภาพภูมิอากาศในชวงฤดูมรสุม เพราะเรือโดยสารที่จะฝากซื้อวัสดุ

สวนผสมในการผลิต  และฝากผลผลิตไปจําหนายอาจจะไมมีการออกเรือ  

    3. ภาพรวมการวิเคราะหสภาพการณสรุปไดวา  

      1. มีความเหมาะสมและเปนไปได ในการการขยายผลิตภัณฑจากนํ้ามัน

มะพราวกลั่นเย็น เพราะสามารถนํานํ้ามันมะพราวกลั่นเย็น ไปใชเปนสวนผสมหลักในการผลิตผลิตภัณฑ 

สําหรับนําไปใชในชีวิตประจําวันได   

       2. ดําเนินการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง  ใชการบริหารจัดการอาชีพในลักษณะ

ครอบครัว และสามารถจางแรงงานเพื่อสนับสนุนการผลติได ตามจํานวนการผลิตในแตละชวง 

    6. เมื่อสามารถวิเคราะหกําหนดเปาหมายและทิศทางที่จะดําเนินการขยายอาชีพไดแลว 

เพื่อใหเกิดเปาหมายสูงสุดและเสนทางการดําเนินการขยายอาชีพใหเกิดความมั่นคง ผูประกอบการควร

จัดทําแผนพัฒนาธุรกิจชุมชน เพื่อใหการบริหารจัดการงานอาชีพเปนไปอยางมีระบบและเปาหมายที่

ชดัเจน 
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กิจกรรมท่ี 4  

 

 ใหผูเรียนวิเคราะหชุมชน ตามสภาพบริบทของพื้นท่ี ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ 

ลักษณะภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต และทรัพยากรมนุษย กับงาน

อาชีพท่ีกําหนดจะขยายงานอาชีพ  ดวยเทคนิค SWOT เพื่อการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง 

    

อาชีพท่ีตัดสินใจเลือก ................................................. 

สถานการณภายในชุมชน 

จุดแข็ง จุดออน 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

สถานการณภายนอกชุมชน 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ลักษณะภูมิอากาศ   

3. ภูมิประเทศ    

4. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  

5.ทรัพยากรมนุษย 
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เอกสารหมายเลข 8  :  ใบความรู เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  เชื ่อวา คนไทยสามารถพัฒนาศักยภาพการคิด การกระทําใหเขมแข็งขึ ้น เพือ่สราง

เศรษฐกิจแกปญหาความยากจนดวยการสรางลักษณะนิสัยประจําใหเปนบุคคลที่จะทําอะไรตองคิดหา

เหตุผล คิดตัดสินใจระบบความพอดีสําหรับตนเองหรือชุมชน กําหนดแนวทางสรางภูมิคุ มกันใหกับ

อาชีพทีจ่ะทํา เรียนรู สรางความรอบรูใหกระจางพึง่พาตนเองได และมีคุณธรรม จริยธรรม สงผลใหการ

พัฒนาเศรษฐกิจของบุคคล สามารถสรางความพอเพียงอยูดีมีสุข และกาวถึงความมัง่มีศรีสุข ดํารงชีวิต

อยางพอเพียงเกื้อกูลสังคมได 

  การเรียนรูเพือ่พัฒนาศักยภาพ การคิด การกระทํา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะ

มุงเนนองคประกอบแหงคุณคา 5 ประการ คือ 

1. การพัฒนาทักษะการคิดหาเหตุผล 

2. การพัฒนาทักษะการคิดตัดสินใจระบุความพอดีสําหรับตนเองและชุมชน 

3. การพัฒนาทักษะการคิดกําหนดแนวทางสรางภูมิคุมกันใหกับเร่ืองที่จะทํา 

4. การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูและสรุปองคความรูในเร่ืองที่จะทํา 

5. การพัฒนาเจตคติเพื่อการคิดการกระทําใหเกิดคุณคาในคุณธรรมและจริยธรรม 

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการนําองคประกอบแหงคุณคา 5 ประการ

ไปบูรณาการกับเหตุการณสาระที่นําเขามาเกีย่วของดวยการนํามาวิเคราะหความสัมพันธระบุลักษณะ

ปฏิสัมพันธที่นาจะเกิดใชเปนขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจกําหนดแผนพัฒนาระดับตาง ๆ 

การวัดผลประเมินผล ความสําเร็จของการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรจะเปนการ

ประเมินตนเองเพือ่การพัฒนา เพราะผลสําเร็จของแตละบุคคลแตกตางกัน จึงเปนการวัดผล ประเมินผล 

เพื่อบอกตนเองวา ขณะน้ีเราอยูตรงไหน แลวเราพอหรือยัง มิใชการตัดสินใจวาเกงกวาใคร 

ความหมายและลักษณะองคประกอบแหงคุณคา 5 ประการ 

  ความมีเหตุผล หมายถึง การที่เราจะทําอะไร เราจะตองศึกษาวาอะไรเปนเหตุและลักษณะ

ผลที่เกิดเปนอยางไรดวยการจําแนกออกใหไดวา ถาเราตองการใหเกิดอะไร มีอะไรเปนเหตุที่ทําใหเกิด 

   เหตุที่  1 

   เหตุที่  2    ผลที่เกิดจากความคิด 

   เหตุที่  3  

  ตัวอยาง 

    รสชาติถูกปากคนไทยอยูแลว  

กลวยตากมี   มีกระแสและผลการวิจัยวา 

   คนนิยมกินมาก   กลวยตากเปนอาหารมีคุณคาสูง 

       เปนอาหารราคาถูกหาซื้องาย 
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  ความพอดี  หมายถึง  สิ่งที่เราจะทํามีความพอดีอยูตรงไหนที่เราสามารถเขาถึงไดจริง

อยางไมทุกขยากเดือดรอนมากนัก ซึ่งเปนเร่ืองของเอกตบุคคลดังตัวอยาง 

  ตัวอยางที่  1  นางลอยตัดสินใจปลูกกลวยน้ําวาพันธุมะลิออง เพื่อใชทํากลวยตากบน

พื้นที่  3 ไร โดยมีขอมูลในการระบุความพอดี ดังนี้ 

  1.  ตองใชแรงงานของตัวเองเพียงคนเดียว 

  2.   มีความรูวา กลวยเมื่อปลูกแลวจะใชเวลา 12 เดือน จึงใหผลผลิต ถาปลูกเดือนละ 100 

ตารางวา เมื่อครบ 12 เดือน จะเต็มพื้นที่ 3 ไร มีผลผลิตออกมาในปริมาณพอดีกับการจัดการตากแหงได

เปนระยะ ๆ 

  3.  ผลผลิตกลวยตากอบแหงจะมีปริมาณพอดีกับการจัดจําหนายดวยตนเอง 

  ตัวอยางที่  2  นายเข็ม ชายพิการเดินไมได แตนัง่เคลือ่นทีไ่ด ตัดสินใจปลูกหนอไมฝรั่ง 

200 ตารางวา (คร่ึงไร) โดยมีขอมูลในการระบุความพอดี ดังนี้ 

  1.  ตองการมีรายไดเพียงวันละ 300 บาท ใชเลี้ยงตนเอง และคุณแม 

  2.  มีที่ดินของตนเอง 2 ไร อยูทามกลางพืน้ที่ปลูกหนอไมฝรั่ง มีบริษัทจัดจําหนายมารับ    

ซื้อถึงชุมชนทุกวัน 

  3.  ถาเร่ิมตนใชพื้นที่ 200 ตารางวาในการผลิตจะพอดีกับสภาพรางกายทําไดสบาย ๆ 

  4.  พื้นที่ 200 ตารางวาสามารถใหผลผลิตไดวันละ 8 – 10 กโิลกรัม 

  5.  หนอไมฝร่ังราคากิโลกรัมละ 40 บาท วันหน่ึงจะมีรายได 300 – 400 บาท คอนขางแนนอน 

  6.  การปฏิบัติการดูแลตนหนอไมฝรั่ง คนปกตินัง่ทํา คนพิการจะตองนัง่อยูแลว การ

เคลื่อนตัวก็ใชวิธีการถัดไป จึงเปนกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดขณะน้ี 

  ภูมิคุมกัน  หมายถึง  การกําหนดแนวทางการจัดการปองกันความเสียหาย ไดแก การ

ออมสะสมทุนเพือ่ปองกันสภาพคลองทางการเงินและเปนทุนขยายกิจกรรม เมื่อไดจังหวะเวลาที่สมควร

มาถึง การสรางศรัทธาใหลูกคายอมรับไมทอดทิ้งเลิกซือ้ขายกับเรา การสรางคุณภาพผลผลิตใหลูกคา

เชื่อถือไดวา ผลผลิตที่ซื้อมีคุณภาพแนนอน การสรางความรักภักดีตอคนรวมงานใหมีความรูสึกวา ทํางาน

อยูกับเรามีชีวิตปลอดภัยมีอยูมีกินแนนอน 

  ความรอบรู หมายถึง เมือ่เราคิดหาเหตุหาผลวาเราจะทําอะไรแลวคิดตัดสินใจวาควรทํา

เทาไร จะพอดีกับสภาพที่เปนจริงและเขาถึงได ดังนั้น เมื่อตัดสินใจไดและทําจริงเราจําเปนตองเรียนรู

รายละเอียดตาง ๆ แสวงหาความรู ตรวจสอบความรูจนกระจางบูรณาการเขากับประสบการณของตนเอง 

สรุปเปนองคความรูเพื่อใชดําเนินการจริงได 

  คณุธรรม หมายถึง ความคิด เจตนาที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพเปนไปอยางมีคุณคา 

สอดคลองกับศีลธรรม กฎระเบียบ ขอกําหนด และไมสรางความเดือดรอนแกสังคม 
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สรุป  

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนเรือ่งของความรูสึก ความมุงมั่น การรูทันและเขาใจในสิ่งที่จะทํา

คิดสรางสรรคและรับรูโลกกวาง เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียงในสังคม ชุมชนของงาน และกาวเขาสู

โลกแหงการแขงขันทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมไดอยางมีสติปญญา 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมไดปฏิเสธทุนนิยม แตจะใชพลังแหงสติปญญา พัฒนาตนเอง สังคม 

ชุมชน รวมกัน สรางทุนนิยมใหม นําพาประเทศเขาสูความเปนมหาอํานาจแหงสันติสุขที่มั่นคงยั่งยืน 
 

กิจกรรมท่ี 5   

 ใหผูเรียนวิเคราะหการประกอบอาชีพของตนเอง หรือสัมภาษณภูมิปญญาในชุมชน วาไดยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการประกอบอาชีพหรือไม โดยวิเคราะหใหครบทั ้ง 5 

องคประกอบ 
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เอกสารหมายเลข 9  :  ใบความรู เร่ือง การวิเคราะหตรวจสอบระบบความพรอมในการสรางอาชีพ 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          ใชตารางสัมพันธสองทาง 

วิเคราะหความสัมพันธ 

 

แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดการวิเคราะหตรวจสอบระบบความพรอมในการสรางอาชีพ 

  จากแผนภูมิดังกลาว จะเห็นวา การวิเคราะหตรวจสอบระบบความพรอมในการสราง

อาชีพมีภารกิจที่จะตองทํา 2 ขั้นตอน คือ 

  1.  การนําองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงและองคประกอบการทําอาชีพมาวิเคราะห

โดยตารางสัมพันธสองทาง เพื่อคิดหาปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางองคประกอบ 

  2.  นําปฏิสัมพันธที่วิเคราะหไดมาตรวจสอบกับสภาพจริงวา มีอะไรบางที่ยังไมพรอม

แลว สรุปลักษณะความพรอมและสิ่งที่จะตองสรางใหเกิดความพรอม 

 

การวิเคราะหระบุปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ 

  ดวยการนําองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในตารางสัมพันธสองทางตาม

แนวต้ังแลวนําองคประกอบทางอาชีพมาบรรจุในตารางสัมพันธสองทางตามแนวนอน แลวระบุความคิด

รวบยอดของปฏิสัมพันธที่ควรจะเปน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

1. เหตุผล 

2. ความพอประมาณ 

3. ภูมิคุมกัน 

4. ความรอบรู 

5. คุณธรรม 

 

องคประกอบของ

การทําอาชีพ 

1. ทุน 

2. ผลผลิต 

3. ลูกคา 

4. การเรียนรูพัฒนา 

    ตนเอง 

ปฏิสัมพันธ 

ที่ควรจะเปน 

ตรวจสอบกบั

สภาพจริง  

สรุปความพรอม 
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ตัวอยาง : การวิเคราะหความสัมพันธเพื่อกําหนดความคิดรวบยอดของปฏิสัมพันธท่ีควรจะเกิด 

องคประกอบ 

เศรษฐกิจ         ของการ 

พอเพียง                ทําอาชีพ 

 

1. ทุน 2. ผลผลิต 3. ลูกคา 
4. การเรียนรูพัฒนา

ตนเอง 

A 

ความมีเหตุผล 

A1 

เอาจากไหน 

A2 

คุณภาพเปน

อยางไร 

A3 

เปนใคร 

ขายใหใคร 

A4 

ความสามารถ

ยกระดับคุณภาพ

อยางตอเน่ือง 

B 

ความพอประมาณ 

B1 

เทาไร 

B2 

จะทําเทาไร 

B3 

ขายแบบไหน 

B4 

ความสามารถที่

จําเปนตองพัฒนา

ใหเกิดมีอะไรบาง 

C 

ภูมิคุมกัน 

C1 การออม 

- การสะสมทุน 

C2  

ลูกคายอมรับ 

C3 

ความเชื่อที่จะได

ผลิตภัณฑที่ดี 

C4 

ความภักดีของ

บุคลากรรวมงาน 

D 

ความรอบรู 

D1 

- แผนธุรกิจ 

- แผนการลงทุน 

D2 

วิธีการผลิต 

D3 

วิธีการบริโภค 

D4 

- การผลิต 

- การตลาด 

- การกระจายสินคา 

E 

คณุธรรม 

E1 

ระเบียบวินัยการ

ใชเงิน 

E2 

คุณภาพไดตาม

ขอกาํหนด 

E3 

ผลผลิตปลอดภัย 

E4 

อนุรักษ

สภาพแวดลอม 

 

  จากตารางสัมพันธสองทางเราจะเห็นความคิดรวบยอดของปฏิสัมพันธทั้ง 20 รายการ ที่

ผูเรียนผูประกอบอาชีพจะตองคิดหาคําตอบในทุกรายการ (ต้ังแต A1 ไปจนถึง E4) กับสภาพทีเ่ปนจริง

ของตนเองแลวจําแนกรายการที่มีความพรอม และรายการทีไ่มพรอม ก็จะเปนการตรวจสอบความพรอม

ในการสรางอาชีพจาก 20 คําถาม แลวจัดทําบันทึกสภาพความพรอมในการสรางอาชีพ 
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ตัวอยาง  บันทึกความพรอมในการสรางอาชีพ การผลิตผลมะเดื่อฝร่ัง (Fix) อบแหง 

ความคิดรวบยอดของปฏิสัมพันธ สภาพที่เปนจริง 

A1 เหตุผลเก่ียวกับทุน : ใชทุนจากแหลงใด A1 ทนุจากการออมของตนเอง 

B1 ความพอประมาณเก่ียวกับทุน : จะตองใชเทาไร B1 เร่ิมตนที่ 20,000 บาท 

C1 ภูมิคุมกันเก่ียวกับทุน : การออม การสะสม C1 - 

D1 ความรอบรูเก่ียวกับทุน : แผนการลงทุน D1 - 

E1 คุณธรรมที่เก่ียวกับทุน : ระเบียบวินัยการใชเงิน E1 ม่ันใจในการฝกอบรมจากครอบครัว และไปรับการ

อบรมสัมมนาเก่ียวกับการจัดการทุนแลว 

A2 เหตุผลเก่ียวกับผลผลิต : คุณภาพเปนอยางไร A2 ผลผลิตลูกโตขนาด 6 ลูก/กก. เน้ือหวานนุมกลิ่น

แบบกุหลาบ 

B2 ความพอประมาณเก่ียวกับผลผลิต : จะทําเทาไร B2 จะทําผลผลิต 2 ไร 

C2 ภูมิคุมกันเก่ียวกับผลผลิต : ลูกคายอมรับ C2 - 

D2 ความรอบรูเก่ียวกับผลผลิต : วิธีการผลิต D2 แสวงหาความรูศึกษาดูงานสรุปองคความรูไดแลว 

E2 คุณธรรมเก่ียวกับผลผลิต : คุณภาพไดตาม

ขอกําหนด 

E2 - 

A3 เหตุผลเก่ียวกับลูกคา : ขายใหใคร A3 ขายกับกลุมผูรักษาสุขภาพ 

B3 เหตุผลเก่ียวกับลูกคา : ขายไดไหม B3 ขายตรงกับผูรักสุขภาพ 

C2 ภูมิคุมกันเก่ียวกับลูกคา : ความเช่ือถือผลิตภัณฑ C3 มีเอกสารรับรองคุณภาพเกษตรอนิทรียของกรม

วชิาการเกษตร 

D3 ความรอบรูเก่ียวกับ : มาตรฐานคุณภาพผลผลติ D3 จัดทําเอกสารคุณคาผลผลิต และวิธีการบริโภค

กํากับสินคา 

E3 คุณธรรมเก่ียวกับลูกคา : ผลผลิตปลอดภัย E3 ใชกระบวนการเกษตรอนิทรียไมใชสารพษิ 

A4 เหตุผลเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง : ความสามารถ

ยกระดับคุณภาพอยางตอเน่ือง 

A4 - 

B4 ความพอประมาณเก่ียวกับการพฒันาตนเอง : 

ศักยภาพที่ตองพัฒนา 

B4 - 

C4 ภูมิคุมกันเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง : ความภักด ี 

ของผูรวมงาน 

C4 มีการพัฒนาทักษะการทํางาน มีสวัสดิการรานคา

ประกันความอดอยาก 

D4 ความรอบรูเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง : การผลติ

การตลาด ความสัมพันธกับชุมชน 

D4 การขยายพันธุ การบาํรุงรักษาตน การแปรรูป

อบแหง (Fix) 

E4 คุณธรรมเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง : การอนุรกัษ

สิ่งแวดลอม 

E4 กระบวนการเกษตรอนิทรียเปนกระบวนการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมอยูแลว 
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 จากตารางตัวอยาง ทําใหเราทราบวา การเขาสูอาชีพผลิตมะเดื่อฝรั่งอบแหง ยังมีรายการที่ตอง

ดําเนินการเรียนรูคิดเพิ่มเติม 6 รายการ 

สรุป 

  การวิเคราะหตรวจสอบระบบความพรอมในการสรางอาชีพ เปนกระบวนการวิเคราะห

ดวยตารางสองตาราง เพื่อสรุปความคิดรวบยอดของปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบทางเศรษฐกิจ

พอเพียง กับองคประกอบในระบบอาชีพ จากสภาพที่เปนจริงของผูประกอบอาชีพจะสะทอนใหรูจัก

ตนเองมองเห็นสภาพที่ตองเสริมเติมใหเกิดความพรอม 

 

กิจกรรมท่ี 6 

 ใหผู เรียนจัดทําบันทึกความพรอมในการสรางอาชีพที่ตนเองประกอบอยู หรืออาชีพทีผู่ เรียน

ตองการประกอบการมา 1 อาชีพ ตามความคิดรวบยอดของปฏิสัมพันธระหวางเศรษฐกิจพอเพียงกับ

องคประกอบการทําอาชีพ (ต้ังแต  A1 ไปจนถึง E4) 
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บทที ่ 3 

การพัฒนาตนเองเพ่ือการขยายอาชีพ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

  ปฏิบัติการวิเคราะหตนเองและพัฒนาทักษะ การขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย 

 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1.  การวิเคราะหทําความเขาใจและรูจักตัวตนที่แทจริง 

เร่ืองที่ 2.  การพฒันาทักษะการขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. เอกสารหมายเลข 10  ใบความรู เร่ือง ตัวตนที่แทจริงของตนเอง 

2. เอกสารหมายเลข 11  ใบความรู เร่ือง การพฒันาทกัษะการขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย 
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เร่ืองที่ 1. การวิเคราะหทาํความเขาใจและรูจักตัวตนที่แทจริง 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. รูจักและจําแนกองคประกอบตัวตนที่แทจริงของตนเองได 

2. บอกหนาที่องคประกอบของตัวตนได 

แผนปฏิบัติการเรียนรู 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ

ของการเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียนรู 

1. รูจักและจําแนก 

    องคประกอบตัวตน 

   ที่แทจริงของตนเองได 

เรียนรูดวยตนเอง 

1. ใหผูเรียนศึกษาเอกสาร 

    ใบความรู เร่ืองตัวตนที่แทจริง 

    ของตนเองใหเขาใจ 

ความเขาใจองคประกอบ

รวมในตัวตนของเรา ใบความรูเร่ืองตัวตนที่

แทจริงของตนเอง 

เอกสารหมายเลข 9  

2. บอกหนาที่องคประกอบ 

   ตัวตนของตนเองได 

2. ใหผูเรียนวิเคราะห 

    ความเขาใจตัวตน ตามเอกสาร 

    ใบความรูอยางเครงครัด 

3. ประเมินตนเองวา ความรูที่เกิด 

    จากใจของตนเองเปนจริง   

    หรือไม  

บอกหนาทีแ่ละ

ปรากฎการณความคิดตอ

องคประกอบตัวตนที่

แทจริงของตนเองได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

เอกสารหมายเลข 10  :  ใบความรู เร่ือง ตัวตนท่ีแทจริงของตนเอง 

กรอบแนวคิด 

  ตัวตนของเราประกอบดวย กายและใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โครงสรางของตัวตนที่แทจริงมีการทํางานทีส่อดประสานกันทัง้ทางบวกและทางลบที่

ทําใหคนเรามีความแตกตางกัน คนทีป่ระสบความสําเร็จมักจะเปนบุคคลทีม่ีความสามารถควบคุมกาย

และใจใหอยูกับสมมติคานิยมของสังคมชุมชนได ผูที่ไมสามารถควบคุมไดมักจะเปนบุคคลที่ตกอยูใน

สภาพคลอยตามความอยากของกายและใจ พึ ่งพาตนเองไดจากความคิดดังกลาวอาจสรุปไดวา

องคประกอบทั้ง 5 ประการนี้ สามารถพัฒนายกระดับคุณคาขึน้ไดดวยตนเองดวยการเรียนรูทําความรูจัก 

และรูเทาทนัตลอดเวลา 

 

รูปกาย 

  เปนองคประกอบของอวัยวะตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน ทําหนาที่สอดประสานกัน

พรอมทํางานตามที่ใจสั่งการ โดยคุณภาพของการกระทําเปนตัวบงชี้สมรรถภาพทางใจ 

 

ความรูสึก 

  เปนองคประกอบแรกของใจที่จะตอบสนองออกมาเปนความรูสึกพอใจ ความรูสึกเฉย ๆ 

และความรูสึกไมพอใจตอสภาวะแวดลอมที่เปนอยู 

      ชอบ – สุข – พึงพอใจ 

      เฉย ๆ 

      ไมชอบ – ทุกข – โกรธ  

 

รูปกาย ใจ 

ความรูสึก 

ความจําได หมายรู 

การคิดปรุงแตง 

การรับรู 

1 

2 

3 

4 

5 

ความรูสึก 
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ความจําไดหมายรู 

  เปนองคประกอบของใจที่ทําหนาที่จดจําหรือลืมความรูสึกตาง ๆ ที่กระทบเขามาทั้ง

ทางบวกและทางลบ 

      ชอบ – สุข – พึงพอใจ 

    จําได 

      ไมชอบ – ทุกข – โกรธ  

    จําไมได 

 

การคิดปรุงแตง 

  เปนองคประกอบของใจ ทาํหนาทีค่ดิปรุงแตงสรางสรรคออกมาเปนทางบวกหรือทางลบ 

      ปรุงแตงเชิงบวก 

  

      ปรุงแตงเชิงลบ 

 

การรับรู 

  เปนองคประกอบสุดทายที่ทําหนาที่รับรูจากการเห็น การไดยิน การไดกลิน่ การรูรส และการ

สัมผัส 

     การเห็น 

     การไดยิน 

     การไดกลิ่น 

     การรูรส 

     การสัมผัส 

ปฏิบัติการวิเคราะหทําความเขาใจตัวตน 

  จากความเขาใจในองคประกอบของตัวตนทีแ่ทจริง เปนความเขาใจแบบรูจําได แต

ความรู ความเขาใจตองเกิดจากภายในตัวตนที่แทจริงของเราดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1.  องคประกอบที่เราจะเรียนรูตนแบบดานการนึกคิดตรึกตรองจากตัวเราเอง คือ 

        1.1  ความรูสึก 

        1.2  การจําได หมายรู 

        1.3  การคิดปรุงแตง 

         1.4  การรับรู 

  2.   การเตรียมการ ควรใชสถานทีส่งบ สภาพอากาศสิง่แวดลอมสบาย ๆ มสีิง่รบกวนนอย 

  3.  วิธีการ 

จําได หมายรู 

คิดปรุงแตง 

การรับรู 
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        3.1  ความรูสึก  

พึงพอใจ – โกรธ หรือวาเฉย ๆ ใชหรือไม ทําหลาย ๆ กรณี ใจเรามีคําตอบใหเราวา สิ่งกระทบนี้รูสึก

อยางไร เชน รู สึกชอบ พอใจ จากนั้น ก็เปรียบเทียบไปฟงเสียงตาง ๆ ที ่จะเกิดขึ ้นวา มีความรูสึก

เชนเดียวกับการมองหรือไม 

ใหผูเรียนมองสภาพแวดลอม (กลุมคน ตนไม ทัศนียภาพ) เมื่อสายตา

กระทบสิ่งสนใจ ใจเราจะเกิดความรูสึก ชอบ – ไมชอบ หรือเปน ความสุข – ความทุกข หรือ 

        3.2  การจําได หมายรู

                    

 ใหผูเรียนนึกถึง บุคคล เหตุการณที่เราพึงพอใจ หรือไมพอใจ 

เราจะนึกเห็นเปนภาพในใจ ปรากฎการณน้ันเปนสิ่งที่เรามีความจําไดหมายรู 

3.3  การคิดปรุงแตง

        

 ใหผูเรียนมองหรือฟงเสียง บุคคล สถานที ่สิ่งแวดลอมตาง ๆ จะ

เกิดความรูสึก จากน้ันปรุงแตงตอไปวาสิ่งที่คิดน้ัน จะเปนทางบวกหรือทางลบ ปรากฏการณนี้จะเปนการ

นําสิ ่งที ่รับรู มาประมวลกับประสบการณเดิม ผลการปรุงแตงมักจะอาศัยความจําไดหมายรู ของ

ประสบการณเดิม 

3.4  การรับรู

 

  ใหผู เรียนสังเกต การมอง การฟงของตนเอง จะเปนกระบวนการ

ตอเน่ือง 

   

  4.  สรุปปรากฏการณของตนเอง ทําเปนเชนนี้หรือไม 

       4.1  รูจักเขาใจอยางกระจางเกี่ยวกับองคประกอบทางใจของตัวเราเอง 

       4.2  องคประกอบทางใจสามารถฝกใหตอบสนองออกมาทางบวก หรือทางลบได โดย 

 ใชกรณีศึกษาที่เปนจริงในสภาวะแวดลอมของเราเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

                    4.3 ถาใจเราตอบสนองออกมาเชิงบวกมาก ๆ เราสามารถพัฒนาตนเองอยูกับอาชีพ  

                                      สังคม สิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดอยางยั่งยืน 

 

กิจกรรมท่ี 7 

 ใหผูเรียนวิเคราะหความเขาใจ ตัวตนตามเอกสารใบความรูและประเมินตนเองวาความรูทีเ่กิดจากใจ

ของตนเองเปนจริงหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

ตารับรูภาพ การจําไดหมายรูจะประมวลใหใจบอกตนเองวาคืออะไร 
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เร่ืองที่ 2  การพัฒนาทักษะการขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. สามารถพัฒนาใชชองทางการรับรู และกระบวนการตอบสนองการรับรูได 

2. สามารถพัฒนาทักษะการขยายอาชีพและอ่ืนๆ ที่มีคุณคาใหเปนลักษณะนิสัยได 

แผนปฏิบัติการเรียนรู 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ

ของการเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียนรู 

1. สามารถพัฒนาใชชอง 

    ทางการรับรูและ 

    กระบวนการ 

    ตอบสนองการรับรูได 

ใหผูเรียนศึกษาทําความเขาใจ

เกี่ยวกับชองทางการรับรู และ

กระบวนการตอบสนองการรับรู

จากเอกสารใบความรู 

- ชองทางการรับรูทาง 

  ตาและหู 

- กระบวนการตอบสนอง 

  การรับรู 

เอกสารหมายเลข 10 

ใบความรูเร่ืองการ

พัฒนาทักษะการขยาย

อาชีพใหเปนลักษณะ

นิสัย 

2. สามารถพัฒนาทักษะ 

    การขยายอาชีพและ 

    อ่ืน ๆ ที่มีคุณคาใหเปน 

   ลักษณะนิสัยได 

1. ใหผูเรียนทําความเขาใจระบบ 

    การพัฒนาสื่อการรับรูที่มี 

    คุณคาใหเปนลักษณะนิสัย 

2. ปฏิบัติการวิเคราะหและพัฒนา 

    ทักษะการขยายอาชีพใหเปน 

    ลักษณะนิสัย 

 

 

 

-  ผลการวิเคราะหและ

พัฒนาทักษะการขยาย

อาชีพใหเปนลักษณะ

นิสัย 
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เอกสารหมายเลข 11  :  ใบความรู เร่ือง การพัฒนาทักษะการขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย 

ความคิดรวบยอด การสรางลักษณะนิสัยใหกับตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิ บอกภาพคิดรวบยอดไดวา การสรางลักษณะนิสัยใหเกิดในตนเอง ตองเริ่มตนที่

ปจจัยนําเขา คือ ความรูทักษะในอาชีพ หรือสิ่งที่มีคุณคาตอชีวิต จากนัน้กระบวนการสรางลักษณะนิสัย 

จะเริ่มตนที่ตัวตนของเราตองเปดชองทางการเรียนรู ไดแก การมอง การรับฟง การรูกลิน่ การรูรส และ

การรูสัมผัสชองทางเหลาน้ีจะทําใหเราไดขอมูล ขอมูลเหลาน้ีจะถูกนําเขามาสูกระบวนการตอบสนองการ

รับรูที่เร่ิมตนจากสมองรับขอมูลเขามาสูองคประกอบดานความรูสึกจะรับรูและแสดงออกในความพอใจ 

(เฉย ๆ หรือไมพอใจ ก็จะหลุดออกไป) สงตอไปยังองคประกอบดานการจําได หมายรู จะประมวลวามี

ความจําอะไรที่เกี่ยวของจะตอบสนองแสดงออกจําไดเห็นความสําคัญ (จําไมได สาระทีเ่ขามาก็จะหยุดลง

หรือหลุดออกไป) แลวสงตอไปยังองคประกอบดานนึกคิดปรุงแตง จะประมวลคิดสรางสรรค เปนสิง่

ใหมหรือแนวทางการทํางาน ดังนัน้ ถาเราไดยอนกลับมาเริม่ตนใหมอีกครั้ง เราจะพบวากระบวนการ

ตอบสนองการรับรู จะทํางานอยางรวดเร็ว ถาทําซ้ําอีก อัตราความเร็ว ในการตอบสนองจะรวดเร็วขึ้นโดย

ลําดับจนตัวตนติดยึด ถาจะทําอะไรเกี่ยวกับเร่ืองน้ีจะตอบสนองอยางเปนอัตโนมัติหรือเปนลักษณะนิสัย 

 

 

 

 

 

 

-  ความรูทักษะ 

   ในอาชีพ 

- สิ่งมีคุณคาตอชีวิต 

เปดชองทางการรับรู 

หู – รูฟง 

ตา – รูเห็น 

จมูก – รูกลิ่น 

ปาก – รูรส 

กาย – รูสัมผัส 

ตัวตน ใชกระบวนการ

ตอบสนองการรับรู 

ขอมูล สมอง 

เกิด

ความรูสึก 

จําได    

หมายรู 

นึกคิด  

ปรุงแตง 

พอใจเห็นคุณคา 

เฉย ๆ 

ไมชอบ 

จําได 

ไมจํา 

คิดสรางสรรคเชิงบวก 

คิดเชิงลบ 

- ประมวลผล 

  ตัดสินใจ 

- ทําจนมีความ 

  ชํานาญยึดติด 

  เปนลักษณะนิสัย 
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วิธีการสรางลักษณะนิสัย 

 

เปดชองทางการเรียนรู       ตอบสนองการเรียนรู 

 

 

 

1. ตารูเห็น มองวิเคราะห 1. ความรูสึก 2. จําได หมายรู 3. คิดปรุงแตง 

วิเคราะหใหเห็นโครงสราง เมื่อรับรูแลว จําสิ่งที่รูสึกชอบ สิ่งที่รูเห็นรับวา 

โครงสรางหลักและ เกิดความรูสึก ไมชอบเกี่ยวของกับ มีความสําคัญ 

ความสัมพันธเชื่อมโยง ชอบ ไมชอบ อะไร อยางไร จึงสรางสรรค 

ไปยังองคประกอบตาง ๆ บนฐานของใจ สําคัญแคไหน ใหคุณคาสูงขึ้น 

สรุปเปนความรู ที่มีอคตินอยที่สุด 

2. หูฟง ฟงอยางจับ 

ประเด็น เชื่อมโยง 

ความสัมพันธ 

ระหวางประเด็น 

สรุปเปนความรู 

 

 จากแผนภูมิ จะพบวา เคร่ืองมือสําคัญของการสรางลักษณะนิสัย คือ (1) ความมีวิจารณญาณ และ 

(2) การควบคุมอคติภายในตนเองใหลดนอยที่สุด จึงเปนตัวผันแปรตอการสรางลักษณะนิสัย 

  1.  การเปดชองทางการเรียนรู  โดยผานทางดวงตา หูฟง จมูกรูกลิ่น ลิน้รูรส กายรูสัมผัส 

ตัวเราจะตองรวบรวม สืบคนขอมูลใหละเอียดรอบคอบอยางมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะสิง่รับรูที่เปนทาง

ธรรม คอื การรับรส การรับกลิ่น และการรับสัมผัส จะตองแยกคุณลักษณะทีโ่ดดเดนและคุณลักษณะรอง

และผลกระทบใหชดัเจน 

 ตัวอยาง  การชิมน้ําทับทิมเปนรูปธรรมและนามธรรม 

1. รูปธรรม สีของน้ําทับทิม สีแดงสดใส กระทบกับความรูสึกราเริง 

2. นามธรรม 

(1) รสฝาด ทําหนาเปร้ียวตามมาและอมหวานในตัว ใหความรูสึกมั่นคง 

(2) กลิน่นําออกมาตอนแรกเปนกลิน่ของดอกการเวก หอมสดใส เมื่อลมหายใจ

สะทอนกลับมาเปนกลิ่นออนโยนคลายดอกกุหลาบ ทําใหจิตใจ สดชื่นและ

อบอุน 

 ตัวอยาง การรับรูในการชิมน้าํทับทิม เปนการรายงานขอมูล อยางมีวิจารณญาณใหความละเอียด

เพยีงพอตอการตอบสนองที่มีความเที่ยงตรงตอไปได 

อยางมีวิจารณญาณ บนฐานที่มีอคตินอยที่สุด 

- ดํารงงานอาชีพ 

  ขยายให 

  ความมั่นคง 

- ดํารงสังคม 

  อยางสันติสุข 
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 2.  การตอบสนองการรับรู 

 เมื่อขอมูลจากการรับรูผานเขามาทางสมอง กระบวนการตอบสนองจะทํางานทันที โดย 

1. ความรูสึก เมื่อขอมูลเขามากระทบความรูสึก จะตอบสนองออกมาวาพอใจ หรือไมพอใจ 

2. ความจําได หมายรู เมื่อขอมูลเขามาพรอม ๆ กัน องคประกอบความจําจะตอบสนองประมวล

วาขอมูลใหมเขามามีความเกี่ยวของกับขอมูลเกาอะไรบาง 

3. การคิด ปรุงแตง เมื่อขอมูลเขามาผานขั้นตอนความรูสึกและความจํา ผลตอบสนองจะกระทบ

กับการคิดปรุงแตงในอันที่จะปรุงแตงในทางสรางสรรคหรือในทางกลับกัน 

กระบวนการตอบสนองการรับรูดังกลาวจะตองเปนกระบวนการที่มีอคตินอยทีสุ่ดหรือไมมีเลย 

การทําใหอคติมีนอยหรือไมมีนัน้ สามารถทําไดดวยการวางจิตใจใหสงบลง คิดไตรตรองอยูกับ

กระบวนการตอบสนองการรับรู เพียงอยางเดียว จะเกิดสมาธิให เราดําเนินการคิดทั ้ง 3 

องคประกอบไดอยางเที่ยงตรงมากขึ้นโดยลาํดับ 

  จึงอาจสรุปการใชทักษะขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัย ไดดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  แผนภูมิสรุป ดังกลาว เปนกระบวนการทางสมาธิทีจ่ะสรางใหเรามีทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณและรอบดาน จะทําใหความคิดของเราปราศจากอคติ ผลการคิด วิเคราะห จะมีโอกาสถูกตอง

มากขึน้ ถาใชกระบวนการนีม้ีความถีม่ากยิง่ขึน้ ตัวตนของเราจะพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดเปน

ลักษณะนิสัยได และปรับไปสูสิ่งใหมที่ดีกวาไดงายใหการคิดมีประสิทธิภาพสูงสงเขาสูภูมิปญญาในที่สุด 

 

เปดชองทางการรับรูดาน

การอาน ศกึษา ความรู

ทกัษะการขยายอาชีพ 

ปฏิบัติการวิเคราะห

ระบบทักษะการขยาย

อาชีพอยางมี

วิจารณญาณ ดวยการ

อยูในที่สงบใน

อิริยาบถที่สบาย ๆ 

เร่ิมตนนึกคดิในใจ 

วิเคราะหระบบอยาง

เปนขั้นเปนตอน 

กระบวนการตอบสนองการรับรูจะเร่ิม

ไปพรอม ๆ กับการวิเคราะหระบบอาชีพ 

- องคประกอบดานความรูสึก จะเกิดนึกรู 

  ในใจวาเห็นดวย หรือไมเห็นดวยกบัการวิเคราะห 

- พรอมกันนั้นองคประกอบดานความจํา 

  หมายรู ก็จะประมวลประสบการณภูมิหลังที่จําได 

- ขณะเดียวกันองคประกอบดานการคิด 

  ปรุงแตง ก็จะนึกคิดเห็นวาควรสรางสรรค 

  อยางไร 
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กิจกรรมท่ี 8 

 ใหผู เรียนวิเคราะหและพัฒนาทักษะการขยายอาชีพใหเปนลักษณะนิสัยในอาชีพของตนเอง           

หรืออาชีพที่สนใจมา 1 อาชีพ  
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บทที ่ 4 

ความหมาย ความสําคัญของการขยายอาชีพ 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

  อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนในการขยายอาชีพใหมีผลิตภัณฑหรืองาน

บริการ สรางรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1.  ความหมายของการจัดการขยายอาชีพ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่องที่ 2.  ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพเพือ่ความมัน่คงตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. เอกสารหมายเลข 12 ใบความรูเรื่อง ความหมายของการจัดการขยายอาชีพเพือ่ความ

มั่นคงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เอกสารหมายเลข 13  แบบประเมินความเขาใจเกีย่วกับความหมายของการจัดการ

ขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เอกสารหมายเลข 14  ใบความรูเรื่อง ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เอกสารหมายเลข 15  ใบความรูเรือ่งการประเมินตนเองเกีย่วกับการรับไดของ

ความสําคัญในการจัดการขยายอาชีพ ตามกระบวนการคิดเปน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

เร่ืองที่ 1 ความหมายของการจัดการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. บอกความหมายของการจัดการขยายอาชีพ 

2. บอกความหมายของความมั่นคง 

3. บอกความหมายของการจัดการขยายอาชีพ เพือ่ความมัน่คงตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

แผนปฏิบัติการเรียนรู 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของ

การเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียนรู 

1.  บอกความหมายของการ

จัดการขยายอาชีพ 

อานเอกสารหมายเลข 11 : ใบ

ความรูเร่ือง ความหมายของ

การจัดการขยายอาชีพ เพื่อ

ความมั่นคงตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ทดสอบความเขาใจ 

ความหมายของการจัดการ

ขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคง

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

ใบความรูเร่ืองความหมาย

การจัดการขยายอาชีพ เพื่อ

ความมั่นคงตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

เอกสารหมายเลข 11 

2. บอกความหมายของความ

มั่นคง 

ประเมินความเขาใจตนเอง

ตามเอกสารหมายเลข 12 

ผลการประเมินความเขาใจใน

กรณีตัวอยางในเอกสาร

หมายเลข 12 

แบบประเมินความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมายของการ

จัดการขยายอาชีพ ตาม

แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

เอกสารหมายเลข 12 
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เอกสารหมายเลข 12  :  ใบความรู เร่ือง ความหมายของการจัดการขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคง 

                                     ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ดงัน้ี 

1. การจัดการ    หมายถึง กรรมวิธีในการสั่งงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน 

2. ขยายอาชีพ   หมายถึง  การทําใหการทํามาหากิน แผกวางออกไป 

3. ความมั่นคง   หมายถึง เกี่ยวกับการเกิดความแนน และทนทานไมกลับเปนอ่ืน 

4. การจัดการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง  

หมายถึง กรรมวิธีในการควบคุมการดําเนินงานทํามาหากินใหแผกวางออกไปดวยความ

ทนทานไมกลับเปนอ่ืน 

5. เศรษฐกิจ      หมายถึง  งานเกี่ยวกับการผลิต การจําหนายจายแจกและการบริโภค

ใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชน 

6. พอเพียง        หมายถึง  เทาที่ตองการ ควรแกความตองการ เต็มความตองการ 

7. ปรัชญา         หมายถึง  วิชาดวยหลักแหงความรู ความจริง 

8. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หมายถึง หลักแหงความรู ความจริงของงานเกี่ยวกับการผลิต การจําหนายจายแจกและ

การบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชนเปนไปตามตองการ   
 

  ดังน้ัน การจัดการขยายอาชีพ เพือ่ความมัน่คงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงอาจ

ใหความหมายไดวา “กรรมวิธีในการควบคุมการดําเนินงานทํามาหากินใหขยายกาวออกไปใหเกิดความ

แนนและทนทานไมกลับเปนอื่นตามหลักความรู ความจริงของงานเกีย่วกับการผลิต การจําหนายจายแจก

และการบริโภคใชสอยสิ่งตาง ๆ ของชุมชนเปนไปตามตองการ” 
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เอกสารหมายเลข 13  :  แบบประเมินความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขยายอาชีพ 

                                     ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.  อานกรณีตัวอยางแลวตอบคําถามดวยตนเอง 

  “ ลุงอินปลูกขาวโพดหวาน ขนาดรองกวาง 0.75 เมตร ยาว 40 เมตร สัปดาหละ 5 รอง

อยางตอเนื่องไดผลผลิตสัปดาหละ 250 กิโลกรัม ขายใหกับลูกคาประจํา มีรายได 2,500  บาทคอนขาง

แนนอน แตปน้ีลูกเขาเรียนระดับอุดมศึกษา 2 คน จะตองมีรายจายเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 บาท 

  ลุงอินหาตลาดขาวโพดหวาน ไดลูกคาเพิม่สามารถรับซือ้ขาวโพดหวานตามปริมาณที่

เพิม่ขึ้นไดตามตองการ อยูมาไมนานเพือ่นบานหลายครอบครัวเอาอยางปลูกขาวโพดหวานขาย ทําให

ขาวโพดมีปริมาณมาก ราคาตก 

  ลุงอิน เห็นวา เพื่อนบานตางก็ยากจน หากปลอยใหสภาพเหตุการณเปนเชนนี้ก็จะพากัน

ขาดทุน เสียหาย ลุงอินประเมินปริมาณขาวโพดหวานที่ผลิตไดและมีคุณภาพปานกลางกับของลุงอิน 

ประมาณสัปดาหละ 3,000 กิโลกรัม จึงตัดสินใจไปพบพอคาขายสงรายใหมตองการขาวโพดหวาน

ปริมาณมาก หากลุงอินสามารถรวบรวมผลผลิต ควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐานทีต่องการและจัดการสง

มอบใหไดจะรับซื้อกิโลกรัมละ 15 บาท ลุงอินจึงเจรจารับซือ้ขาวโพดหวานของเพือ่นบานใหราคา

กิโลกรัมละ 10 บาท หักคาขนสงกิโลกรัมละ 1 บาท ลุงอินไดกําไรกิโลกรัมละ 4 บาท เดือนหนึ่งจะมี

รายได 48,000 บาท พอเพียงใชจายดํารงชีวิต สงลูกเรียนได ทีดิ่นที่เคยปลูกขาวโพดและวางเปลา จํานวน 

20 ไร ลุงอินปลูกไมปาตนยางนา ตนสัก เปนไมโตไวได 2,000 ตน อีก 15 ปขางหนาจะสามารถตัดโคน

ขายไดตนละ 5,000 บาท คาดวาจะไดเงินประมาณ 10 ลานบาท ” 

จากเร่ืองราวของลุงอิน ทานมีความเขาใจอยางไร 

1. การดําเนินงานปลูกขาวโพดหวานขนาดรองกวาง 0.75 เมตร ยาว 40 เมตร สัปดาหละ 5 รอง

เปรียบไดกับขอใด 

ก. ความมั่นคง 

ข. การขยายอาชีพ 

ค. การจัดการ 

ง. ความพอเพียง 

2. มีรายได สัปดาหละ 2,500 แนนอน สอดคลองกับขอใดมากที่สุด 

ก. ความมั่นคง 

ข. การขยายอาชีพ 

ค. การจัดการ 

ง. ความพอเพียง 
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3. ลงุอินหาตลาดขาวโพดหวานเพิม่ขึน้เกี่ยวของกับขอใด 

ก. ความมั่นคง 

ข. การขยายอาชีพ 

ค. การจัดการ 

ง. ความพอเพียง 

4. เพื่อนบานเอาอยางปลูกขาวโพดหวานกันมาก ราคาตก เกี่ยวของกับขอใด 

ก. ความไมมั่นคง 

ข. การขยายอาชีพ 

ค. การจัดการ 

ง. ความพอเพียง 

5. ลุงอินไปพบพอคาขายสงรายใหญ เกี่ยวของกับขอใด 

ก. ความมั่นคง 

ข. การขยายอาชีพ 

ค. เศรษฐกิจ 

ง. ความพอเพียง 

6. การรวบรวมผลผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดการรายไดกับสมาชิกเพื่อนบาน  

ขอใดถูกตองมากที่สุด 

ก. ความมั่นคง 

ข. การขยายอาชีพ 

ค. เศรษฐกิจ 

ง. ความพอเพียง 

7. ลุงอินใหราคาขาวโพดหวานของเพื่อนบาน กิโลกรัมละ 10 บาท ขอใดถูกตองมากที่สุด 

ก. ความมั่นคง 

ข. การขยายอาชีพ 

ค. เศรษฐกิจ 

ง. ความพอเพียง 

8. รายไดเดือนละ 48,000 บาทของลุงอิน สอดคลองกับขอใดมากที่สุด 

ก. ความมั่นคง 

ข. การขยายอาชีพ 

ค. เศรษฐกิจ 

ง. ความพอเพียง 
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9. รายไดจากการปลูกไมปา 20 ไร เปนเงิน 10 ลานบาท อีก 15 ปขางหนาของลุงอินตรงกับขอ

ใดมากที่สุด 

ก. ความมั่นคง 

ข. การขยายอาชีพ 

ค. เศรษฐกิจ 

ง. ความพอเพียง 

 

กิจกรรมท่ี 9 

 ใหผู เรียนรวมกันอภิปรายทําความเขาใจแบบประเมินกรณีตัวอยางหมายเลข 12 แลวสรุปให

เหตุผลเปนขอๆ  
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เร่ืองที่  2  ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคงตามแนวคิดปรัชญาของ 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของ

การเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียนรู 

1. ยอมรับวา การขยายอาชีพ

ทําใหตนเอง เพิ่มผลผลิต 

เพิ่มรายไดและชองทาง

อาชพีเปดกวางออกไป 

1. อานเอกสารหมายเลข 13 

เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ

ความสําคัญของการจัดการ

ขยายอาชีพตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. ผูเรียนวิเคราะหกาํหนดวลี

ความสําคัญการจัดการ

ขยายอาชีพ 

1. ทดสอบความเขาใจ

ความสําคัญของการจัดการ

ขยายอาชีพตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. ผลการวิเคราะหกาํหนดวล ี

ความสําคัญการจัดการ

ขยายอาชีพ 

ใบความรูเร่ืองความสําคัญ

ของการจัดการขยายอาชีพ

ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

เอกสารหมายเลข 13 

2. เห็นวาการขยายอาชีพทํา

ใหมีสิ่งบริโภคสรางความ

พอเพียงใหกับชุมชน ชวย

ลดรายจาย สรางงาน สราง

รายไดใหกับชุมชน 

อานเอกสารหมายเลข 14 ให

เขาใจ แลววิเคราะหผลการ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับสาระ

การรับได ความสําคัญการ

จัดการขยายอาชีพตาม

กระบวนการคิดเปนพรอมทั้ง

สรุปผล 

ผลการวิเคราะห 

ผลการประเมินตนเอง ใบความรูเร่ืองการประเมิน

ตนเองเกี่ยวกับการรับได

ของความสําคัญในการ

จัดการขยายอาชีพตาม

กระบวนการคิดเปน 

เอกสารหมายเลข 14 

 

แผนปฏิบัติการเรียนรู 

  เรียนรูดวยตนเอง ดังน้ี 

1. อานเอกสารหมายเลข 13 : ใบความรู เรื่อง ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพ

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ประเมินตนเองตามเอกสารหมายเลข 14 : แบบประเมินตนเองเกีย่วกับการรับไดของ

ความสําคัญในการจัดการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เอกสารหมายเลข 14  :  ใบความรู เร่ือง ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพตามแนวคิด 

                                      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

  ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพในเชิงวิชาการมีผูกลาว

ไวมากพอสมควรแลว ผูเรียนสามารถคนควาได แตการระบุความสําคัญในเรือ่งใด ๆ ยอมผันแปรไปตาม

ประสบการณเชิงประจักษของแตละบุคคลหรือกลุ มคนไมมีอะไรแนนอน เรามีหนาที ่จะตองระบุ

ความสําคัญในสิ่งขางหนาและประเมินตัดสินใจดวยตัวเราเอง 

  เชนเดียวกับการระบุความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพเพือ่ความมัน่คงไมมีใครบอก

สิ่งที่ถูกตองใหใครได เราจึงมีความจําเปนที่จะตองนําตนเอง ระบุความสําคัญไดดวยตนเองมากกวาการใช

ขอมูลจากภายนอก ตามเอกสารใบความรูฉบับนี ้จึงขอนําเสนอหลักการคิด วิเคราะห หาความสําคัญของ

การจัดการขยายอาชีพดวยตนเอง ดังนี้ 

1. ตองเร่ิมตนจากความหมายของภาษาโดยยดึพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถานพ.ศ. 2525 พบวา 

“ ความสําคัญ” มีความหมายตามลักษณะคําวิเศษณ คือ 

(1) เปนพิเศษกวาธรรมดา 

(2) มีคุณคา 

(3) มีชื่อเสียง 

“ การจัดการขยายอาชีพเพื่อความมั่นคง” มีความหมาย คือ 

(1) การสั่งงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน 

(2) ทําใหขยายกวางออกไป 

(3) ทําใหมั่นคง 

2. ใหนําองคประกอบความหมายของคําทั้งสองประโยคมาวิเคราะหระบุความสัมพันธ  

ดังตัวอยางน้ี 

 ตัวอยาง : ตารางวิเคราะห สรางวลี เหตุการณจากความสัมพันธระหวางประโยชน 

                ความสําคัญ 

การจัดการ 

ขยายอาชีพ มัน่คง 

ลักษณะที ่ตางออกไปเปน

พิเศษกวาธรรมดา 
มคีณุคา เกื้อกูล ช่ือเสียง ยอมรบั 

การส่ังงาน  

ควบคุมงาน  

และดําเนินงาน 

   

การทาํใหขยาย 

กวางออกไป 

   

ทําใหม่ันคง    



68 

  ตารางดังกลาวขางตน ใชดําเนินการวิเคราะหความสัมพันธแลวระบุเปนวลี เหตุการณ 

บนฐานของเหตุและผลตามประสบการณของผูเรียน ดังตัวอยางนี้ 

 ตัวอยาง  การวิเคราะห กําหนด วลี ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพตามเหตุผลและ

ประสบการณของผูเรียน 

ความสําคัญ 

การจัดการ 

ขยายอาชีพ มั่นคง 

ลักษณะท่ีตางออกไป

เปนพิเศษกวาธรรมดา 
มีคุณคา เกื้อกูล ชื่อเสียง ยอมรับ 

การสั่งงาน  

ควบคุมงาน  

และดําเนินงาน 

เปนการเพิ่มกิจกรรมบน

ฐานการควบคุมดําเนิน

กิจกรรมหลักที่ทําอยู 

ทําใหประสิทธิภาพการ

ใชทรัพยากรการ

ดําเนินงานไดผลผลิต

สูงขึ้น 

การยอมรับของบุคลากร

ในองคกรสูงขึ้น 

การทําใหขยาย 

กวางออกไป 

- มีผลิตภัณฑออกสู 

  ตลาดเพิ่มขึ้น 

- ฐานลูกคาขยาย 

มีพันธมิตรทางธุรกิจ

เพิ่มขึ้น 

การยอมรับในธุรกจิ

ขยายกวางออกไป 

ทําใหมั่นคง กลยุทธธุรกิจถูก

ปรับเปลี่ยนใชสราง

ความมั่นคงในธุรกิจ 

เครือขายลูกคามีความ

เชื่อมั่น มีความภักดีใน

การซื้อขายมากขึ้น 

องคความรูการผลิต 

การตลาด ยกระดับ

คุณคาเปนทุนในการ

แขงขัน 
 

3. นําผลการวิเคราะห กําหนด วลี ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพทีวิ่เคราะห

ไดมาพิจารณาทบทวนหาขอบกพรองและพัฒนา เราก็จะพบวา ความสําคัญของการ

พัฒนาอาชีพประกอบดวย 

(1) เปนการเพิ่มกิจกรรมอาชีพบนฐานการจัดการอาชีพหลักที่ทําอยู 

(2) ทําใหประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดําเนินงาน สามารถสรางผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นได 

(3) ทําใหผูรวมงานมีความเชือ่มัน่วา ธุรกิจเจริญกาวหนา สามารถอยูรวมทํางานได

อยางมั่นคง 

(4) มีผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น สามารถขยายฐานลูกคาออกไปไดกวางขึ้น 

(5) มีพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 

(6) วงการธุรกิจยอมรับกวางออกไป 

(7) กลยุทธทางธุรกิจถูกปรับเปลี่ยนใชสรางความมั่นคงในธุรกิจ 

(8) เครือขายลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจ มีความเชื่อมั่น มีความภักดีในการซื้อขาย

มากขึ้น 

(9) องคความรูดานการผลิตและการตลาดยกระดับคุณคาใชเปนทุนในการแขงขัน 
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สรุป  

  จะเห็นวาการคิดการพิจารณาความสําคัญนั้น จําเปนที่เราจะตองมองเห็นดวยตัวเราเอง 

และนําไปเทียบเคียงกับความเห็นทางวิชาการก็จะทําใหเรามีโอกาสตัดสินใจไดถูกตองมากยิ่งขึน้ นําไปสู

ความสําเร็จที่ยั่งยืนได 

 

กิจกรรมท่ี 10 

 ใหผูเรียนวิเคราะห กาํหนด วลคีวามสาํคญัการจัดการขยายอาชพีตามเหตุผลจากประสบการณของตนเอง 

หรือสัมภาษณพูดคุยกับผูประสบความสําเร็จในอาชีพที่สนใจ โดยบันทึกลงในตารางดังตัวอยางหนา  56 
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เอกสารหมายเลข 15  :  ใบความรู เรือ่ง การประเมินตนเองเกีย่วกับการรับไดของความสําคัญ 

                                      ในการจัดการขยายอาชีพตามกระบวนการคิดเปน 

  การประเมินเพื่อตัดสินใจรับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพ

ตามกระบวนการคิดเปนที่ผูเรียนวิเคราะหขึ้นเองน้ัน สามารถทําไดหลายวิธี เชน 

(1) การนําผลวิเคราะหไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีประสบการณแลวสรุปขอบกพรอง

ความคิดเห็นที่รับไดมาพัฒนาสาระความสําคัญ 

(2) ประเมนิตนเองดวยการวิเคราะหขอมูลดานตนเอง สังคมสิ่งแวดลอมและวิชาการ 

  ในเอกสารใบความรู นีจ้ะใหความคิด ความเขาใจ การประเมินและพัฒนาสาระ

ความสําคัญของการจัดการขยายอาชีพดวยตนเอง ดังนี้ 

1. กรอบการประเมินตัดสินใจ ตามกระบวนการคิดเปนประกอบดวย 

1.1 ขอมูลดานตนเอง มีตัวแปรที่ใชคิด ตัดสินใจ 2 เร่ือง คือ 

(1) ความมั่นใจที่จะทําได 

(2) ความมีคุณคา ประโยชนตอการขยายอาชีพ 

1.2 ขอมูลดานสังคมสิ่งแวดลอม มีตัวแปรที่ใชคิด ตัดสินใจ 2 เร่ือง คือ 

(1) ผูเกี่ยวของเห็นสอดคลอง 

(2) ผูเกี่ยวของสวนใหญยอมรับ 

1.3 ขอมูลดานวิชาการ มีตัวแปรที่ใชคิด ตัดสินใจ 2 เร่ือง คือ 

(1) ความสอดคลองกับความเห็นทางวิชาการ 

(2) มีขอมูลและแหลงเรียนรูเพียงพอ 

2. ลักษณะแบบประเมินอยางงาย โดยใชตารางมิติสัมพันธระหวางกรอบการประเมิน

กับสาระความสําคัญที่ผูเรียนวิเคราะหขึ้น ดังตัวอยางน้ี 
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เอกสารตัวอยาง : การวิเคราะหผลการประเมินตนเองเกีย่วกับการรับไดของสาระความสําคัญในการ

จัดการขยายอาชีพที่ผูเรียนวิเคราะหขึ้นเอง 

สาระความสําคัญของการ

จัดการขยายอาชีพท่ีผูเรียน

วิเคราะหได 

ดานตนเอง ดานสังคม ดานวิชาการ รวม

คะแนน  ความมั่นใจ

ที่จะทําได 

 มคีณุคา 

ประโยชนตอการ

ขยายอาชีพ 

 ผูเก่ียวของเห็น

สอดคลองดวย 

 ผูเก่ียวของสวน

ใหญยอมรับ 

 สอดคลองกับ

ความเห็นทาง

วชิาการ 

 มีขอมูลและ

แหลงเรียนรู

เพียงพอ 

ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช 54 

1. เปนการเพ่ิมกิจกรรม

อาชีพบนฐานอาชีพหลัก

ที่ทําอยู 

 -  -  -  -  - -  5 

2. ทําใหประสิทธิภาพการ

ใชทรพัยากรดาํเนนิงาน 

สามารถสรางผลผลิต

เพ่ิมขึ้น 

 -  -  -  -  -  - 6 

3. ทําใหผูรวมงานมีความ

เช่ือม่ันวา ธุรกิจกาวหนา

อยูรวมงานได 

 -  -  -  -  -  - 6 

4. มีผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น 

ขยายฐานลูกคาออกไปได

กวางขึ้น 

 -  -  -  -  -  - 6 

5. มีพันธมิตรทางธุรกิจ

เพ่ิมขึ้น 
 -  -  -  -  -  - 6 

6. วงการธุรกิจยอมรับ

กาวออกไป 
 -  - -  -   -  - 4 

7. เกิดกลยุทธทางธุรกิจ

ใชสรางความม่ันคงใน

ธุรกิจได 

 -  -  - -   -  - 5 

8. เครือขายลูกคาและ

พันธมิตรทางธุรกิจ มี

ความเช่ือม่ัน ภักดใีนการ

ซ้ือขาย 

 -  -  -  -  -  - 6 

9. องคความรูยกระดบั

คุณคาใชเปนทนุในการ

แขงขนั 

 -  -  -  -  -  - 6 

รวม 
9 9 8 7 9 8 

50 
ตนเอง = 18 สังคม = 15 วิชาการ = 17 

     



72 

3. การแปรผลและใชผล มีตัวอยางดังน้ี 

3.1 การแปรผล จากตารางตัวอยางขางตนและสามารถแบงผลจากการวิเคราะหได

ดังน้ี 

(1) มิติทางดานสังคม สิง่แวดลอม สรุปไดวา มีสาระที่ผู เกี ่ยวของเห็นวา ไม

สอดคลองและไมนาจะยอมรับได 2 สาระ คือ 

ก. ทําใหประสิทธิภาพการใชทรัพยากรดําเนินงานสามารถสรางผลผลิต

เพิ่มขึ้น 

ข. วงการธุรกิจยอมรับกวางขวางออกไป 

(2) มิติทางวิชาการ พบวา ขอมูลแหลงวิชาการทีเ่กี่ยวของกับการเพิม่กิจกรรม

อาชีพบนฐานอาชีพหลักที่ทําอยู มีไมพอเพียง 

(3) หากพิจารณาภาพรวม จะพบวา มีคะแนนรวม 48 คะแนน เปนคะแนนใน

ระดับสูง คิดเปนรอยละ 88.8 จึงอาจสรุปไดวา ความสําคัญของการขยาย

อาชีพที่ผูเรียนวิเคราะห สามารถรับไดวา เปนความสําคัญจริง 

3.2 การนําไปใช  ผลการวิเคราะห พบวา สามารถรับเปนความสําคัญจริง ทําใหมี

ความมัน่ใจมองเห็นคุณคาประโยชนนําไปกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการ

ขยายอาชีพไดอยางเชื่อมั่น 

  จึงอาจสรุปไดวา การบงชี้ความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ควรจะเปนการระบุ

โดยตรงของผูประกอบการหรือผูเรียน การใชความคิดของผูรู ความคิดทางวิชาการ ควรเปนเพียงขอมูลที่

นํามาใชเปรียบเทียบกับการคิด วิเคราะหของเราเอง 

 

กิจกรรมท่ี 11 

 ใหผูเรียนวิเคราะหผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับไดของสาระความสําคัญการจัดการขยาย

อาชีพของตนเอง หรืออาชีพทีผู่ เรียนสนใจตามกระบวนการคิดเปน พรอมแปรผลและสรุปผลโดยยึด

ตารางและรูปแบบตามตัวอยางหนาที่ 60 
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บทที่ 5 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ไดแกการทําแผนธุรกิจ การจัดการความเสีย่ง การ

จัดการการผลิต การจัดการตลาด และบัญชีธุรกิจเพื่อสามารถนําสูการปฏิบัติทําแผนธุรกิจในบทตอไป 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 การบริหารจัดการ 

1) การทําแผนธุรกิจ 

2) การจัดการความเสี่ยง 

3) การจัดการการผลติ 

4) การจัดการการตลาด 

5) บัญชีธุรกิจ 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. เอกสารหมายเลข 16 ใบความรูเร่ืองการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ 
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เอกสารหมายเลข 16  ใบความรูเร่ืองการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ 

1) การทําแผนธุรกิจ 

1.1 ความหมายของแผนธุรกิจ 

แผนธุรกิจ คือแผนงานทางธุรกิจที ่แสดงกิจกรรมตางๆ ที ่ตองปฏิบัติในการลงทุน

ประกอบการ โดยมีจุดเร่ิมตนจากจะผลิตสินคาและบริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอยางไรบาง และผล

จากการปฏิบัติออกมาไดมากนอยแคไหน ใชงบประมาณและกําลังคนเทาไร เพื่อใหเกิดเปนสินคาและ

บริการแกลูกคา และจะบริหารธุรกิจอยางไรธุรกิจจึงจะอยูรอด 

(แหลงที่มา : มาณพ ชิวธนาสุนทร, แผนธุรกิจ SMEs, สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผูประกอบการ, 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547) 

1.2 การศึกษาวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

การวิเคราะหชุมชน หมายถึง การนําเอาขอมูลทัว่ไปของชุมชนทีเ่ราอาศัยอยู ซึง่อาจจะเปน

หมูบาน ตําบล หรืออําเภอก็ไดขึน้อยูกับการกําหนดขอบเขตของชุมชนวาจะนําขอมูลของชุมชนในระดับ

ใดมาพิจารณา โดยการจําแนกขอมูลดานตางๆ เพื่อใหทราบถึงประเด็นปญหา และความตองการที่แทจริง

ของชุมชน เพื่อจะนํามากําหนดแนวทางการขยายอาชีพใหตอบสนองตรงกับความตองการของคนใน

ชุมชน โดยเฉพาะเกีย่วกับการประกอบอาชีพ รายไดของประชากรตอคน ตอครอบครัวเปนอยางไร 

ลักษณะของการประกอบอาชีพของประชากรเปนอยางไร รวมถึงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลดาน

การตลาด แนวโนมของความตองการของการตลาด นโยบายของรัฐทีจ่ะเอ้ือประโยชนตอการผลิตหรือ

การประกอบอาชีพ     เปนตน ขอมูลเหลานีจ้ะชวยใหเราวางแผนการดําเนินการพัฒนาอาชีพไดรอบคอบ

ขึ้น 

การวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหสภาพการภายใน ภายนอกของชุมชน โดยใชเทคนิค 

SWOT (SWOT Analysis) 

การศึกษาความตองการของชุมชนเปนการสํารวจความตองการของชุมชนเพือ่ใหทราบถึง

จุดเดน จุดดอย อุปสรรคหรือความเสีย่งและโอกาสในดานตางๆ ของขอมูลและความตองการของชุมชน 

ทั้งน้ีโดยใชเทคนิค SWOT ในการวิเคราะหชุมชน มีดังนี้ 

S (Strengths)  จุดแข็งหรือจุดเดนของชุมชน 

W (Weaknesses) จุดออนหรือขอดอยของชมุชน 

O (Opportunities) โอกาสที่จะสามารถดําเนินการได 

T (Threats)  อุปสรรคหรือปจจัยที่เปนความเสี่ยงของชุมชนที่ควรหลีกเลี่ยง 

   ในการปฏิบัติ 
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ในการวิเคราะหชุมชน อาจจะเขียนเปนตารางวิเคราะหไดดังนี้ 

ปจจัยภายใน S (จุดแข็ง ) W (จุดออน) 

ปจจัยภายนอก O (โอกาส) 
T (อปุสรรคหรือ 

ความเส่ียง) 

 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิเคราะหควรพิจารณาจําแนกขอมูลในดานตางๆ โดยใหสมาชิกใน

ชุมชนหรือกลุมอาชีพนั้นรวมกันชวยวิเคราะห หากพบขอมูลสวนใดทีเ่ปนจุดเดนของชุมชนหรือกลุม

อาชีพน้ันใหใสขอมูลในชอง S หากพบขอมูลใดที่เปนจุดออนหรือขอดอยของชุมชนหรือกลุมอาชีพใหใส

ขอมูลในชอง W หากสวนใดที่เปนโอกาสชองทางของชุมชน เชน ความตองการสินคาของประชาชน 

นโยบาย หรือจุดเนนของรัฐหรือของชุมชนที่เปนโอกาสดีใหใสในชอง O และในขณะเดียวกันขอมูลใดที่

เปนความเสี่ยง เชน ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย หรือความตองการของชุมชนไมมีหรือมีนอย 

ขาดแคลนวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิต เปนตน ใหนําขอมูลใสในชอง T ทําเชนนีจ้นครบถวน หากสวนใด

ขอมูลไมชัดเจนเพียงพอก็ตองสํารวจขอมูลเพิ่มเติมได จากนั้นนําขอมูลไปวิเคราะหเพือ่กําหนดทางเลือก

ในการพัฒนาอาชีพหรือทางเลือกในการแกปญหาอีกคร้ังหน่ึง กอนที่จะกําหนดเปนวิสัยทัศนตอไป 

1.3 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและกลยุทธในการวางแผนขยายธุรกิจของชุมชน 

วิสัยทัศน เปนการกําหนดภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต มุงหวังใหเกิดผลอยางไร 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการมองเปาหมายของธุรกิจวาตองการใหเกิดอะไรขึ้นขางหนา โดยมีขอบเขตและ

ระยะเวลากาํหนดทีแ่นนอน ในการกําหนดวิสัยทัศนเปนการนําเอาผลการวิเคราะหขอมูลชุมชนและขอมูล

อาชีพของผูประกอบการ มาประกอบการพิจารณาอยางรอบคอบเพือ่การตัดสินใจทีดี่ มีความเปนไปได

เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจในที่สุด 

พันธกิจ คือ ภาระงานทีผู่ ประกอบการจะตองดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที ่

กําหนดไวใหได ผูประกอบการจะตองสรางทีมงานและกําหนดภารกิจของสถานประกอบการใหชัดเจน 

ครอบคลุมทั้งดานการผลิตและการตลาด 

การวิเคราะหพันธกิจ ของสถานประกอบการ สามารถตรวจสอบวาพันธกิจใดควรทํากอน

หรือหลัง หรือพันธกิจใดควรดํารงอยูหรือควรเปลี่ยนแปลง ผูประกอบการและทีมงานจะตองรวมกัน

วิเคราะห เพือ่กําหนดพันธกิจหลักของสถานประกอบการ ผูประกอบการและทีมงานจะตองจัดลําดับ

ความสําคัญของพันธกิจและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใหได 

เปาหมายหรือเปาประสงค เปาหมายในการขยายอาชีพ คือการบอกใหทราบวาสถาน

ประกอบการนัน้สามารถทําอะไรไดภายในระยะเวลาเทาใด ซึง่อาจจะกําหนดไวเปนระยะสั้น หรือระยะ

ยาว 3 ป หรือ 5 ปก็ได การกําหนดเปาหมายของการขยายอาชีพตองมีความชัดเจนสามารถวัดและ
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ประเมินผลได การกาํหนดเปาหมายหากสามารถกาํหนดเปนจํานวนตัวเลขไดก็จะยิง่ดี เพราะทําใหมีความ

ชัดเจนจะชวยใหการวางแผนมีคุณภาพยิ่งขึ้น และจะสงผลในทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น 

กลยุทธในการวางแผนขยายอาชีพ เปนการวางแผนกลยุทธในการขยายอาชีพหรือธุรกิจนัน้ๆ 

ใหสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไวการวางแผนจะตองกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายระยะยาวใหชัดเจน มีการ

วิเคราะหสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการทํางาน วางระบบไวคอนขางสูงเพื่อใหมีความคลองตัวในการ

ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งน้ี เพื่อใหผูประกอบการและทีมงานสามารถ

พัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพและมีความกาวหนาไดในอนาคต 

ข้ันตอนกระบวนการวางแผน 

 ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนในการขยายธุรกิจของชุมชน มีดังน้ี 

1. ขัน้การกําหนดวัตถุประสงคตองใหชัดเจน เพื ่อเปนแนวทางการปฏิบัติหรือการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ  

2. ขั้นการกําหนดวัตถุประสงคการกําหนดวัตถุประสงคตองมีความชัดเจนวาจะทําเพื่ออะไร 

และวัตถุประสงคน้ันจะตองมีความเปนไปไดหรือไม และสามารถวัดผลได 

3. ขัน้การตัง้เปาหมาย เปนการระบุเปาหมายทีจ่ะทําวาตัง้เปาหมายในการดําเนินการไวจํานวน

เทาใด และสามารถวัดไดในชวงเวลาสัน้ๆ 

4. ขัน้การกําหนดขั้นตอนการทํางาน เปนการคิดไวกอนวาจะทํากิจกรรมอะไรกอน หรือหลัง 

ซึ่งการกําหนดแผนกิจกรรมนี้จะทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองจึงจะไดผล 

6. ขัน้การปรับแผนการปฏิบัติงาน ในบางครัง้แผนทีว่างไวเมือ่ไดดําเนินการไประยะหนึง่ 

อาจจะทําใหสถานการณเปลีย่นไป ผูประกอบการจึงควรมีการปรับแผนบางเพือ่ใหสอดคลองกับความ

เปนจริงมากขึ้น และการดําเนินงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพขึ้น  

1.4 การวางแผนปฏิบัติการ 

การวางแผนปฏิบัติการเปนขั้นตอนสุดทายของการทําแผนธุรกิจเพือ่การพัฒนาอาชีพ ที่มี

รายละเอียดมาจากแผนกลยุทธ มากําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ โดยจะตองกําหนด

วัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ โดยผูเรียนและผูนําชุมชนตองชวยกันกําหนด 

2)  การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)            

               ความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนตอการประสบกับเหตุการณ หรือ สภาวะทีเ่ราตองเผชิญ

กับสถานการณอันไมพึงประสงคโดยมีความนาจะเปน  หรือโอกาสในสิ ่งนั ้น ๆ เปนศูนย 

           2.1) ความหมาย 

                        การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)   หมายถึง กระบวนการในการระบุ 

วิเคราะห(en:risk analysis) ประเมิน (en:risk assessment) ดูแลตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงทีส่ัมพันธ
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กับกิจกรรม หนาที่และกระบวนการทํางาน เพือ่ใหองคกรลดความเสียหายจากความเสีย่งมากที่สุด อัน

เน่ืองมาจากภัยที่องคกรตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงหรือเรียกวา อุบัติภัย (accident ) 

                         ความเสี่ยง  (Risk) มีความหมายในหลากหลายแงมุม เชน 

         - ความเสี่ยงคือโอกาสที่เกิดขึ้นแลวธุรกิจจะเกิดความเสียหาย (chance of loss) 

          - ความเสี่ยงคือความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายตอธุรกิจ (possibility of loss) 

          - ความเสีย่งคือความไมแนนอนของเหตุการณที่จะเกิดขึน้ (uncertainty of event)  

         - ความเสี่ยงคือการคลาดเคลื่อนของการคาดการณ (dispersion of actual result) 

         - ความเสีย่ง  คือ ความไมแนนอนของเหตุการณ ซึง่ไมสามารถคาดเดาไดวาจะ

เกิดขึ้นเมื่อใด แตความเสี่ยงน้ัน ๆ จะมีแนวโนมที่เกิดขึ้นไมมากก็นอย 

ภัย (peril)  หมายถึง สาเหตุของความเสียหายซึง่ภัยสามารถเกิดขึน้ไดจากภัยธรรมชาติ 

เชน เกิดพายุสึนามิ น้าํทวม แผนดินไหว เปนตน ภัยนอกจากจะเกิดขึน้ไดจากภัยธรรมชาติแลว ภัยนัน้ยัง

เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย เชน อัคคีภัย จราจล ฆาตกรรม เปนตน สําหรับสาเหตุสุดทายที่จะเกิดภัย

ไดน้ันคือภัยที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจ เพราะภัยทีเ่กิดจากภาวะเศรษฐกิจ เปนอีกสาเหตุที่สําคัญ เพราะ

เมื่อเกิดขึ้นแลวคนทั้งประเทศ หรือทั้งภูมิภาคจะไดรับผลกระทบอยางกวางขวาง  

สภาวะทีจ่ะทําใหเกิดความเสียหาย (hazard)  หมายถึง  สภาพเงือ่นไขทีเ่ปนสาเหตุทีท่ํา

ใหความเสียหายเพิม่สูงขึน้ โดยสภาวะตาง ๆ นัน้ สามารถแบงออกไดเปนสภาวะทางดานกายภาพ 

(physical) คือ สภาวะของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เชน ชนิดและทําเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสราง อาจเอื้อ

ตอการเกิดเพลิงไหม สภาวะทางดานศีลธรรม (moral) คือ สภาวะของโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากความไม

ซือ่สัตยตอหนาที่การงาน เชน การฉอโกงของพนักงาน และสภาวะดานจิตสํานึกในการปองกันความ

เสี่ยง (morale) คือ สภาวะทีไ่มประมาทและเลินเลอ หรือการไมเอาใจใสในการปองกันความเสี่ยง เชน 

การที่พนักงานปลอยใหเคร่ืองจักรทํางานโดยไมควบคุม  

2.2) องคประกอบการจัดการความเสี่ยง 

      2.2.1)  การระบุชีว้าองคกรกําลังมีภัย เปนการระบุชี้วาองคกรมีภัยอะไรบางที่มา

เผชิญอยู และอยูในลักษณะใดหรือขอบเขตเปนอยางไร นับเปนขัน้ตอนแรกของการจัดการความเสีย่ง  

      2.2.2)   การประเมินผลกระทบของภัย เปนการประเมินผลกระทบของภัยทีจ่ะมีตอ

องคกรซึ่งอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา การประเมินความเสีย่งที่องคกรตองเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยแตละ

ชนิดไดอยางเหมาะสมมากที่สุด 
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    2.2.3)  การจัดทํามาตรการตอบโตตอบความเสีย่งจากภัย การจัดทํามาตรการตอบ

โตตอบความเสี ่ยงเปนมาตรการที ่จัดเรียงลําดับความสําคัญแลวในการประเมินผลกระทบของภัย 

มาตรการตอบโตทีนิ่ยมใชเพือ่การรับมือกับภัยแตละชนิด อาจจําแนก ได  5 มาตรการ ดังนี ้ 

         (1)  มาตรการขจัดหรือลดความรุนแรงของความอันตรายของภัยที่ตอง

ประสบ 

         (2) มาตรการที ่ปองกันผู รับภัยมิใหตองประสบภัยโดยตรง เชน  

                * ภัยจากการที่ตองปนไปในทีสู่งก็มีมาตรการปองกันโดยตองติดเข็มขัด

นิรภัย กันการพลาดพลั้งตกลงมา  

              * ภัยจากไอระเหยหรือสารพิษก็ปองกันโดยออกมาตรการใหสวม

หนากากปองกันไอพิษ เปนตน 

         (3)  มาตรการลดความรุนแรงของสถานการณฉุกเฉิน เชน กรณีเกิดเพลิงไหม

ในอาคาร ไดมีการขจัดและลดความรุนแรง โดยออกแบบตัวอาคารใหมีผนังกันไฟ กันเพลิงไหมรุนลาม

ไปยังบริเวณใกลเคียง และมีการติดตัง้ระบบสปริงเกอร ก็จะชวยลดหรือหยุดความรุนแรงของอุบัติภัยลง

ได  

         (4)  มาตรการกูภัยก็เปนการลดความสูญเสียโดยตรง 

         (5)  มาตรการกลับคืนสภาพ ก็เปนอีกมาตรการในการลดความเสียหาย

ตอเน่ืองจากภัยหรืออุบัติภัยแตละคร้ังลงได  

การรับมือกับภัย 5 มาตรการ 

       (1) การเตรียมความพรอม ( Readiness)องคกรตองเตรียมความพรอมระบบการ

บริหารความเสี่ยงใหมีความพรอมในการจัดทํามาตรการขจัดหรือควบคุมภัยตาง ๆ เอาไวลวงหนา  

      (2) การตอบสนองอยางฉับไว( Response)เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นระบบตองมีสมรรถนะที่

ดีพอในการตอบโตภัยแตละชนิดอยางไดผลและทนัเวลา  

    (3) การชวยเหลือกูภัย( Rescue)เปนกระบวนการปกปองชีวิตและทรัพยสินของ

องคกร ที่ไดผลและทันเวลา  

     (4) การกลับเขาไปทํางาน ( Rehabilitation)เมือ่อุบัติภัยสิน้สุดลงแลวตองกลับเขาไป

ที่เดิมใหเร็วที่สุดเพื่อ การซอมแซม การเปลี่ยนใหม หรือการสรางขึ้นใหม (rebuild) เพือ่ใหอาคารสถานที่

พรอมที่จะดําเนินกิจการตอไปได อาจรวมไปถึงการประกันภัยดวย  
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      (5) การกลับคืนสูสภาวะปกติ  (Resumption)องคกรสามารถเปดทําการ หรือ ดําเนิน

ธุรกิจตอไปตามปกติไดเสมือนวาไมมีอุบัติภัยมากอน  

      การตอบสนองอยางฉับไว( Response) กับการชวยเหลือกูภัย( Rescue) อาจดูเหมือน

เปนเรือ่งเดียวกัน แตความจริงแลวแตกตางกัน  เชน กรณีเกิดอัคคีภัย อุปกรณดับเพลิงอัตโนมัติรวมถึง 

fire alarm คือขัน้ตอนของการตอบสนองอยางฉับไว(Response )แตไฟฉุกเฉินและเครื่องชวยหายใจ 

เพือ่ใหพนักงานสวม เพื่อหนีออกจากอาคาร เปนขั้นตอนของ การชวยเหลือกูภัย(Rescue) 

                 2.3 การ วิเคราะหปจจัยความเสีย่งทางธุรกิจ   การวิเคราะหปจจัยความเสีย่ง

ทางธุรกิจ จะใชธุรกิจที่เราอยูเปนตัวตัง้  แลวมองสิ่งแวดลอมรอบธุรกิจและตัวธุรกิจเองวา มีอะไรบางที่

เปนจุดสําคัญ  และถาจุดนั้นสําคัญถึงขนาดทีเ่รียกวา ถาเกิดผลกระทบเลวรายแลวกับจุดนีแ้ลว ธุรกิจของ

เราอาจมีปญหาได  จุดน้ีคือ Critical point 

                      ประโยชนของการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง 

                    การวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงนอกจากเกิดประโยชนกับธุรกิจแลวยังสงผลถึงองคกรและ

ลูกคาที่มาใชหรือขอรับบริการอีกดวย  ซึ่งพอสรุปได  ดังน้ี   

  1. สามารถสรางเสริมความเขาใจการดําเนินการของธุรกิจและจัดทําแผนธุรกิจที ่

ใกลเคียงความเปนจริง มากขึ้นในเร่ืองการประมาณการคาใชจาย  และระยะเวลาดําเนินการ 

  2. เพิ่มพูนความเขาใจความเสี่ยงในธุรกิจมากขึน้  โดยเฉพาะอยางยิง่ผลกระทบทีจ่ะเกิด

กับธุรกิจหากจัดการความเสี่ยงไมเหมาะสมหรือละเลยการบริหารความเสี่ยงนั้น 

  3.  มีอิสระในการพิจารณาความเสีย่งของธุรกิจซึง่จะชวยใหการตัดสินใจจัดการความ

เสี่ยงใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 

  4.  ทําใหยอมรับความเสีย่งไดมากขึน้  และสามารถไดประโยชนจากการยอมรับความ

เสี่ยงน้ันไดมากขึ้นดวย 

              2.4 การประเมินความเสี่ยง กระบวนการประเมินความเสี่ยง  มีดังตอไปนี้ 

                       2.4.1 กาํหนดความเสี่ยง  โดยตรวจสอบวาในธุรกิจของเรามีเร่ืองใดที่เปนความเสี่ยง

บาง ซึ่งมีประเด็นตาง ๆที่สามาถวางกรอบในการกําหนดความเสี่ยงเปนดาน  ๆ 5 ดาน ดังน้ี   

                                1) ดานการตลาด เชน  การเปลีย่นแปลงของสินคา การเปลีย่นแปลงราคาสินคา 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนราคาหุน การแขงขันทางตลาด 

                                2) ดานการผลิต   เชน วัตถุดิบ  กําลังการผลิต  ตนทุนการผลิต เทคโนโลยี 

เคร่ืองจักร ความปลอดภัย ความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต 
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                                 3) ดานการเงิน  เชน ความเปลีย่นแปลงดานสินเชือ่ ความเปลีย่นแปลง

สินทรัพยที่ใชค้ําประกันสินเชื้อ  สภาพคลอง 

                                4) ดานบุคลากร   เชน ความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ความรับผิดชอบ 

การทุจริต  ความสามัคคี  อัตราการลาออก 

                                  5)ดาน 5 ศักยภาพ  เชน ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิอากาศ  ภัยธรรมชาติ ทําเลที่ต้ัง  

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ทรัพยากรมนุษย 

                      2.4.2 เมื่อสามารถกําหนดความเสีย่งไดแลว ตองประเมินอีกครั้งวาความเสีย่งนั้น

รุนแรงระดับใด และ จัดลําดับความเสี่ยง ตามลําดับความรุนแรง 

                                1) การประมาณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การประมาณระดับของความ

เสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการแกไข เมือ่ประเมินแลวนําขอมูลมาเรียงลําดับความเสี่ยง 

ซึง่การประมาณความเสี่ยงดูไดจาก การเรียงลําดับของความรุนแรงของสิง่ทีจ่ะเกิดขึ้น(ผลกระทบ) และ

การเรียงลําดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ ดังน้ี 

                                1.1) ความรุนแรงของอันตราย ลักษณะความรุนแรง 

                                       - ระดับความรุนแรงมาก 

                                      - ระดับความรุนแรงปานกลาง 

                                       - ระดับความรุนแรงนอย 

                การพิจารณาระดับความรุนแรง  ระดับความรุนแรงหรือผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณที่

เกิดขึ้น หรือคาดคะเนวาจะเกิดเหตุการณน้ัน ๆ และเมื่อเกิดขึ้นแลวจะเกิดความรุนแรง หรือผลกระทบกับ

สิง่ตาง ๆ และความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นในดานตาง ๆ เชน ดานทรัพยสิน/เงิน ดานเวลา ดานบุคคล ดาน

ลูกคา และดานภาพลักษณ แลวพิจารณาวาความรุนแรงอยูในระดับใด 
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ตัวอยาง  การกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความรุนแรง                               

              ความเสียหาย                                         ระดับความรุนแรง 

           มาก        ปานกลาง                นอย 

1. ดานทรัพยสิน/

เงนิ 

1,000,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาทขึน้ไปแต

ไมเกิน 1,000,000 บาท 

ตํ่ากวา 100,000 บาท 

2. ดานเวลา       <  15  วัน 3- 5 วัน 1-3 วัน 

3. ดานบุคคล - บ า ด เ จ็ บ ส า หั ส /

พิการ 

- โทษใหออกขึ้นไป 

-บาดเจ็บไมสาหัส 

- โทษตัดเงนิเดือน 

- บาดเจ็บเลก็นอย 

- โทษตักเตือน 

4. ดานลูกคา    ความพึงพอใจ 

     ตํ่ากวา 60% 

  ความพึงพอใจ 

 60 – 74 % 

 ความพึงพอใจ 

75 – 79 % 

5. ดาน 

             ภาพลักษณ 

สงผลในระดับองคกร สงผลในระดับฝาย สงผลในระดับพนักงาน 

                                1.2) โอกาสที่จะเกิดอันตราย 

                                    - โอกาสมาก 

                                    - โอกาสปานกลาง 

                                    - โอกาสนอย 

                     โอกาสที่จะเกิดหมายถึงความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณที่นํามาพิจารณาเกิดขึ้นมาก

นอยเพียงใด ซึ่งจะมีโอกาสที่จะเกิด ดังน้ี 

ตัวอยาง  การกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

          ระดับของโอกาส        ความนาจะเปน         โอกาสที่จะเกิด 

1. โอกาสมาก 

2. โอกาสปานกลาง 

3. โอกาสนอย 

       1:100 

        1:1000 

        < 1 : 100000 

-เกดิภายใน 1 ป 

- เกดิภายใน 1 – 2 ป 

- เกดิภายใน 2 – 5 ป 
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ตัวอยาง การประเมินเพื่อจัดลําดับของระดับของความรุนแรงของความเสี่ยง 

              ความเสี่ยง                                  ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

       มากที่สุด   มาก          ปานกลาง           นอย 

1.ดานการตลาด     

2.ดานการผลิต     

3.ดานการเงิน     

4.ดานบุคลากร     

5.ดาน 5 ศักยภาพ     

 

ตัวอยาง  การกําหนดเกณฑการประเมินเพื่อจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง    

ลําดับที่ 

    1 

ความเสี่ยงจะตองถูกขจัดใหหมดสิ้นไป  หรือลดความเสี่ยงน้ันในทันทีทันใด  

(ระดับมากที่สุด) 

    2 ความเสี่ยงที่จําเปนตองตรวจสอบอยางใกลชิด  และอาจตองมีแผนปฏิบัติการเพือ่ปองกัน

ไมใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจ(ระดับมาก) 

    3 ความเสีย่งที่จําเปนตองตรวจสอบ  แตเขมงวดนอยและแผนการลดความเสี่ยงมีความ

เรงดวนนอย(ระดับปานกลาง) 

      4 ความเสี่ยงในระดับน้ีอยูในระดับตํ่าสุด  และตองการความเอาใจใสนอย  แตไมควร 

ละเลยทั้งหมด(ระดับนอย) 

 

  การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงชวยใหเจาของธุรกิจ และสมาชิกทีมงานให

ความสนใจหรือเนนการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจมากที่สุด  

         2.5  การกําหนดมาตรการแกไขและปองกันความเสี่ยง เมือ่จัดลําดับความสําคัญของความ

เสี่ยงไดแลว   ใหพิจารณาจุดวิกฤตแตละประเด็นที่เปนความเสี่ยง ดังน้ี 

                  2.5.1 สาเหตุของการเกิดจุดวิกฤตน้ัน ๆ 

                  2.5.2 ผลกระทบของจุดวิกฤตที่จะเกิดกับธุรกิจเปนอยางไร 

                 2.5.3 การเกิดจุดวิกฤตน้ันจะมีอะไรเปนตัวบอกเหตุ  

                2.5.4 มีแนวโนมวาจะเกิดจุดวิกฤตน้ันกับธุรกิจของเรา องคกรจะปองกันอยางไร 

                2.5.5 ถาจุดวิกฤตนั้นมาถึงแลว องคกรจะมีมาตรการอะไรมาแกไข 
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      2.6 การ ประเมินผลของมาตรการแกไขและปองกัน ควรใหทีมงานทีท่ําแผนธุรกิจ  

วิเคราะห  ประเด็นตอไปน้ี  

               2.6.1 ความเสีย่งเรือ่งใดทีเ่ราผานเลยไปแลว และเราผานไปไดอยางไร  และมี

มาตรการอะไรที่เคยใชไดผล 

              2.6.2 ความเสี ่ยงเรื่องใดที ่กําลังเผชิญอยู   และมาตรการแกไขที ่เราใชอยู   มีการ

ประเมินหรือไมวา มาตรการแกไขน้ัน ใชไดผลหรือไม  ถาใชไมไดผลเราตองปรับกลยุทธอยางไร 

                2.6.3 ความเสี่ยงเรือ่งใดที่กําลังจะมาถึง  มาตรการปองกันทีว่างไวไดลงมือทําแลว

หรือยัง ถาทําแลวเปนอยางไร  ตองปรับกลยุทธใหมหรือไม 

                2.6.4 ความเสี่ยงเรื่องใดทีย่ังมาไมถึง  องคกรไดศึกษาความเปนไปไดหรือไมวา 

มาตรการปองกันที่เตรียมไว  จะไดผลดีหรือไม  หรือเคยใชไดผลในองคกรอ่ืน ๆ หรือไม 

               2.6.5 กําหนดความถี่ในการประเมินผลมาตรการแกไขและปองกันเปนระยะ ๆ เพือ่

จะไดคอยปรับแผนกลยุทธใหม เมื่อเห็นวาไมไดผล 

   2.7   การวางแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) 

             การวางแผนการบริหารความเสีย่ง มีวัตถุประสงคทีส่ําคัญคือ การตัดสินใจเลือก

วิธีการและแผนกิจกรรมจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ ดังนั้นกิจกรรมจะครอบคลุมและมีความสัมพันธกับ

การบริหารความเสีย่ง เพือ่ใหการดําเนินการธุรกิจบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดและเพือ่ใหการดําเนินการ

ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จีงตองมีการวางแผนกิจกรรมบริหารความเสี่ยง พรอมทั้งจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆในการดําเนินงาน เพือ่ใหการบริหารความเสีย่งบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่ต้ังไว 

           องคประกอบของแผนบริหารความเสี่ยง 

                            องคประกอบ                       รายละเอียด 

1.ชื่อความเสี่ยง เขียนอธิบายสัน้ ๆวาประเด็นที่เปนความเสีย่งคือ

อะไร 

2. ลําดับความเสี่ยงเพื่อการปฏิบัติ ระบุระดับของความเสี่ยง 

3.ประเภทของความเสี่ยง ระบุวาเปนความเสี่ยงประเภทใด  

4.การควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน ระบุแนวทางการควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน 

5.แผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมความเสี่ยง ระบุแนวทางการดํา เนินงาน เป าหมาย เวลา 

ผูรับผิดชอบ 
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                            องคประกอบ                       รายละเอียด 

6.ตัวชี้วัดความคืบหนาและความสําเร็จ ระบุวาถาทําตามตัวชีวั้ดแลวความสําเร็จจะลดลง

หรือไม 

7.แนวทางการตรวจสอบและรายงาน ระบุความคืบหนาในการดําเนินการ (รอยละ) 

 

     ตัวอยาง  แผนการบริหารความเสี่ยง 

ลําดับ

ที่ 

 รายการความเสี่ยง ผ ล เ สี ย /

ผลกระทบ 

   กจิกรรม  ตั ว ชี ้วั ด

ความสําเร็จ 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                

 2.8 การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนขัน้ตอนสําคัญในการศึกษาปญหา

และอุปสรรค ในการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสีย่ง และชวยใหทีมงานบริหารความเสีย่งไดขอมูล

เพิ่มเติม เพื่อนําไปปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

           ทั้งนี้ การบริหารความเสี ่ยงเปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง ความเสีย่งแตละประเภท

เปลีย่นไปตามความเปลีย่นแปลงของโลก การบริหารความเสี่ยงจึงตองไดรับความประเมินผล และ

ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน การประเมินผลจึงไมใชขัน้ตอนสุดทายของการบริหาร

ความเสี่ยง แตเปนขั้นตอนที่นําไปสูระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความตอเน่ืองและทันตอเหตุการณ 

 3)  การจัดการการผลิต 

ความหมายของการจัดการการผลิต การบริการ และการควบคุมคุณภาพ 

การจัดการการผลิต หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินงานผลิตสินคาตามขั้นตอนตางๆ อยาง

ตอเนื่องและมีการประสานงานกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรหรือกิจการ 

การบริการ หมายถึง กระบวนการทีเ่นนการใหบริการแกลูกคาโดยตรง โดยการทําใหลูกคา

ไดรับความพึงพอใจ มีความสุขและไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ 
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การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมตางๆ เพื ่อใหผลิตภัณฑตอบสนองความ

ตองการและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาบนแนวคิดพื้นฐานวา เมือ่กระบวนการดี ผลลัพธที่

ออกมาก็จะดีตาม 

การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิต 

การควบคุมคุณภาพนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหสินคาหรือผลิตภัณฑหรือการบริการบรรลุ

จุดมุงหมายดังตอไปน้ี 

1. สินคาที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตมีคุณภาพตรงตามขอตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญา 

2. กระบวนการผลิตดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม 

3. การวางแผนการผลิตเปนไปตามที่กําหนดไว 

4. การบรรจุหีบหอดีและเหมาะสม หมายถึงสามารถนําสงวัสดุยังจุดหมายปลายทางใน

สภาพดี 

ข้ันตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

1. ขัน้การกาํหนดนโยบาย ในขัน้น้ีจะเปนการกาํหนดวัตถปุระสงคกวางๆ เชน ระดับสินคา 

ขนาดของตลาด วิธีการจําหนาย ตลอดถึงการรับประกัน ขอกําหนดเหลานีจ้ะเปนเครื่องชีนํ้าวากิจการ

จะตองทําอะไรบาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว 

2. ขั ้นการออกแบบผลิตภัณฑ  การออกแบบผลิตภัณฑในที ่นี  ้หมายถึง การกําหนด

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑจึงตองมีความสัมพันธกับระบบการผลิต 

3. ขัน้ตอนการควบคุมคุณภาพของการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน

ขั้นตอนยอย 3 ขั้น คือ การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นสวน การควบคุมกระบวนการการผลิตและการ

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยในการตรวจสอบทัง้ 3 ขัน้นี ้สวนใหญจะใชเทคนิคการสุมตัวอยาง 

เพราะผลิตภัณฑที่ผลิตไดน้ันมีจํานวนมากไมอาจจะทําการตรวจสอบไดอยางทั่วถึงภายในเวลาจํากัด 

4. ขัน้การจําหนาย การควบคุมคุณภาพ จะมีลักษณะเปนการใหบริการหลังการขาย ซึ่งใน

ระบบการตลาดสมัยใหมถือวาเปนเรือ่งสําคัญมาก เพราะสินคาบางชนิดโดยเฉพาะอยางยิง่สินคาประเภท

เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีวิธีการใชและการดูแลรักษาที่คอนขางยุงยาก 

ผูผลิตหรือผูขายจะตองคอยดูและเพื่อใหบริการหลังการขายแกผูซือ้อยูเสมอ เพือ่สรางความพึงพอใจ ซึ่ง

จะมีผลตอความเชื่อมั่นและความกาวหนาทางธุรกิจในอนาคต 

การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 

การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต เปนการพัฒนาความสามารถในการผลิต

ผลิตภัณฑของมนุษย ชวยในการแกปญหาและสนองความตองการของมนุษยอยางสรางสรรค โดยนํา

ความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี เพือ่สรางและใชสิง่ของเครื่องใช วิธีการใหการดํารงชีวิตมี

คุณภาพดียิ่งขึ้น 
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นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิง่ประดิษฐใหม ที่ยังไมเคยมีใชมากอนหรือ

เปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลว 

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษยพัฒนาขึน้ เพือ่ชวยในการทํางานหรือแกปญหาตางๆ เชน 

อุปกรณ เครื่องมือ เครือ่งจักร วัสดุ หรือแมกระทั่งสิ่งที่ไมไดเปนสิ่งของที่จับตองไดหรืออาจเปนระบบ

หรือกระบวนการตางๆ เพื่อใหการทํางานบรรลุผลเปาหมาย  

เทคโนโลยีจะมีประโยชนอยางมาก เมือ่ผูใชมีการนําไปใชไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม และ

จะเกิดผลกระทบอยางมากมาย เมือ่ผูใชนําเทคโนโลยีไปใชแบบผิดๆ ดวยความไมรู หรือใชเทคโนโลยี

มากเกินกวาความจําเปน 

กระบวนการเทคโนโลยีในการผลิต  

กระบวนการเทคโนโลยีเปนกระบวนการทีเ่กีย่วของกับการแกปญหา โดยการใชความคิด

ริเร่ิมอยางสรางสรรคและรอบคอบ เพื่อสรางผลิตภัณฑที่กอใหเกิดประโยชนตามความตองการของมนุษย

อยางมีประสิทธิภาพ 

หลักการเบือ้งตนของกระบวนการทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ สามารถแบง

ออกเปนขั้นตอน ไดดังน้ี 

1.  กําหนดปญหาหรือความตองการ 

4.  ออกแบบและลงมือสราง 

2.  สรางทางเลือกหรือวิธีการ 

3.  เลือกวิธีการที่เหมาะสม 

5.  ทดสอบและประเมินผล ปรับปรุงแกไข 

แผนภูมิ กระบวนการเทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ 
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การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม สิง่แวดลอมและงานอาชีพ มีหลักการ

ดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลิตภัณฑหรือวิธีการที่ไดจากเทคโนโลยีตางๆ ทัง้ทางดาน

คุณภาพ รูปแบบ วัสดุ ความสะดวกในการใช ความคุมคา โดยกอนที่จะตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีใดมาใช

นัน้ ผู ประกอบการหรือเจาของกิจการ ควรนําคุณลักษณะทั่วไป คุณลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีมา

ศึกษาเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจเลือก 

2. เมื่อมีการเลือกใชเทคโนโลยีสําหรับการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อสนองตอความ

ตองการของมนุษยแลว ยอมตองมีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาดวย ดังนั้นผูประกอบการ

หรือเจาของกิจการตองศึกษาทบทวนวาเทคโนโลยีที่กําหนดใชนั้นมี ขอดี ขอเสียและผลตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมที่จะไดรับน้ันเปนอยางไร 

3. ตัดสินใจเลือกและใชเทคโนโลยีที่มีผลดีตอสังคมและสิ่งแวดลอมในทางสรางสรรคมาก

ที่สุด 

การลดตนทุนการผลิตและการบริการ 

การดําเนินงานธุรกิจทุกประเภท ใหสามารถดํารงอยูไดอยางมัน่คง จําเปนทีผู่ ประกอบการ

หรือเจาของธุรกิจตองหาวิธีการลดตนทุนการผลิตและการบริการ โดยแนวคิดในการลดและควบคุม

ตนทุนการผลิตน้ัน มีหลักการดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะหและสํารวจสถานภาพปจจุบันของการผลิต คือแรงงาน วัตถุดิบ ตนทุน 

การผลิต เมื่อรูปจจัยการผลิตแลวทําใหสามารถหาขอบกพรองและหาวิธีลดตนทุนได 

2. วิเคราะหหาสาเหตุของตนทุนสูญเปลาที ่เกิดขึ ้นจากการผลิตสินคา และการบริการ 

หมายถึง การเสียคาใชจายแตไมไดกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ 

3. ปฏิบัติการลดและควบคุมตนทุนการผลิตในสวนของคาใชจายที่ไรประสิทธิภาพ มีความ

สูญเปลา โดยดําเนินการตอเน่ืองใหบรรลุผลสําเร็จ 

การดําเนินธุรกิจตองเผชิญกับขอจํากัดหลายอยางที่เปนอุปสรรคและเปนเหตุใหตนทุนการ

ผลิตสูงขึ้น จากหลายปจจัย คือ ตนทุนแรงงานมีแนวโนมสูงขึ้น ตนทุนวัตถุดิบแพงขึน้ โดยเฉพาะการนํา

วัตถุดิบจากภายนอกเขามา ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึน้ เชน คาน้าํมัน คาไฟฟา คูแขงขันมีมากขึน้และทวี

ความรุนแรงมากขึ้น จําเปนที่ผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจตองลดตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาที่ผลิต

จะมีผลใหไดกําไรมากขึน้ ดังนัน้ผูประกอบการตองปรับวิธีการทําธุรกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง 

โดยกําหนดเปาหมายการผลิตใหเหมาะสมเพื่อความอยูรอด มีการปรับปรุงโครงสรางในการประกอบ

ธุรกิจพัฒนาระบบการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จ 
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ปจจัยในการลด และควบคุมตนทุนการผลิต 

ในการผลิตสินคา ตนทุนการผลิตจะสูงหรือตํ่าน้ัน ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการดังน้ี 

1. ผูบริหารตองมีนโยบายและโครงการเพือ่ลดตนทุนการผลิตอยางจริงจังและชัดเจนไมวา

จะเปนนโยบายดานคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เชน ISO , การสนับสนุนศักยภาพของบุคลากร ฯลฯ 

หรือระบบและวิธีการลดตนทุน ซึ่งตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเน่ือง 

2. สรางจิตสํานึกพนักงาน ใหมีจิตสํานึกทีดี่ตอโครงการลดตนทุนการผลิต จึงจะไดรับ

ความรวมมือและประสบความสําเร็จได 

3. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการธุรกิจอยางจริงจัง 

ทุกปจจัยที่กลาวมามีความสําคัญเทากันหมด แตการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมี

คุณภาพผูบริหารธุรกิจตองกําหนดเปาหมายและการดําเนินงานอยางจริงจัง และตองมีการจัดทําขอมูลและ

วัดประสิทธิภาพของการลดตนทุนอยางตอเน่ือง 

 4)  การจัดการการตลาด 

การจัดการการตลาด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานธุรกิจ ซึง่จะตองมีการวางแผนการ

ผลิต การโฆษณา การประชาสัมพันธ การวิจัยการตลาด การสงเสริมการขาย การทําฐานขอมูลลูกคา การ

กระจายสินคา การกําหนดราคา การจัดจําหนาย ตลอดจนการดําเนินกิจการทุกอยางเพื่อสนองความ

ตองการ และบริการใหแกผูซื้อหรือผูบริโภคพอใจ ทั้งในเร่ืองราคาและบริการ 

การจัดการการตลาดเกี่ยวของกับเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

1. การโฆษณา หมายถึง การนําเสนอหรือสงเสริมความคิดในการขายสินคาหรือบริการผานสือ่

ตางๆ มีผูอุปถัมภเปนผูเสียคาใชจายในการโฆษณา โดยมีวัตถุประสงคของการโฆษณา เพื่อใหเกิดความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและงานบริการ เปนการใหขาวสารและชักจูงใหซือ้สินคาและซือ้บริการสือ่ที่ใช

ในการโฆษณามีหลายประเภท เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา การโฆษณาทาง

ไปรษณีย เปนตน สื ่อโฆษณาแตละประเภทจะมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน ดังนั้น การเลือกสื ่อ

โฆษณาควรคํานึงถึงวัตถุประสงค ดังน้ี 

1) สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 

2) สื่อน้ันมีประสิทธิภาพและไดผลสูงสุด 

3) เสียคาใชจายตํ่าที่สุด 

2. การประชาสัมพันธ  หมายถึง การติดตอสื่อสารเพื่อสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน

ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางลูกคากับผูผลิต เพื่อใหเกิดความเชื่อถือศรัทธา ความ

คดิเห็น ทศันคติที่ดีตอองคการ การประชาสัมพันธ ไดแก ขาวแจกสําหรับเผยแพร การแถลงขาว 

3. การสงเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมการตลาดนอกเหนือจากการโฆษณาการ

ขายโดยบุคคล และการประชาสัมพันธ เปนการชวยกระตุนความสนใจ การซือ้ของผูบริโภคหรือบุคคล
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อื่นในชองทางการจัดจําหนาย การจัดแสดงในงานแสดงสินคา การแจกของแถม การลดราคา การชิงโชค 

การแขงขัน การแจกคูปอง 

4. การวิจัยการตลาด หมายถึง การศึกษาปจจัยภายนอกและภายในเกีย่วกับการตลาด ทําให

ผู ประกอบการมีขอมูลในการวางแผนการตลาดไดอยางมั ่นใจและสามารถบอกรายละเอียดในการ

ดําเนินงานไดอยางชัดเจน การวิจัยการตลาดหรือการศึกษาตลาดควรวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคมาปรับ

ใช ดังน้ี 

1. ผูบริโภคของกิจการคือใคร ใชหลักการแบงสวนตลาดเขามาประกอบการพิจารณา คือ หลัก

ภูมิศาสตร หลักประชากรศาสตร หลักจิตวิทยา หลักพฤติกรรมศาสตร 

2. ตลาดตองการซื้ออะไร ผูประกอบการจะตองศึกษาวาผูบริโภคตองการอะไรจากผลิตภัณฑที่

ซื้อ เชน บางคนใชรถยนตราคาแพง เพราะตองการความภาคภูมิใจ บางคนเลือกรับประทานอาหารในราน

หรูหรา นอกจากเขาตองการความอรอยจากรสชาติของอาหารแลวเขายังตองการความสะดวกสบาย การ

บริการที่ดี เปนตน นักการตลาดจะตองวิเคราะหดูวาผูบริโภคตองการซื้ออะไรเพื่อที่จะจัดองคประกอบ

ของผลิตภัณฑใหครบถวนตามที่เขาตองการ 

3. ซื้ออยางไร ผูประกอบการตองศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจในการซื้อของผูบริโภค 

 กระบวนการการตัดสินใจในการซื ้อนี ้จะเริ ่มจากความรูสึกวาตองการสินคานั ้น จนไปถึง

ความรูสึกหลังการซื้อ กระบวนการดังกลาวนีจ้ะกินเวลามากหรือนอย ยากหรืองายเพียงใดขึน้อยูกับชนิด

ของสินคา ตัวบุคคลที่ทําการซือ้ ผูตัดสินใจซื้อ การสงเสริมการตลาด ฯลฯ แตละขัน้ของกระบวนการซือ้

ใชเวลาไมเทากันและบางคร้ังการซื้ออาจจะไมไดดําเนินไปจนจบกระบวนการก็ได เพราะผูบริโภคเปลี่ยน

ใจหรือเกิดอุปสรรคมาขัดขวางทําใหเลิกซื้อหรืออาจตองทอดระยะเวลาในการซื้อออกไป 

4. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อเปนการพิจารณาถึงวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการซื้อ 

5. เมื ่อไรผู บริโภคจะซื้อ นักการตลาดจําตองทราบถึงโอกาสในการซือ้ของผูบริโภค ซึ่งจะ

แตกตางกันตามลักษณะสินคานั้นๆ เพื่อวางกลยุทธทางตลาดไดเหมาะสมกับพฤติกรรมการซือ้ของ

ผูบริโภค 

6. ผูบริโภคจะซื้อทีไ่หน เปนการถามเรือ่งชองทางการจําหนาย แหลงขายทีเ่หมาะสมกับสินคา 

โดยพิจารณาดูวาสินคาชนิดนี้ผูบริโภคมักจะซื้อจากที่ไหน ซือ้จากหางสรรพสินคาใหญ หรือจากรานขาย

ของชําใกลบาน เปนตน 

7. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ เปนการถามเพือ่ใหทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆที่มี

อิทธิพลหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 

 โดยสรุปผูประกอบการและนักการตลาดจะตองศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค เพื่อทราบ

ลักษณะความตองการของผูบริโภค เพื่อจัดสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานแผนการจัดจําหนายและแผนราคาใหเหมาะสม 

8. การวางแผนการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย สรางความนาเชื่อถือใหกับ

กิจการและผูที่จะรวมลงทุน สามารถอธิบายวิธีการที่จะดึงดูดและรักษาลูกคาทั้งรายเการายใหมไวได 
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9. การทําฐานขอมูลลูกคา หมายถึง ขอมูลจะชวยในการกําหนดสวนตางของการตลาด การ

กําหนดกลยุทธ การตลาดทางตรงไมวาจะเปน กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา กลยุทธสื่อ ตลอดจนใช

ในการวิเคราะหขอมูลตางๆ เปนสิ่งสําคัญสําหรับการทําตลาดทางตรง เพราะกิจการจะไมสามารถสื่อสาร

หรือเขาใจถึงกลุมลูกคาที่คาดหวังได หากปราศจากขอมูลลูกคา 

 วัตถุประสงคการทําฐานขอมูลลูกคา มีดังนี้ 

1) เพื่อใหทราบถึงความสําคัญของการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา 

2) เพื่อใหทราบถึงวิธีการเบื้องตนในการจัดทําบัญชีรายชื่อลูกคา 

3) เพื่อใหเขาใจถึงประเภทของฐานขอมูล 

4) เพื่อใหทราบถึงองคประกอบของฐานขอมูลลูกคา 

10. การกระจายสินคา ในวงการธุรกิจปจจุบันนักการตลาดใหความสําคัญเกีย่วกับการกระจาย

สินคา ไมนอยกวาตัวแปรอืน่ๆ ในดานการตลาด หากผลิตภัณฑเปนทีต่องการของตลาด แตระบบการ

กระจายสินคาไมดี เชน สงสินคาผิดพลาด ลาชา ผิดสถานที่ เปนตน เปนความสูญเสียอันยิ่งใหญ เพราะทํา

ใหยอดขายลดลงและสญูเสียลูกคา 

จุดประสงคของการกระจายสินคา คือการจัดสงสินคาใหลูกคาไดถูกตอง ไปยังสถานทีท่ี่ถูกตอง

ในเวลาที่เหมาะสม โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด ตลอดจนการใหบริการลูกคาที่ดีที่สุด 

บทบาทและความสําคัญของการกระจายสินคา เปนการเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกับผูบริโภค หรือ

กลาวไดวาการที่นําสินคาออกจําหนายใหผูบริโภคทันตามเวลาที่ตองการกระจายสินคา จึงมีความสําคัญที่

ผูประกอบการจะตองระมัดระวังในเร่ืองตอไปน้ี 

1) สินคาที่ถูกตอง  

2) เวลาที่ถูกตอง 

3) จํานวนที่ถูกตอง 

4) สถานที่ที่ถูกตอง 

5) รูปแบบที่ตองการ 

การจัดการกระจายสินคา คือการนําสินคาไปถึงมือผูบริโภคหรือลูกคา ซึง่กระจายสินคาเกีย่วของ

กับการงานในหนาที ่อื ่นๆ ไดแก การเริ่มตนจากการพยากรณการขายซึง่เกี ่ยวกับการวางแผนการจัด

จําหนาย และวางแผนการผลิต สวนการกระจายสินคา หมายถึง การบริหารระบบการขนสงระบบชอง

ทางการจัดซือ้ ระบบชองทางการจัดจําหนาย ระบบสินคาคงคลัง เพื่อใหไดมาซึง่ประสิทธิภาพในการ

จัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบเพื่อการผลิต และเพือ่ใหไดมาซึง่ประสิทธิภาพทางการตลาดทีจ่ะขายสินคาสําเร็จรูป

และบริการสูมือผูบริโภค 

2) การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 

 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ จะทําใหพนักงานทุกคนไดรูวา จะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายใน

ระยะเวลาไดอยางไร แผนการตลาดเปนเอกสารที่เขียนขึ้น เพื่อใชเปนเสมือนหนังสือนําทางสําหรับ

กิจกรรมทางการตลาดแกผูจัดการฝายการตลาด 
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 แผนการตลาดจะระบุวัตถุประสงค และกิจกรรมที่ตองทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคน้ัน การตลาด

ถือเปนกิจกรรมที่ยากที่สุด ที่พนักงานและผูบริหารเขาใจรวมกันและทําเพื่อนําไปสูเปาหมายรวมกัน การ

เขียนแผนการตลาดทีช่ัดเจนเปนงานทีต่องใชเวลา แตเปนพืน้ฐานในการสื่อสารภายในองคการ แผนการ

ตลาดจะทําใหพนักงานทุกคนทราบวาตนมีความรับผิดชอบอะไร ตองทําอะไร มีกรอบเวลาในการ

ปฏิบัติงานอยางไร แผนการตลาดบงบอกวัตถุประสงคและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค แผนการตลาดเปนกรอบความคิดและใหทิศทางเชิงกลยุทธ สวนการนําไปปฏิบัติเปนการ

ทํางานในลักษณะที่จัดการกับปญหา โอกาส และสถานการณ แผนการตลาดแสดงขั้นตอนงานทีเ่รียงเปน

ลําดับกอนหลังก็จริง แตขั้นตอนเหลาน้ันอาจเกิดขึ้นพรอมกันหรือประสานกันก็ได การเขียนแผนมีหลาย

รูปแบบ ขึ้นอยูกับองคกร พันธกิจ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย และสวนประสมทางการตลาดขององคกร

น้ัน 

 การนําแผนไปปฏิบัติและการควบคุม เปนกระบวนการทีผู่ ทําการตลาด ตองดําเนินงานตาม

แผนการตลาดทีว่างไว ดวยความมั่นใจวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ซึ่งรายละเอียดในแผนจะระบุ

กิจกรรม เวลา งบประมาณ ซึ่งตองมีการสื่อสารที่ดี 

 เมื่อนําแผนการตลาดไปปฏิบัติแลว จะตองมีการประเมิน เพื่อใหทราบวาไดดําเนินการบรรลุตาม

วัตถุประสงคเพียงใด มีอะไรที่ควรแกไข การวางแผนมีความสัมพันธใกลชิดกับการควบคุม เนื่องจากแผน

ไดระบุถึงสิ่งที่องคกรตองการบรรลุ 

3) บัญชีธุรกิจ 

5.1 ความหมายของบัญชีธุรกิจ 

บัญชีธุรกิจ หมายถึง ระบบประมวลขอมูลทางการเงิน การจดบันทึกรายการคาตางๆ ที่

เกี่ยวกับการรับ – จายเงิน สิ่งของ และสิทธิที่มีมูลคาเปนเงินไวในสมุดบัญชีอยางสม่าํเสมอ เปนระเบียบ

ถูกตองตามหลักการและสามารถแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่ง

ได 

5.2 ความสําคัญของการทําบัญชี 

1.   เปนเครือ่งมือวัดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 

ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และความมั่นคงของธุรกิจ  จะบันทึกบัญชีรายการตางๆ ที่เกิดขึน้ในการ

ดําเนินธุรกิจ เชน การลงทุน การรับ การจาย โดยไมนําสวนที่เปนของสวนตัวเขามาบันทึกดวย สิ่งที่

บันทึกไวจะสามารถนํามาจัดทําเปนรายงานทางการเงินได เชน งบดุล งบกําไร ขาดทุน ซึง่เปนภาพ

สะทอนในการดําเนินธรุกจิ 

2. เปนเครื่องมือชวยในการวางแผนและตัดสินใจธุรกิจ สามารถนํามาวิเคราะหความ

เปนไปไดของการลงทุนทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนัน้ หากมีการบันทึกทีถู่กตอง จะทําใหสามารถพัฒนา

กิจการใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 
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3. เปนเครื่องมือในการวางแผนกําไร และควบคุมคาใชจายของบริษัท ชวยในการ

ตัดสินใจกําหนดราคาสินคา ชวยในการควบคุมตนทุนการผลิต และสามารถวิเคราะหปรับปรุงรายจายที่

ไมจําเปนออก รวมถึงชวยในการวางแผนการดําเนินงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู 

5.3 ประเภทและข้ันตอนของการทําบัญชีธุรกิจ 

บัญชีรับ – จาย การทําบัญชีรายรับ – รายจาย หมายถึง การจดบันทึกเหตุการณตางๆ เกีย่วกับ

การเงินหรืออยางนอยทีสุ่ดบางสวนเกี่ยวของกับการเงิน โดยผานการวิเคราะห จัดประเภทและบันทึกไว

ในแบบฟอรมทีก่าํหนดเพือ่แสดงฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของกจิการในชวงระยะเวลาหน่ึง 

การจดบันทึกการปฏิบัติงานและการทําบัญชีรายรับ – รายจาย เปนการชวยความทรงจํา และ

ถามีการจดบันทึกกิจการตางๆ อยางมีระบบ การลงบัญชีที่ดี มีความเขาใจในการจดบันทึก และการสรุป

ขอมูลใหเหมาะสมแลวสามารถนําขอมูลที ่ไดรับมาใชประโยชนในการตัดสินใจทําการปลูกพืชให

สอดคลองกับความตองการของตลาด แนวโนมของราคา ตลอดจนเหตุการณตางๆ ที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินกิจกรรมไดอยางเหมาะสมยิง่ขึน้ ทําใหผู ผลิตทราบไดวากิจการของตนเปนอยางไร และวิธีการ

อยางหนึ่งที่จะแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานวามีรายรับ – รายจายอยางไร ชวยในการ

ประเมินผลการดําเนินงานวามีกําไร หรือขาดทุนอยางไรอีกดวย รูปแบบการบันทึกการทําบัญชีรายรับ – 

รายจาย ดังตัวอยาง 

ตัวอยาง แบบฟอรมการทําบัญชีรายรับ – รายจาย 

แบบบัญชีรายรับ - รายจาย 

วันเดือนป รายรับ 
จาํนวนเงิน 

วันเดือนป รายจาย 
จาํนวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 

        

        

        

        

 

บัญชีทรัพยสิน – หน้ีสิน 

 เปนการบันทึกรายการทรัพยสิน หนี้สินตางๆ เชน ที่ดิน เครื่องมือ เครือ่งจักรกลตางๆ อุปกรณ

การเกษตร ปจจัยการผลิต จํานวนผลผลิต ผลผลิตที ่คงเหลือ ตลอดจนหนี้สินตางๆ ที ่เกิดขึ ้นในการ

ดําเนินการผลิต ในการบันทึกทรัพยสิน – หนี้สินตางๆ เพือ่จะนําไปใชสรุปฐานะทางการเงินของตนเอง

และเปนขอมูลทีจ่ะใชในการคํานวณหารายไดตอไป โดยสรุปเปนฤดูกาลเพาะปลูก หรือสิน้ปใหกําหนด

เปนมูลคาจํานวนเงิน  ดังตัวอยาง บัญชีทรัพยสิน – หน้ีสิน 
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บัญชีทรัพย – หน้ีสิน 

รานขายขนมเบเกอร่ี 

ทรัพยสิน หน้ีสิน 

ว / ด / ป รายการ 
จาํนวน

หนวย 

จาํนวน

เงิน 
ว / ด / ป รายการ 

จาํนวน

หนวย 

จาํนวน

เงิน 

1 ม.ค. 53 

15 มี.ค. 53 

25 มี.ค. 53 

30 มี.ค. 53 

รถยนต 

ที่ดิน 

รานคา 

อุปกรณทําเบเกอร่ี 

ฯลฯ 

1 

100 ต.ร.ว 

1 

1 ชุด 

300,000 

400,000 

500,000 

5,000 

5 ม.ค. 53 กูเงินซื้อที่ดิน 

ฯลฯ 

100 ต.ร.ว 400,000 
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กิจกรรมท่ี 12 

 ใหผูเรียนศึกษาใบความรู เรือ่งการบริหารจัดการในการขยายอาชีพใหเขาใจ แลวสรุปแตละเรือ่ง

ใหสอดคลองกับอาชีพของตนเองหรืออาชีพที่สนใจมาพอสังเขป 

1. การทําแผนธุรกิจ 

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

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

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

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

2. การจัดการความเสี่ยง 

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

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

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

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

3. การจัดการการผลติ 

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

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

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

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

4. การจัดการการตลาด 

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

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

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

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

5. บัญชีธุรกิจ 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่6 

การจัดทาํและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 สามารถดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงแผนธุรกิจดานการจัดการการผลิตหรือการบริการ และ

ดานการจัดการการตลาด ตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1.  องคประกอบของระบบขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เร่ืองที่ 2.  การจัดทําแผนธุรกิจ 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. เอกสารหมายเลข 17  ใบความรูเรื่อง องคประกอบของระบบขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

2. เอกสารหมายเลข 18  ใบความรูเรือ่งการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับประสบการณ

ตนเอง จัดทํากรอบความคิดเห็นธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเอง 

3. เอกสารหมายเลข 19  คูมือจัดทําแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะกับ

ตนเอง 
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เร่ืองที่ 1.  องคประกอบของระบบขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. ชีแ้จงภาพรวมขององคประกอบในระบบการขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

2. บอกความสัมพันธระหวาง ความมีเหตุผล ความพอดี และภูมิคุมกันทีนํ่าไปสูการจัดทําแผน

ธุรกิจของการขยายอาชีพ 

3. บอกเหตุผลเชิงสัมพันธในการใชความรอบรูเพื่อจัดการการตลาดและการผลิต 

4. บงชี้ลักษณะการใชคุณธรรมขับเคลื่อนธุรกิจ  

 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของ

การเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียนรู 

1. ชี้แจงภาพรวมของ

องคประกอบในระบบการ

ขยายอาชีพตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. บอกความสัมพันธระหวาง

ความมีเหตุผลความพอดี 

และภูมิคุมกันที่นําไปสูการ

จัดทําแผนธุรกิจของการ

ขยายอาชีพ 

3. บอกเหตุผลเชิงสัมพันธใน

การใชความรอบรู เพื่อ

จัดการการตลาดและการ

ผลิต 

4. บงชี้ลักษณะการใช

คุณธรรมขับเคลื่อนธุรกิจ 

1.  อานเอกสารหมายเลข 16  

เร่ืององคประกอบของระบบ

ขยายอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพยีง แลวคดิความคิดรวบ

ยอดเปนของตนเอง เกี่ยวกับ 

1.1  ความพรอมของระบบ

การขยายอาชีพตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

1.2  ความสัมพันธระหวาง

ความมีเหตุผล ความพอดี และ

ภูมิคุมกันกับการจัดตําแหนง

ธุรกิจการขยายอาชีพ 

1.3  เหตุผลเชิงสัมพันธในการ

ใชความรอบรู เพื่อจัดการ

การตลาดและการผลิต 

1.4  สาระคุณธรรมที่ใช

ขับเคลื่อนธุรกิจ 

2.  ผูเรียนนําความรูที่สรุปจาก

เอกสารหมายเลข 16 ไป

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรู 

ผูเชี่ยวชาญแลวผูประกอบการ

1.  ทดสอบความเขาใจ 

2.  สังเกต การแสดงความ

คดิเห็น 

3.  ประเมินความเปนไปไดใน

การนําไปใชจริง 

4.  องคความรูที่เกิดขึ้นใหม 

ใบความรูเร่ืององคประกอบ

ของระบบขยายอาชีพตาม

แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

เอกสารหมายเลข 16 
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ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของ

การเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียนรู 

กับประสบการณของตนเอง

เปนความรูใหม 

3.  ผูเรียนนําความรูใหมที่เกิด

จากการบูรณาการมา

ตรวจสอบ ทดลองปฏิบัติการ

หาความรู ความจริงกบัตนเอง 

4.  ผูเรียนดําเนินการประเมิน

ความเปนไปไดในการ

นําไปใชจริง แลวสรุปเปน

องคความรูของตนเอง 



98 

เอกสารหมายเลข 17 : ใบความรูเรือ่ง องคประกอบของระบบขยายอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

                                     พอเพียง 
 

1. ภาพรวมขององคประกอบระบบการขยายอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ระบบตางๆ ทั่วไปมักจะประกอบดวยการจัดปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงานผลผลิต 

และการประเมินพัฒนา ดังนัน้การจัดทําระบบขยายอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่พัฒนา

เศรษฐกิจของผูเรียน ครอบครัวชุมชนใหมีความพอเพียงไดดวยการนําเปาหมายความคิดของปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงมาอางอิง ประยุกตเปนระบบดําเนินการ ซึ่งมีลักษณะภาพรวมดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ : แสดงระบบการขยายอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 จากแผนภูมิขางตนทําใหทราบวา ระบบการขยายอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีขั้นตอนดังน้ี 

  1.  ขัน้ตอนการใชเหตุผล วิเคราะห ปญหาความตองการ ของการขยายอาชีพ เพือ่ได

ขอมูลสารสนเทศทีเ่ปนเหตุเปนผล ดวยการศึกษาสํารวจ ตรวจสอบเหตุการณ สรุปจําแนกขอมูลเชิง

เหตุผลดานตางๆ เชน (1) ลูกคา (2) คุณภาพผลิตภัณฑทีลู่กคาตองการ (3) ชองทางการตลาดเพือ่การจัด

จําหนาย (4) ทุนที่มีอยู ทั้งเงินทุน อุปกรณ ที่ดิน แรงงาน และองคความรูที่จะตองใช 

  2.  ขั้นตอนการใชหลักความพอประมาณความพอดี กําหนดแผนธุรกิจที่เหมาะสม ทํา

ไดจริง ตองการนําขอมูลเชิงเหตุและผลมาเปนฐานในการคิด 

ใชเหตุผล

วิเคราะหปญหา

ความตองการ

 

- ลูกคา 

- ผลิตภัณฑ 

- ชองทางตลาด 

- ทุน 

- องคความรู 

1 

ใชหลักความ

พอดีจัดทําแผน

ธุรกิจที่เหมาะสม

 

 

ใชหลักภูมิคุมกัน

วิเคราะหความเส่ียง

ที่ประเภทตางๆ 

สรางความ

รอบรู

ใหกับ

ตนเอง 

ใชหลักคุณธรรม

ขับเคลื่อน ควบคุม 

ประเมนิ และพฒันา

 

แผนธุรกิจ 

ขยายอาชีพ 

วิเคราะหและ

จัดการความเสี่ยง

ดานแผนกลยทุธ 

แผนจดัการ

การตลาด 

 
แผนจดัการ 

การผลิต 

การ

ขับเคลื่อน

ธุรกิจ 

- ผลิตภัณฑ

เขาสูตลาด 

- ฐาน

ลูกคา

ขยายตัว 

- พันธมิตร

ทางธุรกิจ

เพิ่ม 

 
 

2 3 4 5 



99 

  3.  ข้ันตอนการใชหลักภูมิคุมกัน สรางความมั่นคงลดความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึน้กับการขยาย

อาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ เพื่อจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินงาน เชน (1)  สภาวะแวดลอม

ภายในจุดออน จุดแข็ง ของการดําเนินงานที่เกีย่วของกับ ผลิตภัณฑ คาใชจายตางๆ ของกําไร คูแขง สวน

แบงตลาด และสมรรถนะของธุรกิจ (2)  สภาวะแวดลอมภายนอกดานโอกาสและอุปสรรคที่เกี่ยวของ 

นโยบาย ของฝายปกครอง คูแขงขัน กฎหมายระเบียบตางๆ 

  4.  ข้ันตอนการใชหลักความรอบรู เพื่อวางระบบการจัดการการตลาดและการจัดการการ

ผลิต ขัน้ตอนนีเ้ปนการกําหนดกิจกรรมและขัน้ตอนดําเนินกิจกรรมเปนรายละเอียดของการทํางานที่

จะตองใหผูรวมงานไดรูเทากันทุกฝาย จึงมีรายละเอียดของความรูมากมายทีจ่ะตองเรียนรู ทําความเขาใจ 

จัดเปนเอกสารคูมือดําเนินงาน 

  5.  ขั้นตอนการใชหลักคุณธรรม เพื่อการขับเคลื่อน ควบคุม ประเมินและพัฒนาผลได

ทางธุรกิจที่มีลักษณะสังคมชื่นชมยินดีและเปนไปในทางที่ตองการ 
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2. ความสัมพันธ ระหวางความมีเหตุผล ความพอดี และภูมิคุมกัน เพือ่นําไปสูการจัดทําแผนธุรกิจของ

การขยายอาชีพ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความประสงคทีจ่ะใหประชาชนดําเนินการประกอบอาชีพไป

อยางมี เหตุผล มีความพอดี มีภูมิคุ มกันใหปลอดจากอันตราย ดังนั ้นแผนพัฒนาธุรกิจจึงตองมี

ความสัมพันธกับหลักการดังกลาวดังแผนภูมิ 

 

 

 

 

- ทุน 

- ผลิตภัณฑ    วิสัยทัศน  ความถูกตอง 

- ลูกคา     พันธกิจ   ความพอดีกับที่ตองการ 

- ความสามารถของตนเอง   กลยุทธ   

 

 

 

 

 

- ความรูในจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค

ของธุรกิจ 

- ระวังความคาดหวังทีค่ิดวาตนเองไปถึงและ

ความกลาเผชิญหนากับสิ่งที่ไมตองการใหเกิด 

- ไมเอาตัวเองเปนศูนยกลาง ยึดหลักการทํางาน

รวมกันที่ใหทุกคนรูเทากัน 

จากแผนภูมิดังกลาวทําใหมองเห็นวา การขยายหรือพัฒนาอาชีพจะตองเร่ิมมาจากการใช

ขอมลู สารสนเทศของเหตุผล หรือสิง่ทีท่าํใหเกดิผลทางธุรกิจไดแก ทุน ลูกคา ผลิตภัณฑ และความสามารถ

ของกลุมหรือบคุคลทีป่ระกอบการอาชพี มากาํหนดวิสยัทศัน พันธกิจ และกลยุทธดําเนินงานของแผนธุรกิจ

ที่มีความถูกตอง มีความเทากับความตองการ หรือความพอดีที่ควรจะเปน โดยผูประกอบการอาชีพจะตอง

เขาถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาสที่ควรจะไดรับและอุปสรรคตางๆ ที่ขวางหนา ไมคาดหวัง ทะเยอทะยานเกิน

ตนเอง มีความกลาที่จะเผชิญหนาแกปญหากับสิ่งที่ไมตองการใหเกิด และยึดหลักการทํางานรวมกันที่ใหทุก

คน รูเทาทันกันซึ่งเปนภูมิคุมกัน ใชเปนหลกัในการกาํหนดแผนพฒันาธรุกจิ 

 

เหตุผลที่ทําใหเกิด 

ผลสําเร็จของอาชีพ 

แผนธุรกิจขยาย

อาชีพ 

ความพอดีของ

อาชีพ 

1 2 

ภูมิคุมกันใหปลอด 

จากอันตราย 

3 
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3. ความรอบรูกับการทําแผนข้ันตอนการจัดการการตลาดและการผลิต 

ขั้นตอนตอไปจากการทําแผนธุรกิจเปนขัน้ตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการธุรกิจ เปนการ

กําหนดกิจกรรมและขัน้ตอนการดําเนินงานของการจัดการการตลาดและการผลิต เปนขัน้ตอนที่ผู 

ประกอบอาชีพจะตองมีประสบการณ ความรูที่หลากหลายและซับซอนไปตามลักษณะธุรกิจใหเพียงพอ  

ผูประกอบอาชีพจําเปนที่จะตองพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลรอบรู 

 

1. ความรูในบทบาทหนาที่ของผูประกอบอาชีพ 

2. ความรูการบริหารจัดการทรัพยากรดําเนินงาน

อาชีพ 

3. ความรูการจัดการการผลิตและการตลาด 

4. ความรู  การควบคุม การวัดผล ประเมินผล

คุณภาพในอาชีพ 

 

จากแผนภูมิดังกลาวขางตน จะพบวา หากวิเคราะหกลุมความรูทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตน จะมี

ความรูมากมายที่ผูประกอบอาชีพจะตองเรียนรูสรางภาวะความเปนผูรอบรูอยางตอเน่ือง 

4. ลักษณะการใชคุณธรรม ขับเคลื่อนธุรกิจ 

คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง สภาพคุณงามความดีของการทํามา

หากิน การผลิต การจําหนายจายแจก การบริโภค การใชสอยทีม่ีความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย 

และความอดทนเปนหลักในการทํางาน 

 

 

      ผูประกอบการ 

 

      การใชทรัพยากรการดําเนินงาน 

       

      การจัดการการผลิตและการตลาด 

 

การควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

การผลิต / 

 

ความขยัน 

ความประหยัด 

ความอดทน อดกล้ัน

 

ความซื่อสัตย 
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จากแผนภูมิ จะมองเห็นลักษณะการใชคุณธรรมขับเคลื่อนธุรกิจ เชน 

1. การเปนผูประกอบการลําดับแรกตองเปนผูขยันขันแข็งในการเรียนรู ทํางานอยางเขมแข็ง

เปนปกติ 

2. การใชทรัพยากรปจจัยการดําเนินงานจะตองใชหลักประหยัด ยับยั้ง ระมัดระวัง ทีจ่ะควบคุม

ใหของเสียนอยที่สุดและนําของเสียกลับมาเปลี่ยนรูปใหเกิดมูลคาใหมากที่สุด 

3. การจัดการการผลิตและการตลาด ตองเปนไปดวยความซื่อสัตยประพฤติตรง และจริงใจ ที่

จะผลิตสินคามีคุณภาพตามขอตกลง สงมอบสินคาตามขอกําหนด ยึดมัน่ความปลอดภัยและสรางขวัญ

กําลังใจใหกับผูรวมงาน 

4. การควบคุมคุณภาพการดําเนินงานตองใชความอดทน อดกลั ้นในการขับเคลือ่นการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนด ถึงแมจะมีแรงกดดันจากภายใน และภายนอกที่กระทบเขามา 

 

กิจกรรมท่ี 13 

 ใหผูเรียนปฏิบัติดังน้ี 

1. นําความรูท่ีไดจากการศึกษาในเอกสารหมายเลข 16 ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรู ผูเชีย่วชาญ 

แลวบูรณาการกับประสบการณของตนเองเปนความรูใหม 

2. นําความรูใหมทีเ่กิดจากการบูรณาการมาตรวจสอบ ทดลอง ปฏิบัติการหาความรู ความจริง

กบัตนเอง 

3. ดําเนินการประเมินความเปนไปไดในการนําไปใชจริง แลวสรุปเปนองคความรูของตนเอง 
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เร่ืองที่ 2  การจัดทําแผนธุรกิจ 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จชองการ

เรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียนรู 

1. จําแนกโครงสรางของแผน

ธรุกจิตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพียงได 

2. ประยุกตหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงและประสบการณ

ตนเอง จัดทํากรอบความคิด

ของแผนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพ

ได 

1.  อานเอกสารหมายเลข 17 

สรุปกรอบความคิด ดังน้ี 

    1.1  ลกัษณะโครงสราง

แผนธุรกิจระดับพออยูพอ

กิน ระดับอยูดีมีสุข และ

ระดับมั่งมีศรีสุข 

   1.2  การประยุกตใชหลัก

เศรษฐกจิพอเพียงกับ

ประสบการณของตนเอง 

2.  ผูเรียนบูรณาการความคิด

จากประสบการณการ

ประกอบอาชีพ สังเคราะห

เปนกรอบความคิดในการ

จัดทาํแผนธุรกจิตามแนวคดิ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

1.  ทดสอบความเขาใจ 

2.ผลการประยุกตใช

ประสบการณของตนเอง

ตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

ใบความรูเร่ือง การ

ประยุกตหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีงกบั

ประสบการณตนเอง 

จัดทํากรอบความคิดแผน

ธุรกิจที่เหมาะสม 

เอกสารหมายเลข 17 

3. กําหนดขั้นตอนของการจัดทํา

แผนธรุกจิตามแนวคิด

เศรษฐกจิพอเพยีงได 

ใหผูเรียนศึกษาเอกสาร

หมายเลข 18 แลวใชกรอบ

ความคิดที่สรุปไดพัฒนา

ตนเอง โดยประเมิน

เทียบเคียงความคิดและ

ตัวอยางตามเอกสาร

หมายเลข 18 ที่มีความ

เปนไปไดที่จะใชในชีวิตจริง

ไดหรือไม มีขอบกพรอง

อะไรแลวควรปรับปรุง

พฒันาการจัดทาํแผนธุรกจิ

ของตนเองแบบใด 

ผลการประเมิน

เทียบเคียง คูมือจัดทําแผนธุรกิจตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ใหเหมาะสมกับตนเอง 

เอกสารหมายเลข 18 
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เอกสารหมายเลข 18 : ใบความรูเรือ่ง การประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับประสบการณตนเอง จัดทํา 

                                    กรอบความคิดแผนธุรกิจท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
 

1. โครงสรางแผนธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

การทําธุรกิจ หมายถึง การงานประจําเกี ่ยวกับการทํามาหากิน คาขายแลกเปลี่ยน             

จากความหมายดังกลาว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ระบุพัฒนาการของการทํามาหากินไวเปนระดับ 

ต้ังแต (1)  ทําใหพออยูพอกิน  (2)  ทําใหอยูดีมีสุข และเขาสู (3)  ความมั่งมีศรีสุข การทํามาหากิน คาขาย 

แลกเปลี่ยนหรือที่เรียกวา ธุรกิจน้ัน จําเปนที่จะตองมีแผนในทุกระดับ เชน 

  1.1  แผนธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยูพอกิน เปนการทําธุรกิจเพือ่นําพาชีวิต

ครอบครัวใหรอดพนจากความขาดแคลนและอดอยากสูชีวิตใหอยูไดรวมกันของคนในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สาํรวจวาตอง

กินใชอะไร 

จําแนกวา

อะไรทําได

 

แผนการผลิต 

แผนการ

แจกจาย 

เอ้ืออาทร

 

ทํางานให

เปนไปตาม

ขั้นตอน 

ลําดับ

ขัน้ตอนและ

วิธีการทํางาน 

เหตุผล ความ

พอดี 

ภูมิคุมกัน ความรอบรู คณุธรรม 
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1.2  แผนธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงระดับอยูดีมีสุข เปนการทําธุรกิจหารายไดทีใ่ชความเอื้ออาทร

ของสังคมเปนฐานในการขับเคลื่อนมีลักษณะในการสรางทางธุรกิจดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

สํารวจสภาพ 

- การกินอยู 

- สุขภาพ 

- การศึกษา 

- เอ้ืออาทร 

กาํหนดความ

พอดี 

- การกินอยู 

สุขภาพ 

การศึกษา 

- การเอ้ืออาทร

ทางสังคม 

- รายจาย รายได 

แผนพัฒนาชีวิตการ

ทํากิน การอยูสุขภาพ

และการศึกษา 

แผนหารายได

ยกระดับความมั่นคง 

ขับเคลื่อน

แผนให

เปนไปตาม

ขัน้ตอนและ

วิธีทํางาน 

จัดลําดับ

ขัน้ตอนและ

วิธีการทํางาน 

ความมี

เหตุผล 
ความ

พอดี 
ภูมิคุมกัน 

ความรอบรู 
คณุธรรม 

แผนเอ้ืออาทร

สังคม 
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1.3  แผนธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงระดับมั่งมีศรีสุข เปนธุรกิจทีต่องมีความเฉพาะตัวตรงกับความ

ตองการของลูกคา ตองเชื่อมโยงกับสถาบันทางการเงิน ตองสรางพันธมิตรทางธุรกิจ ตองเทียบเคียงแขงดี

กับธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต ขยายตลาดและสวนแบงตลาดใหมีรายไดพอเพียง

กับการดํารงและขยายธุรกิจออกไปอยูไดอยางมั่นคงตอเนือ่งไป ซึง่มีลักษณะโครงสรางของแผนธุรกิจ

ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล

 

ทิศทางธุรกิจ แผนกลยทุธ แผนปฏิบัติ การขับเคลื่อน

 

- ผลผลิต 

- ลูกคา 

- ทุน 

- ความสามารถ

ของตนเอง

และทีมงาน 

- วิสัยทัศน 

- พันธกิจ 

- กลยุทธ 

เปาหมายกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

ปจจัยนําเขา 

กจิกรรมโครงงาน 

- การลงทุน 

- ผลผลิต 

- ลูกคา 
- การพฒันา

ตนเอง 

 

- บทบาทเจาของ

ธุรกิจ 

- การบรหิาร

ทรพัยากร 

- การดาํเนนิงาน 

- การควบคมุ

คณุภาพ 

เหตุผล ภูมิคุมกัน ความพอดี ความรอบรู คณุธรรม 

- เหตุผลที่ทํา

ใหเกิดผล

สาํเร็จของ

อาชีพ 

 

- ความถูกตอง 

- ความเหมาะสม

ที่ตองการดาน

เวลา ทนุ และ

คุณภาพ 

สิ่งที่ทําให

ปลอดภัยตอ

ความลมเหลว 

- สภาวะ

แวดลอม

ภายในธุรกิจ 

- สภาวะ

แวดลอม

ภายนอก 

- ความอยาก

ของตนเอง 

- ความยึดมั่น

ในตนเอง 

- ในบทบาท

หนาทีข่องผู

ประกอบอาชีพ 

- การบรหิาร

จดัการ

ทรพัยากร

ดําเนินงาน 

- การจดัการผลิต

และการจดัการ

การตลาด 

- การควบคมุ 

การวัดผล 

ประเมินผลและ

พัฒนาคุณภาพ

ในอาชีพ 

- การพัฒนา

ศกัยภาพ

องคกร 

- ความขยันของ

ผูประกอบ

อาชีพ 

- ความประหยัด

ในการใช

ทรพัยากรให

คุมคา 

- ความซ่ือสัตย

ในการผลิต 

การตลาดให

เปนไปตาม

ขอกําหนด 

- ความอดทนที่

จะควบคุม 

ตดิตามผลและ

พัฒนาคณุภาพ

อาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

1 2 3 4 5 

1 2 5 4 3 
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 จากโครงสรางแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ 3 ระดับ ตัง้แตทําเพื่อใหพอเพียง

กับการดํารงชีวิตใหอยูรอดไมอดอยาก ไปสูการยกระดับความคิดการกระทําใชชีวิตอยูดีมีสุข ซึ่งจะตองมี

รายได เพือ่มาพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้น และการสงบุตรหลานเขารับการศึกษา และระดับสุดทายที่คน

สวนใหญควรจะกาวไปใหถึงความมั่งมีศรีสุขที่สัมพันธกับสภาพเปนจริงของตนเอง ซึ่งจะตองเรียนรู

ระบบธุรกิจที่มีความซับซอนขึ้นไป 

 

กิจกรรมท่ี 14 

 ใหผูเรียนทําโครงงานถอดแบบเรียนในการประกอบอาชีพของตนเองหรือผูประสบความสําเร็จ

ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ระดับมั่งมีศรีสุข ในประเด็นตอไปน้ี 

 1.  ขอมูลสารสนเทศ 

 2.  ทิศทางธุรกิจ 

 3.  แผนกลยทุธ 

 4.  แผนปฏบิัติการ 

 5.  การขับเคลื่อนแผน 

 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวอธิบายในแตละประเด็น ตามแผนภูมิธุรกิจและผู เรียน

จะตองเรียนรู บทที่ 5 ใหจบเสียกอนจึงคอยดําเนินการ 
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2. การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง และประสบการณตนเองจัดทํากรอบความคิดแผนธุรกิจ 

การจัดทาํแผนธุรกิจในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการเรียนรูเพือ่การขยายอาชีพ

ใหเปนไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมัง่มีศรีสุขทีม่ีแผนงานโครงการขยายอาชีพ สรางรายได

พอเพียงไปสูความมัน่คงได มีกรอบแนวคิดตามหลักความมีเหตุผล ความพอดี มีภูมิคุมกัน ความรอบรู 

และคุณธรรมดังน้ี 

2.1  กรอบแนวคิดในการใชหลักความมีเหตุผล 

เปนการประยุกตความมีเหตุผลที่จะทําใหการขยายอาชีพประสบผลสําเร็จ ตองการองคประกอบ

ในการขยายอาชีพมาวิเคราะหดวยตัวแปรดานตนเอง สังคม วิชาการ มาหาเหตุผลใหกับตนเอง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมีเหตุผล 

เหตุผลที่จะทํา

ใหเกิดผลสําเร็จ 

ขอมูล

สารสนเทศ

 

ขอมูล

สารสนเทศ

 

ขอมูล

สารสนเทศ

 

ขอมูล

สารสนเทศ

 

ตนเอง   ผลิตผลที่จะทําเปนธุรกจิครอบครัวรับไดหรือไม 

สังคม  ตลาดมีความตองการเพียงใด เจตคติของชุมชนเปนอยางไร คูแขงเปนใคร อยางไร 

วิชาการ  สามารถผลิตไดในทองถิ่นหรือไม กระทบตอสิ่งแวดลอมเพียงใด มีองคความรู 

  แหลงวิทยาการพอเพียง 

ตนเอง   เราปรับตัวเขากับลูกคาไดหรือไม 

สังคม  ลูกคาเปนกลุมบุคคลระดับใดอยางไร 

วิชาการ  รสนิยม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและสงัคมของลูกคา 

ตนเอง   เงินทุน แรงงาน ทุนทางปญญาเพ่ือการแขงขัน 

สังคม  แหลงเงินทุน  ความเชื่อถือตอเรา 

วิชาการ  ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุน 

ตนเอง   ความสามารถหลักของเราสัมพันธกับการผลิตการตลาดที่จะทําหรือไม 

สังคม  ความสามารถหลกัของชุมชนจะนํามาประยุกตใชไดหรือไม 

วิชาการ  ที่เกี่ยวของกับความพอเพียงใหแก การสรางความหลากหลายทางชีวภาพ  

การหมุนเวียนเปลี่ยนรูป การเพ่ิมผลผลิต และการจัดการรายได 

1 

2 
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2.2  กรอบแนวคิดในการใชหลักความพอดี 

   เปนการนําผลการคิดวิเคราะหเหตุผลที่จะนําไปสูความสําเร็จมาคิดสังเคราะห กําหนด

แผนทิศทางธุรกิจใหมีความถูกตองพอดีกับสภาพที่เปนจริงของตนเอง สังคม และวิชาการ โดยมีกรอบ

แนวคิดของการกําหนดทิศทางธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพอดี 

- ความถูกตอง 

- ความสมควรที่จะเปน 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

กลยุทธ 

ทําอะไร 

ถงึไหน 

เมือ่ไร 

ทําอะไร 

ทําไมตอง

ทํา 

 

เปาหมายการ

กระทํา 

วิธีการสําคัญ 

ความตองการโดยรวมสุดทายปลายทาง

ของการขยายอาชีพที่ตองการใหเกิดและ

ไปถึงไดจริง 

พันธะอันเปนภาระสําคัญที่ตองทําให

เกิดผลตามวิสัยทัศน 

เปาหมายเชิงกลยุทธสูความสาํเร็จที่

ถูกตองสมควรที่จะเปนตามวิสัยทัศน 
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 กรอบแนวคิดในการใชหลักภูมิคุมกัน 

  เปนการประยุกตหลักภูมิคุมกันของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะหกลยุทธของแต

ละพันธกิจออกมาเปนแผนกลยุทธที่ถูกตอง ธุรกิจมีความปลอดภัย โดยมกีรอบแนวคดิดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิคุมกัน 

สิ่งที่ทําใหปลอดภัย 

ตอความลมเหลว 

สภาวะแวดลอมภายใน 

สภาวะแวดลอมภายนอก 

ความอยากของตนเอง 

ความยดึมัน่ในตนเอง 

รูเทาทัน สภาวะแวดลอม

ภายในที่เปนจุดออน จุดแข็ง

 

รูเทาทัน สภาวะแวดลอม

ภายนอกที่เปนโอกาสใช

ประโยชน และอุปสรรคตอง

ระมดัระวัง 

ระมัดระวังความอยากได

เปนของตนเองใหอยูใน

ความพอดี 

ระมัดระวังความยึดมั่น     

ถือมั่นของตนเอง ตองยึด

หลักการทํางานรวมกันที่

ผูรวมงานรูเทาทันกัน 

เปาหมายกลยุทธ 

ตัวบงชี้

ความสําเร็จ 

ปจจัยนําเขา 

กจิกรรมโครงการ 
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 กรอบแนวคิดในการใชความรอบรู 

  เปนการประยุกตหลักแหงความรอบรูทีจ่ะนําไปสูความสําเร็จของการจัดการของอาชีพ 

ดวยวาเกณฑองคประกอบในระบบการบริหารจัดการคุณภาพกับแผนงานดานตางๆ ที่จะนําไปสูการ

ปฏิบัติการวาจะตองเกีย่วของกับความรูอะไรทีเ่ราจะตองแสวงหาความรูใหเกิดความรอบรูพอเพียงทีจ่ะ

ใชขับเคลื่อนธุรกิจไปสูความสําเร็จโดยมีกรอบดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บทบาทของผูประกอบอาชีพ 

- การบริหารจัดการทรัพยากร 

- การบริหารจัดการผลิต 

- การบริหารจัดการตลาด 

- การควบคุมการวัดผล ประเมินผล 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

ความรอบรู 

การบริหาร

จัดการคุณภาพ 

การลงทุน 

การผลิต 

การตลาด 

การพัฒนาทีมงาน 
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 กรอบแนวคิดในการใชคุณธรรม 

  เปนการประยุกตหลักแหงคุณธรรมที่จะสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินธุรกิจที่

ประกอบดวยความขยันขันแข็ง ความประหยัดใชทรัพยากร ความซือ่สัตยตอการดําเนินงาน และความ

อดทนตอการควบคุมประคับประคองธุรกิจ โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้ 

 

      มุงมั่นแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศ 

      ตรวจการดําเนินงานหาขอบกพรอง 

      ติดตามผลการดําเนินดานตางๆ 

      ประเมินธุรกิจในแงมุมตางๆ เปนระยะๆ 

      สรางความเขาใจใหกับผูรวมงาน 

 

วางแผนการใชทรัพยากรอยางรัดกุม 

ควบคุมการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผล 

ลดของเสยี 

เปลี่ยนรูปของเสียและเศษวัสดุสรางมูลคาเพิ่ม 

 

สรางคุณภาพผลผลิตตามขอตกลง 

สงมอบผลผลิตตามขอตกลง 

กําหนดราคาที่ลูกคารับได 

ธุรกิจไมสรางปญหาใหกับชุมชนและสิ่งแวดลอม 

 

งดเวนสิ่งที่จะทําใหผลผลิตไมเปนไปตามขอตกลง 

อดกลั้นตอผลกําไรที่ไมสมควร 

สูทนแกไขขอบกพรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความขยันขันแข็งของผูดําเนินธุรกิจ 

ความประหยัดใชทรัพยากรคุมคา 

ความซื่อสัตยตอการดําเนินงาน 

อดทนควบคุมธุรกิจสูเปาหมาย 
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3. สรุป 

  การดําเนินการธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตระดับทําใหพออยูพอกิน

พนความอดอยาก แบงปนผูทีย่ังอดอยากไดกาวไปสูการสรางความอยูดีมีสุขที่จะตองเพิ่มผลผลิต สราง

รายไดใหพอเพียงกับการดํารงและพัฒนาคุณภาพชีวิต และเก็บออมสรางทุนเพื่อกาวยางไปสูความมั่งมีศรี

สุขที่สามารถขยายธุรกิจออกไปสูตลาดการแขงขัน สรางงานสรางรายไดใหกับคนในชุมชนของตนเอง 

เปนสวนหนึ่งของการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจชองชุมชน 

  การดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากพิจารณาความสัมพันธระหวาง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับขั้นตอนทางธุรกิจจะสรุปไดวา 

1. การเริ่มตนธุรกิจจะตองเริ่มตนที่ความมีเหตุมีผล ซึ่งเปนเรื่องของขอมูลสารสนเทศ

ตาง ๆ ที่ผูทําธุรกิจจะตองศึกษาความตองการ แสวงหาความเขาใจจนบอกไดวาจะทําอะไร เพราะอยางไร 

2. เมื่อรูวาทําอะไร อยางไร ก็จะตองกําหนดความพอดีของภารกิจที่จะทําแตใหสัมพันธ

กับสภาพชีวิต ทุนตางๆ ที่มีอยูไมทําอะไรเกินเลยจนสรางความเดือนรอนสูความลมเหลวใหกับตนเอง 

3. เมื่อรูวาทําอะไรแคไหน จะตองทําอยางมีภูมิคุมกันใหปลอดภัยไมลมเหลว ดวยการ

วางเปาหมายการดําเนินงานและความคาดหวังตางๆ ในรูปแบบธุรกิจใหสอดคลองกับจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส อุปสรรคตางๆ และทบทวนตรวจสอบความอยาก ความติดยึดในตัวเราใหถองแท 

4. เมื่อกําหนดเปาหมายความคาดหวังตางๆ ของธุรกิจที ่คาดวามีความปลอดภัยไม

ลมเหลวชัดเจนแลว ก็ถึงขั้นตอนการปฏิบัติการในธุรกิจ จะตองทําแผนปฏิบัติการเขาสูการปฏิบัติจริง 

ขั้นตอนนี้จะตองใชองคความรูตางๆ ในรูปของสหวิทยาการ ผูประกอบอาชีพจะตองมีความรอบรูดวยการ

แสวงหาความรู ทดลองตรวจสอบความรูอยางกระจางทุกดานที่จะนําเขามาใชดําเนินการ 

5. การดําเนินปฏิบัติการสูความสําเร็จใหผูประกอบการจะตองยืนอยูบนฐานคุณธรรมที่

เร่ิมจากความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตยและความอดทน 

 

กิจกรรมท่ี 15 

เมื่อศึกษาเอกสารหมายเลข 17 เขาใจดีแลว ใหผูเรียนวิเคราะหจากประสบการณของตนเองหรือ

ของผู ประสบความสําเร็จในอาชีพ จัดทํากรอบความคิดในการจัดทําแผนธุรกิจตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 
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เอกสารหมายเลข 19 : คูมือจัดทําแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับตนเอง 

ในเอกสารคู มือจัดทําแผนธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับตนเอง 

ประกอบดวยสาระสูการปฏิบัติดังน้ี 

 ตอนที่ 1  บทนํา 

ความคิดรวบยอด 

นิยามศัพท 

องคประกอบของแผนธุรกิจ 

 ตอนที่ 2  วิธีคิด หาเหตุผล ของการขยายอาชีพ 

  ความคิดรวบยอด 

  ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

  รายละเอียดการดําเนินงาน 

 ตอนที่ 3  วิธีการกําหนดทิศทาง กลยุทธการขยายอาชีพใหมีความพอดี และภูมิคุมกัน 

  ความคิดรวบยอด 

  ขัน้ตอนดําเนินงาน 

  รายละเอียดการดําเนินงาน 

 ตอนที่ 4  การจัดทําแผนปฏิบัติการ และสรางความรอบรู 

  ความคิดรวบยอด 

  ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

  รายละเอียดขัน้ตอนการดําเนินงาน 

 ตอนที่ 5  การขับเคลื่อนแผนสูความสําเร็จ 

ความคิดรวบยอด 

  ขัน้ตอนดําเนินงาน 

  รายละเอียดการดําเนินงาน 
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ตอนท่ี 1  บทนํา 

ความคิดรวบยอด 

   แผนธุรกิจเปนกรอบความคิดการทํามาหากินของประชาชนบูรณาการกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหความสําคัญกับสิ่งที่เปนอยู มีอยูของผูประกอบอาชีพใหสามารถขับเคลื่อนเขาสู

ความสําเร็จไดดวยตนเอง ดังนั้นแผนธุรกิจของชาวบานจึงเปนองครวมของการดําเนินงาน ไมใชแผน

ธุรกิจทั่วไปที่เปนเอกสารกําหนดการลงทุน ระยะเวลา ผลกําไร แตแผนธุรกิจของชาวบานที่จะทําตอไปน้ี

เปนแผนวิถีชีวิตการทํามาหากินที่มีการคิดและดําเนินการอยางเปนระบบบนเสนทางของความพอดี 

นิยามศัพท 

  เพื่อใหเขาใจตรงกัน จึงขอนิยามศัพทที่สําคัญดังน้ี 

1. ขอมูลสารสนเทศเพื่อการขยายอาชีพ หมายถึง ขอมูล สารสนเทศทีเ่กี่ยวของเปนเหตุเปนผล

ที่จะทําใหการพัฒนาหรือขยายอาชีพเกิดผลสําเร็จไดแก 

1.1 ผลผลิต เราจะทําอะไรแลวขายไดแนๆ  

1.2 ลูกคา คือใครที่จะมาซื้อหรือใชบริการของเรา มีมากนอยเทาใด วัฒนธรรมชีวิตพวกเขา

เกี่ยวของกับผลิตผลที่เราจะทําขายใหอยางไร ซื้อใชบอยๆ หรือนานๆ จะใชที สงผลกับการขายผลผลิต

ของเราใหหมด มีรายไดพอเพียงกับการดํารงชีวิตและขยายธุรกิจไดหรือไม 

1.3 ทุน ถาเราจะทําผลผลิตหรือบริการ เรามีทุนดานตางๆ เพียงใดเชน  

(1) เงินทุนมีพอทีจ่ะเดินธุรกิจไปไดหรือไม ถาไมพอจะมีแหลงสํารองเงินทุนจากที่ใด

มาใหใช 

(2) ที่ดิน มีขนาดเทาใด ถาจะทําผลิตผลที่คิดเอาไว จะไดผลผลิตพอเพียงหรือไม 

(3) อุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูจะสามารถใชดําเนินการไดเพียงใด จะตองมีอะไรเพิ่มเติม 

หรือจะดัดแปลงของที่มีอยูใชไดหรือไม 

1.4 ความสามารถของตนเองและทีมงานสัมพันธหรือไปกันไดกับผลิตผลหรือบริการที่จะ

ทํา ถาไมพอจะไปเรียนรูที่ไหน และพื้นฐานของเราเรียนรูไดหรือไม จะตองเตรียมและพัฒนาทักษะ

ความรูพื้นฐานดานใด อะไรบาง 

2. ทิศทางธุรกิจ หมายถึง การพัฒนาหรือการขยายอาชีพเราจะไปทางไหน แบบไหน ตองมี

ภาระสําคัญอะไรบาง และในแตภาระเราจะมีกลวิธีหรือวิธีการอยางไร ที่มีความพอดีกับสภาพที่เปนอยู

ของเรา 

3. วิสัยทัศน หมายถึง ความตองการใหเกิดขึ ้นโดยรวมสุดทายปลายทางของแผนธุรกิจที่

ตองการใหเกิดและไปถึงไดจริง 

4. พันธกิจ หมายถึง พันธะอันเปนภาระสําคัญที่จะตองทําเพื่อใหเกิดผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

5. กลยุทธสูความสําเร็จ หมายถึง กลวิธี วิธีการทีจ่ะนํามาใชใหการดําเนินงานเกิดความพอดีสู

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน 
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6. แผลกลยุทธ หมายถึง กรอบของการจัดการใหการดําเนินงานพัฒนาหรือขยายอาชีพ เปนไป

ตามวิสัยทัศนที่จะชวยชี้นําถึงกระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติตอไป 

7. แผนปฏิบัติ หมายถึง การนํากรอบการจัดการในแผนกลยุทธมาจัดทํากระบวนการปฏิบัติงาน

ต้ังแต การลงทุน การผลิตหรือบริการ ลูกคาและการตลาด ตลอดทั้งการพัฒนาตนเอง เปนเอกสารขั้นตอน

การดําเนินงาน การตรวจสอบหาขอบกพรองและการปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง 

8. การขับเคลื่อนแผน หมายถึง การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาผูประกอบการอาชีพ ควร

จะมีบทบาทอะไร อยางไรบาง จะดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอยางไรใหเปนไปตามขัน้ตอนของ

แผนปฏิบัติ และการควบคุมคุณภาพ 

9. เหตุผล หมายถึง เหตุที่ทําใหเกิดผลสําเร็จของการพัฒนาขยายอาชีพ 

10. ความพอดี หมายถึง ความถูกตอง ความพอดีกับที่ตองการดานทุน เวลาและคุณภาพ 

11. ภูมิคุมกัน หมายถึง สิ่งที่ทําใหปลอดภัยตอความลมเหลว 

12. ความรอบรู หมายถึง ภูมิปญญาทีจ่ะเขาถึงองคความรูทั ้งระบบของการพัฒนาและขยาย

ขอบขายอาชีพ 

13. คณุธรรม หมายถึง หลักดําเนินวิถีธุรกิจเขาสูความเขมแข็งถูกตองตามทาํนองคลองธรรมของสงัคม 

องคประกอบของแผนธุรกิจ 

 องคประกอบของแผนธุรกิจประชาชนควรประกอบดวย องคประกอบของวิถีธุรกิจตัง้แตการคิด

หาเหตุผลของการขยายอาชีพ กําหนดทิศทางกลยุทธของการขยายอาชีพใหมีความพอดีและมีภูมิคุมกัน 

กําหนดแผนปฏิบัติสรางความรอบรูตามแผนและขับเคลื่อนแผนไปอยางมีคุณธรรม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบทัง้ 4 ขอดังกลาวใหเปนองคประกอบในการจัดทําแผนธุรกิจตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะตองเรียนรูฝกทําตอไป 

การคิดจัดระบบขอมูล

สารสนเทศดานผลผลิต 

ลูกคา ทุน และ

ความสามารถของตนเอง 

1. การกําหนดวิสัยทัศน 

2. การกําหนดพันธกิจ 

3. การกําหนดกลยุทธ 

4. การจัดทําแผนกลยุทธ 

1. การจัดทําแผนดานทุน 

2. การจัดทําแผนการผลิต 

3. การจัดทําแผนดานลูกคา 

4. การจัดทําแผนพัฒนา

ตนเอง 

1. การศึกษาทําความเขาใจ

แผนปฏิบัติการ 

2. การปฏิบัติการตามแผน 

3. การตรวจสอบหาขอบกพรอง 

4. การปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรอง 

1 2 4 3 

คิดหาเหตุผลของ

การขยายอาชีพ 

กําหนดทิศทาง

กลยุทธของการ

ขยายอาชีพใหมี

 

กําหนดแผนปฏบิัติ 

สรางความรอบรู

ตามแผน 

ขับเคลื่อนแผนสู

ความสัมพันธ

อยางมีคุณธรรม 
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ตอนท่ี 2  วิธีคิดหาเหตุผลของการขยายอาชีพ 

ความคิดรวบยอด 

   วิธีการคิดหาเหตุผลการขยายอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ใหไดขอมูล 

สารสนเทศ เกี่ยวกับผลิตผลหรือบริการที่จะทํา ลูกคาและตลาดที่จะขายผลิตภัณฑ ทุนดานตางๆ ที่จะ

นํามาใชและมีอยูจริงตลอดทัง้ความสามารถของผูประกอบอาชีพเอง ทีจ่ะเปนเหตุเปนผลเพียงพอ ใช

ตัดสินใจขยายอาชีพใหเกิดผลสําเร็จได 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน 

  

 

 

 

 

 

 

   ขั้นตอนการดําเนินการดังกลาวอาจไมจําเปนที่จะตองทําครบทุกขั้นตอน เพราะขอมูล

บางตัวที่ไดมามีความสําคัญ สามารถลัดขั้นตอน ขามขั้นไปอภิปรายนําไปสูความเปนเหตุเปนผลได 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

1. การรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนการแสวงหา รวบรวมความรู โดยใชเครื่องรับรูในกายของ

เรา 

1.1 การรับรูดวยตา เชน การสังเกต จับตามอง การอาน ทีส่ามารถรูและใหเหตุผลที่ถูกตอง

แลวจดบนัทกึ 

1.2 การรับรูดวยหู เชน การฟงอยางวิเคราะห แยกประเด็นสําคัญออกมาใหได 

1.3 การรับรูดวยจมูก คือการรับรูกลิ ่น หรือดมกลิ ่นแลวใครครวญแยกประเภทอธิบาย

ลักษณะเทียบเคียงกับกลิ่นที่คุนเคยหรือบอกความแปลก แยกได 

1.4 การรับรูดวยลิน้ คือการชิมรสคิดใครครวญ เทียบเคียงกับรสทีคุ่ นเคยหรือบอกความ

แปลก แยกได 

1.5 การรับรูดวยกาย คือการที่ตนเองเขาไปสูสภาวะแวดลอมที่สามารถรับรูบอก ความเย็น 

ความรอน ความแข็ง ความออนนุม หรือสัมผัสที่พึงพอใจหรือแปลกแยกออกไป 

  จากรายละเอียดขางตนดังกลาว เปนการเก็บภาพรวมขอมูลที่ใชชีวิตของตนเองเปนฐาน

การเรียนรูทําไดตลอดเวลา เพียงแตผูเรียนใหความสําคัญตอสิ่งที่รับรูใหสามารถรูและใหเหตุผลที่ถูกตอง

ดวยการแยกใครครวญแยกประเด็นเทียงเคียงกับประสบการณและบอกความแปลกแยกออกไปได และ

จดบันทึกใหตนเองสามารถเขาใจและระลึกถึงได 

การ

รวบรวม

 

สรุปผล 

วิเคราะห

 

ประเมินตัดสินใจ

เลอืกเหตุผล

สําคัญ 

จัดทําเอกสาร เหตุผล

การขยายอาชีพ 

1 

3 

2 

4 

5 
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2. การวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนที่นําผลการรวบรวมขอมูลมาศึกษาพิจารณาดวยตนเอง โดย

มีขั้นตอนดังน้ี 

2.1 จัดขอมูลเขาพวกดวยการนําขอมูลที่จดบันทึกไวมาพิจารณาแยกเปนหัวขอแลวจัดเขา

กลุมพวกเดียวกัน 

2.2 จัดลําดับความสําคัญของขอมูลดวยการนําขอมูลแตละกลุมมาพิจารณาวามีหัวขอใดทีม่ี

ความสําคัญมากที่สุดเรียงลําดับไปจนถึงความสําคัญนอย 

2.3 จัดกลุมขอมูลที่มีความสัมพันธ บงชี้ถึงเหตุผลของการขยายอาชีพในแตละเหตุผล 

3. สรุปผล เปนขั้นตอนการนํากลุมขอมูลทีม่ีความสัมพันธบงชีถ้ึงเหตุผลในแตละกลุมเหตุผล

มาพิจารณาเชือ่มโยงกับประสบการณของตนเอง และปรากฏการณตางๆ เขียนเปนเหตุผลของการขยาย

อาชีพเปนขอๆ 

4. ประเมินตัดสินใจเลือกประเด็น เปนขัน้ตอนตัดสินใจวาการขยายอาชีพครั้งนี้ควรมีเหตุผลที่

สําคัญจริงๆ ดวยการนําเหตุผลตางๆ ที่สรุปไดมาศึกษาพิจารณาวาควรจะมีเหตุผลที่สําคัญจริงกี่เหตุผลใน

การขยายอาชีพ 

5. จัดทําเอกสารเหตุผลการขยายอาชีพ เปนขั้นตอนนําผลการสรุปและประเมินเลือกเหตุผล

การขยายอาชีพมาจัดเขียนเปนเอกสารนําทางในการดําเนินกิจกรรมขยายอาชีพตอไป 

ตัวอยางเอกสาร เหตุผลของการขยายอาชีพ 

เหตุผลการขยายอาชีพเกษตรอินทรีย 

ของ 

นายขนัติ หนูแดง 

ไรทนเหน่ือย เลขที่ 19 หมู 8 ตําบลหนองแขม 

อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

 ผลการศึกษาเหตุผลในการขยายอาชีพเกษตรอินทรีย พบวามีเหตุผลที ่นําไปสู ความสําเร็จ                

4 องคประกอบดวยกันคือ 

1. องคประกอบดานผลิตผล 

2. องคประกอบดานลูกคา 

3. องคประกอบดานตนทุน 

4. องคประกอบดานความสามารถของผูดําเนินงาน 
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องคประกอบดานผลิตผล 

   ผลิตผลเกษตรอินทรียทั ่วๆ ไปพบปญหาการปนเป อนของโลหะหนัก และเชือ้โรค

ทางเดินอาหาร ดังนั้นเหตุผลที่จะนําไปสูความสําเร็จ คือ การจัดการระบบการผลิตใหปราศจากการ

ปนเปอนสารโลหะหนักและเชื้อโรคทางเดินอาหารจึงมีปจจัยเหตุที่จะตองดําเนินการประกอบดวย 

1. ยกเลิกการใชปุยคอกทําปุยหมัก เพราะปจจุบันเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวใชอาหารสําเร็จรูปที่ผาน

กระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึง่มีโลหะหนักปนเปอน เลีย้งสัตว การทําเกษตรอินทรีย ไมสามารถหา

มูลสัตวจากการเลี้ยงโดยธรรมชาติในจํานวนที่เพียงพอตอการพัฒนาคณุภาพดินได 

2. พัฒนาปุยอินทรียทําใหปลอดภัยจากจุลินทรียบูดเนา และมีคุณคาทางอาหารสูง 

  จึงสรุปเหตุผลการพัฒนาเพื่อการขยายอาชีพในองคประกอบดานผลผลิตคือ ผลผลิต

เกษตรอินทรียไมปนเปอนสารโลหะหนักและจุลินทรียบูดเนา 

องคประกอบดานลูกคา 

   ลูกคาผูบริโภคอาหารเกษตรอินทรีย มีเจตคติที่ดีตอผลิตผลเกษตรอินทรีย แตไมรูจัก

และเขาถึงกระบวนการผลิตของเกษตรกรได บริโภคไปบนความกังวลใจวาใชของจริงหรือไม จึงอาศัย

ความเชื่อถือผูจัดจําหนายเปนสําคัญ ดังนั้นการขยายอาชีพของไรทนเหนื่อย จําเปนตองสรางความรูความ

เขาใจ และการเห็นคุณคาอาหารเกษตรอินทรียที่อางอิงระบบนิเวศนธรรมชาติเปนฐานการผลิต 

องคประกอบดานทุน 

   การขยายอาชีพเกษตรอินทรีย จําเปนตองขยายพื้นที่การผลิต การเพิ่มปริมาณน้ํา และ

การพัฒนาคุณภาพดิน จําเปนตองใชทุนดานตางๆ เพิ่มขึ้นรวมจํานวน  870,000  บาท  ดังน้ี 

1. เงินสํารองจายคาแรงงานเพิม่ 10 คน จนกวาจะไดผลตอบแทนคนละ 6,000 บาท ตอเดือน 

รวม 3 เดือนเปนเงนิ 180,000 บาท 

2. ซือ้รถไถพรวนดินขนาด 30 แรงมา เปนเงิน 360,000 บาท 

3. คาสํารวจเจาะน้ําบาดาลขนาด 6" จํานวน 1 บอ เปนเงิน 120,000 บาท 

4. คาระบบกระจายและใหนํ้า 30 ไร เปนเงนิ 210,000 บาท  

      รวมเปนเงินทุนที่จะตองใชเพิ่มอีกจํานวน 870,000 บาท 

องคประกอบดานความสามารถ 

   การนําเสนอความรู ความเขาใจใหกลุมผูบริโภค ชองทางที่ตนทุนต่ําที่สุดคือ การเปด

เว็บไซดไรทนเหนื่อย เพือ่นําเสนอสาระเนือ้หาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู จะตองพัฒนาเว็บไซดเปน

ระยะๆ ในสาระทันตอการเขามาเรียนรูของลูกคาและผูสนใจ จึงตองทําเอง 
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สรุปเหตุผลเพื่อความสําเร็จของการขยายอาชีพ 

   จากองคประกอบทัง้ 4 ดานดังกลาวไรทนเหนื่อย มีเหตุผลที่จะทําใหการขยายอาชีพ

ประสบความสําเร็จ 5 ดานดังน้ี 

1. ตองพัฒนาคุณภาพของดินไมใหมโีลหะหนักอันตรายปนเปอน 

2. ตองควบคุมระบบการหมักสังเคราะหในกิจกรรมตางๆ ใหจุลินทรียบูดเนาลดตํ่าลง 

3. ตองใหความรูความเขาใจและการเห็นคุณคาอาหารเกษตรอินทรีย แกลูกคาและผูสนใจ 

4. ตองระดมทุน 870,000 บาท ใชขยายการดําเนินงาน 

5. ตองพัฒนาบุคลากรภายในใหมคีวามสามารถพฒันาเว็บไซดไดดวยตนเอง 

  เหตุผลทั้ง 5 ประการจะเปนเหตุผลนําไปสูความสําเร็จของการขยายอาชีพที่จะทําให

คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น ตรงกับความตองการของลูกคา และสามารถขยายสวนแบงของตลาดออกไปได 
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ตอนท่ี 3  วิธีการกําหนดทิศทาง กลยุทธ การขยายอาชีพใหมีความพอดีและมีภูมิคุมกัน 

ความคิดรวบยอด 

   การทําธุรกิจไมวาจะทําระดับใด จําเปนตองมีทิศทางใหมองเห็นผลสําเร็จ ภาระงานที่

จะตองทําและกลยุทธสูความสําเร็จใชเปนความคิดสูการปฏิบัติจริง จะทําใหเราวางธุรกิจอยูในความพอดี

อยางมีภูมิคุมกัน ไมใชทําไป คิดไป ลงทุนไป อยางไรทิศทาง 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิ ทําใหมองเห็นวาการกําหนดทิศทาง กลยุทธ การขยายอาชีพ ประกอบดวย 

1. การคิดเขียนทิศทางธุรกิจ ประกอบดวยวิสัยทัศนที่ตองการใหเกิดอยางมีความพอดี และ

ภารกิจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ 

2. การคิดเขียนกลยุทธหรือวิธีการสรางความสําเร็จตามพันธกิจ ซึ่งจะมีเปาหมายอยางชัดเจน  

3. การคิดเขียนแผนกลยุทธดวยการนําเปาหมายกลยุทธมาวิเคราะหใหมองเห็นตัวบงชี ้

ความสําเร็จ ปจจัยนําเขาที่สําคัญ และกิจกรรมที่จําเปนตองทําเปนแผนทิศทางไปสูความสําเร็จของการ

ดําเนินธุรกิจ 

ทิศทางธุรกิจ 2. กลยุทธ 3. แผน 

วิสัยทัศน 

ภารกิจ 

กลยุทธ แผนกลยทุธ 

1 2 3 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 

1. การกําหนดทิศทางธุรกิจ เปนการคิดใหมองเห็นอนาคตของการขยายอาชีพใหมีความพอดี 

จะตองกําหนดใหไดวาในชวงระยะขางหนาควรจะไปถึงไหน อยางไร ซึ ่งประกอบดวย ขอความ

วิสัยทัศนวาจะไปถึงไหน และขอความพันธกิจวาจะไปอยางไร โดยมีวิธีการคดิและเขยีนดังน้ี 

1.1 การเขียนขอความวิสัยทัศน การขยายอาชีพ มีลักษณะโครงสรางการเขียนที่ประกอบดวย 

ก. ชวงระยะเวลาทีเ่ราไปสุดทางของการขยายอาชีพในชวงนี ้จะเปนระยะเวลา กีป่ พ.ศ. 

อะไร 

ข. ความคิด เปาหมาย ลักษณะความสําเร็จทีเ่ราจะไปถึงอยางมีความพอดี และทาทาย

ความสามารถของเรา คืออะไร 

 

 

 

 จากขอความวิสัยทัศน ตัวอยางขางตน สามารถจําแนกใหมองเห็นโครงสรางการเขียนไดดังนี ้

ก. ชวงระยะเวลาที่จะไปสุดทาง คือ ป พ.ศ. 2551 

ข. ขอความ ความคิดลักษณะความสําเร็จทีจ่ะไปถึงอยางมีความพอดีและทาทาย คือไรทน

เหน่ือยสามารถผลิตผักสด ผลไม เกษตรอินทรียเขาสูตลาดคุณภาพประเทศสิงคโปรได 

จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดวิสัยทัศนไมใชเปนการกําหนดเพื ่อความนาสนใจ แตเปนการ

กําหนดใหมองเห็นทิศทางของธุรกิจที่เราจะตองฝาฟนอุปสรรคตางๆ ไปใหถึงได 

1.2 การเขียนภารกิจ การเขียนขอความภารกิจเปนการดําเนินการตอเนื ่องจากการกําหนด

วิสัยทัศน วาเราจะตองมีภารกิจทีส่ําคัญ อะไรบาง ทีเ่ราทําใหการขยายอาชีพบรรลุผลสําเร็จไดตาม

วิสยัทศัน โดยมแีนวทางการคดิและเขยีนดังน้ี 

1.2.1  การวิเคราะหวา หากจะใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน จะตองมีภารกิจอะไรบาง 

ในทางธุรกิจมีภาระที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

ก. ภารกจิดานทนุดําเนินการ 

ข. ภารกิจดานลูกคา 

ค. ภารกิจดานผลผลิต 

ง. ภารกิจดานการเรียนรูพัฒนาตนเองและองคกร 

ดังน้ัน การดําเนินการขยายอาชพี อาจใชภารกจิทัง้ 4 กรณีมาคิดเขียนภารกิจนําไปสูความสําเร็จได 

1.2.2 โครงสรางการเขียนภารกิจมีองคประกอบรวม 3 ดาน คือ 

ก. ทําอะไร (บอกภาระสําคัญที่กระทบตอความสําเร็จ) 

ข. ทําไมตองทํา (บอกเหตุผลหรือจุดประสงค) 

ค. ทําอยางไร (บอกวิธีดําเนินการที่สําคัญ และสงผลตอความสําเร็จจริง) 

 

ตัวอยางขอความวิสัยทัศน 

 “ พ.ศ. 2551 ไรทนเหน่ือยผลิตผักสดผลไมเกษตรอินทรียเขาสูตลาดคุณภาพประเทศสิงคโปร
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 จากตัวอยางขอความภารกิจของไรทนเหนื่อย นํามาจําแนกขอความตามลักษณะโครงสรางการ

เขยีนไดดังน้ี 
 

ทําอะไร ทําไมตองทํา ทําอยางไร 

1.  ขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร เพื่อใชผลิตผักสดอินทรีย โดยการพัฒนาคุณภาพดินดวยปุย

พืชสด เพิ่มแรงงาน 10 คน จัดหา

นํ้าวันละ 300 ลูกบาศกเมตร 

2.  สรางความเชื่อถือใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคามั่นใจวาไดบริโภค

อาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 

ดวยการจัดทําเว็บไซดของตนเอง 

จัดทาํสารคดีเผยแพรสปัดาหละ 

1 เร่ือง และเว็บบอรดแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับลูกคา 

3.  ยกระดับคุณภาพผลผลิตให

เปนไปตามมาตรฐานเกษตร

อินทรียยุโรป 

เพื่อใหสามารถสงออกไปสู

ประเทศสิงคโปรได 

ดวยการพัฒนาดินไมใหปนเปอน

โลหะหนักตามมาตรฐานพัฒนา

ระบบนิเวศแปลงเกษตรใหเปน

ระบบนิเวศธรรมชาติ 

4.  พัฒนาคนงานใหทํางานตาม

ขัน้ตอนได 

เพื่อใหสามารถติดตามหา

ขอบกพรองและปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรองได 

ดวยการสรางความตระหนักให

เห็นความสําคัญของมาตรฐาน

คุณภาพผลผลิตและรวมเขียน

เอกสารขั้นตอนการทํางาน 

  

 

ตัวอยางขอความภารกิจของไรทนเหน่ือย 

1. ขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร เพื่อใชผลิตผักสดอินทรีย ดวยการพัฒนาคุณภาพดินดวยปุยพืชสด 

เพิ่มแรงงาน 10 คน จัดหานํ้าใหไดวนัละ 300 ลูกบาศกเมตร 

2. สรางความเชื่อถือใหกับลูกคา เพื่อขยายการตลาดดวยการจัดทําเว็บไซดของตนเอง จัดทําสารคดี

เผยแพร สัปดาหละ 1 เร่ือง และเว็บบอรดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับลูกคาและผูสนใจ 

3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียยุโรป เพื่อใหสามารถสงออก

ตางประเทศได ดวยการพัฒนาคุณภาพดินไมใหปนเปอนโลหะหนัก และจัดการแปลงเกษตรให

เปนระบบนิเวศนธรรมชาติ 

4. พัฒนาคนงานใหทํางานตามขั้นตอน เพื่อติดตามหาขอบกพรองและปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรองไดดวยการสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพ และรวม

เขียนเอกสารขั้นตอนการทํางาน 
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   จึงสรุปไดวาการขยายอาชีพใหเกิดความพอดีนัน้ เปนไปตามศักยภาพของผูประกอบ

อาชีพ แตการกําหนดทิศทางขยายอาชีพนั้นตองมองเห็นทิศทางที่จะไปถึงและรูวามีภารกิจอะไรบาง ตอง

ทําอยางไรใหมองเห็นรูปธรรมของการขยายอาชีพที่กาวออกไปขางหนา 

2 การระบุกลยุทธ การทีจ่ะขยายอาชีพใหบรรลุตามวิสัยทัศน ตองมีแนวทางปฏิบัติสู 

ความสําเร็จ เพื่อชัยชนะเราเรียกวา กลยุทธ ดังนั้นการกําหนดกลยุทธเพือ่ใหการขยายอาชีพสูความสําเร็จ

จึงกําหนดกลยุทธจากภารกิจที่จะทําทั้ง 4 ดานตามแนวคดิดังน้ี 

2.2 นําขอความภารกิจในสวนทําอยางไรมาพิจารณาวามีกิจกรรมที่จะตองทําอะไรบาง 

 

 

 

 

 

 

2.3 คิดพิจารณาวา กิจกรรมใดเปนกิจกรรมทียุ่งยากและเปนแกนหลักสําคัญของความสําเร็จใน

ภารกิจนี้ จะตองใชเทคนิควิธีอะไรเขามาเปนกลยุทธในการทํางานดังตัวอยาง 

 

กิจกรรม สรุปผลการพิจารณา 
ลําดับ

ความสําคัญ 

เทคนิควิธีการท่ีจะใช

เปนกลยุทธ 

1.  พัฒนาคุณภาพดิน

ดวยปุยพืชสด 

เปนกิจกรรมที่ตองทํากรอบการ

ผลิตเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง 
1 

ใชจอบหมุนฟนดินและ

วัชพืชเขาดวยกัน 

2.  เพิ่มแรงงาน 10 คน  เพียงประกาศรับสมัครแลวชี้แจงให

ทํางานตามขั้นตอน 
3 - 

3.  จัดนํ้าเพิ่มวันละ 300 

ลูกบาศกเมตร 

วาจางผูรับเหมา สํารวจ เจาะหานํ้า

ทําเสร็จแลวก็ใชไดเลย 
2 - 

 

2.4 สรุป ระบุกลยุทธ และเปาหมายกลยุทธดวยการนําผลการวิเคราะหกําหนดเทคนิควิธีการมา

เปนกลยุทธ และนําขอความสวนที่บอกวาทําอะไรมาเปนเปาหมายกลยุทธ ดังตัวอยางนี้ 

2.4.2 กลยุทธดําเนินการคือ การใชจอบหมุนพัฒนาคุณภาพดิน 

2.4.3 เปาหมายกลยุทธคือ การพัฒนาคุณภาพดิน 20 ไร 

 

 

 

 

ตัวอยาง การพิจารณาในสวน ทําอยางไรของภารกิจที่ 1 มีกิจกรรมที่ตองทําดังน้ี 

1. พัฒนาคุณภาพดินดวยปุยพืชสด 

2. เพิ่มแรงงาน 10 คน 

3. จัดใหมีนํ้าใชเพิ่มวันละ 300 ลูกบาศกเมตร 
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ตัวอยางผลการพิจารณากําหนดกลยุทธขยายอาชีพเกษตรอินทรียของไรทนเหน่ือยดังน้ี 

ผลการพิจารณาขอความทํา

อยางไร และกําหนดเทคนิควิธีใน

กิจกรรมท่ีสําคัญสงผลตอ

ความสําเร็จของภารกิจ 

ขอความภารกิจในสวน ทํา

อยางไร นํามาใชกําหนด

เปาหมายกลยุทธ 

ขอความกลยุทธสูความสําเร็จ

ของการขยายอาชีพ 

1.  ใชจอบหมุนพัฒนาคุณภาพ

ดิน 

ขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร ใชจอบหมุนพัฒนาคุณภาพดิน

ในการขยายพื้นที่การผลิตจํานวน 

20 ไร 

2.  ใชเว็บไซดเผยแพร สรางความเชื่อถือใหกับลูกคา ใชเว็บไซดเผยแพรความรู            

ความเขาใจเกษตรอินทรีย           

ทางอินเตอรเน็ต 

3.  ใชองคความรูระบบนิเวศ

ธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศ

แปลงเกษตร 

ยกระดับคุณภาพผลผลิตใหได

ตามมาตรฐานคุณภาพเกษตร

อินทรียยุโรป 

ใชองคความรูระบบนิเวศ

ธรรมชาติยกระดับคุณภาพ

ผลผลิตเขาสูมาตรฐานเกษตร

อินทรียยุโรป 

4.  พัฒนาคณะทํางานใหรูเทากัน พัฒนาคนงานใหทํางานตาม

ขัน้ตอนได 

ใชเทคนิคการบริหารคุณภาพให

คณะทํางานรูเทาทันกัน รวมกัน

ทํางานตามขั้นตอนได 
 

3 แผนกลยุทธ ใชเปนแผนภาพรวมของการขยายอาชีพ เปนเครื่องมือควบคุม ภาพรวม

ของการจัดการขยายอาชีพที่ประกอบดวยเหตุผลที่จะทําใหการขยายอาชีพสําเร็จกับองคประกอบดานการ

ควบคุมเชิงกลยุทธ ทําใหเกิด 16 ตาราง บรรจุเงือ่นไขสูความสําเร็จไวสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการ และ

ควบคุมภาพรวมของการดําเนินงาน 

ก. องคประกอบดานเหตุผลสูความสําเร็จของการขยายอาชีพประกอบดวย 

(1) ดานการลงทุน 

(2) ดานลูกคา 

(3) ดานผลผลิต 

(4) ดานการเรียนรูพฒันาตนเอง 

ข. องคประกอบดานการควบคุมเชิงกลยุทธประกอบดวย 

(1) เปาหมายกลยุทธ 

(2) ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(3) ปจจัยนําเขาดําเนินงาน 

(4) กจิกรรม / โครงการที่ตองทํา 
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3.1  การเขียนแผนกลยุทธทั ้งหมดจะตองบรรจุอยู ในเอกสารหนาเดียว เพื ่อใหมองเห็น

ความสัมพันธรวมระหวางตารางทั้ง 16 ตารางดังตัวอยาง 

ตัวอยางเอกสาร แผนกลยุทธ 

 วิสัยทัศน “ป พ.ศ. 2551 ไรทนเหนือ่ยผลิตผักสด ผลไมเกษตรอินทรียเขาสูตลาดอาหารคุณภาพ

ประเทศสิงคโปรได” 

เง่ือนไข ภารกิจดานการลงทุน ภารกิจดานลูกคา ภารกิจดานผลผลิต 
ภารกิจดานการ

พฒันาตนเอง 

เปาหมายกลยุทธ ขยายพ้ืนที่การผลิต 20 ไร สรางความเช่ือถือใหกับ

ลูกคา 

ยกระดับคุณภาพ

ผลผลิตใหไดตาม

มาตรฐานการเกษตร

อินทรียยุโรป 

พัฒนาคนงานใหทาํงาน

ตามขั้นตอนได 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ - พัฒนาคณุภาพเปนดนิ

อินทรียครบ 20ไร 

- โครงสรางดินเปนเมล็ดกลม 

สีน้ําตาล 

- ยอดส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้นจนเต็ม

ปริมาณการผลิต 

- ลูกคาเขามาแลกเปล่ียน

ความเขาใจเกษตรอินทรีย

ในเว็บเพจส 

-   ผลการวิเคราะห

ผลผลิตไมพบธาตุ

โลหะหนักที่ระบุใน

มาตรฐาน 

-   ปราศจาก 

     จุลินทรียบูดเนา 

-  คนงานยึดการทาํตาม

เอกสารคูมือดําเนนิงาน 

-  คนงานรูเทาทนักัน 

ปจจัยนําเขา

ดําเนินงาน 

-  จอบหมุนขนาดหนากวาง 120 

ซม. 

-  เมล็ดพันธุปุยพืชสด 

-  จุลินทรีย พด.1 พด.2 และ 

พด.3 

-  สารคดกีารผลิตเกษตร

อินทรียไรทนเหนื่อยภาค

ภาษาอังกฤษและไทย 

เมล็ดพันธุ 

ออรแกนคิ 

-  เอกสารขัน้ตอนการ

ทาํงาน 

-  เอกสารตรวจตดิตาม

คณุภาพ 

กิจกรรมโครงการ -  กิจกรรมการพัฒนาดินดานปุย

พืชสด 

-  สํารวจขุดเจาะบอน้ําบาดาล

ขนาด 300ม3/วัน 

-  จัดทําสารคดคีวามรูและ

แสดงผลงานเกษตรอินทรีย 

เดือนละ 1 เรื่อง 

-  ติดตั้งเว็บไซด 

-  จายแจก DVD ความรู

เกษตรอินทรียไรทนเหนื่อย 

-  ผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก

ตัวที่สามารถทําได 

-  ฝกอบรมการทํางาน

รวมกัน เพ่ือใหมี

ความสามารถเทาทนักัน 

-  จัดทําเอกสารขัน้ตอน

การทาํงานในแตละ

กิจกรรม 

-  ฝกการใชเอกสาร

ขัน้ตอนการทาํงาน 

    

จากเอกสารตัวอยาง ทําใหมองเห็นสาระสําคัญทีเ่ปนเหตุเปนผลตอความสําเร็จของการ

ขยายอาชีพเกษตรอินทรียไรทนเหน่ือย 
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ตอนท่ี 4  การจดัทําแผนปฏิบัติการและการสรางความรอบรู 

ความคิดรวบยอด 

   การทําแผนปฏิบัติการเปนการดําเนินงานตอเนื ่องจากแผนกลยุทธ ดวยการจัดทํา

รายละเอียดใหเห็นแนวปฏิบัติ ในแตละภารกิจที่จะนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนที่ต้ังไว 

ข้ันตอนการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดเปาหมายของธุรกิจ 

กาํหนดจุดประสงคการดําเนินงาน 

กําหนดลักษณะบงชี้ความสําเร็จ 

กําหนดผลที่เกิด 

กําหนดกิจกรรมและเหตุการณ 

กาํหนดทรัพยากรดําเนินงาน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ 

สาํรวจความรอบรูของตนเอง 

7 

8 
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รายละเอยีดข้ันตอนดาํเนินงาน 

1. การกําหนดเปาหมายของภารกิจ ดวยการวิเคราะหแผนกลยุทธในสวนเปาหมายกลยุทธของ

แตละภารกิจมาใชกําหนดเปนเปาหมายแผนปฏิบัติการดังตัวอยางนี้ 

1.1 ภารกิจดานการลงทุน เปาหมายปฏิบัติการ คือ 

“ขยายพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียเพิ่ม 20 ไร” 

1.2 ภารกิจดานลูกคา เปาหมายปฏิบัติการ คือ 

“สรางความเชื่อถือใหกับลูกคา” 

1.3 ภารกิจดานผลผลิต เปาหมายปฏิบัติการ คือ 

“ยกระดับคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐานเกษตรอินทรียยุโรป” 

1.4 ภารกิจดานการพัฒนาตนเอง เปาหมายปฏิบัติการคือ 

“พัฒนาความสามารถและทัศนคติคนงานใหทํางานตามขัน้ตอนในเอกสารคู มือ

ปฏิบัติการเกษตรอินทรียไรทนเหน่ือย” 

2. กําหนดจุดประสงคการดําเนินงาน ดานเกณฑเปาหมายวาควรจะมีจุดประสงคดําเนินงานที่

สําคัญอะไรบาง ตัวอยางเชน 

 

 

 

 

 

 

   จากแผนภูมิทําใหมองเห็นไดวา เปาหมายการขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร มีจุดประสงค

การดําเนินงาน 2 ดานคือ การพัฒนาคุณภาพดิน และการจัดการน้ําใหเพียงพอและเขียนเปนจุดประสงค

การดําเนินงานไดดังตัวอยางน้ี 

 เปาหมายขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร มีจุดประสงคดําเนินงานดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพดินใหเปนดินอินทรียได 

2. เพื่อสํารวจและขุดเจาะนํ้าบาดาลใหเพียงพอได 

3. กําหนดลักษณะบงชีค้วามสําเร็จ ดวยการวิเคราะหจุดประสงคดําเนินงานวาลักษณะบงชี้

ความสําเร็จเปนอยางไร ดังตัวอยางนี้ 

จดุประสงคดาํเนินงาน ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ 

1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพดินใหเปนดินอินทรียได 1.1  มีอินทรียวัตถุในดิน 

2.  เพื่อสํารวจขุดเจาะน้ําบาดาลไดนํ้าเพียงพอ 2.1  พบน้ําใสสะอาด 

ขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร 

พัฒนาคุณภาพดิน 

จัดหานํ้าใหเพยีงพอ 
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4. กําหนดผลที่เกิด ดวยการวิเคราะหลักษณะบงชีค้วามสําเร็จรวมกับความตองการจําเปนที่

แทจริงแลวระบุผลที่เกิดดังตัวอยางน้ี 

จดุประสงคดาํเนินงาน ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ ผลท่ีเกิด 

1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพดินใหเปน

ดินอินทรีย 

1.1  มีอินทรียวัตถุในดิน -  ซากพืชยอยสลายเปนสีนํ้าตาล

พรอมปลดปลอยธาตุอาหารให

พืช 

-  โครงสรางดินเปนกอนกลม 

-  ดินมีกลิ่นหมักเหมือนเห็ดหรือ

ตะไครนํ้า 

2.  เพื่อสํารวจขุดบอบาดาลไดนํ้า

เพียงพอ 

2.1  พบน้ําใสสะอาด -  นํ้ามีคา PH 6.8   

-  ปริมาณนํ้าที่ได 15ม3/ชม. 

5. กําหนดกิจกรรมและเหตุการณ ดวยการวิเคราะหผลที่เกิดวาถาจะใหเกิดผลดังกลาวจะตอง

ทํากิจกรรมและมีเหตุการณอะไรบางและสามารถทําไดจริง ดังตัวอยางนี้ 

จุดประสงคการ

ดาํเนินงาน 
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ ผลท่ีเกิด กิจกรรมและเหตุผล 

1.  เพื่อพัฒนา

คุณภาพดินให

เปนดินอินทรีย 

1.1  มีอินทรียวัตถุในดิน -  ซากพืชยอยสลายเปนสี

น้ําตาลพรอมปลดปลอยธาตุ

อาหารใหพชื 

-  โครงสรางเปนดินกอนกลม 

-  ดินมีกลิ่นหมักเหมือน

เห็ดหรือตะไครนํ้า 

1.  ปลูกปุยพืชสดประกอบดวย

เหตุการณที่จะตองทําดังน้ี 

   (1) ไถบุกเบิกพรวนดิน 

   (2) หวานเมล็ดปอเทือง 

   (3) ใหนํ้าทุก 3 วัน 

   (4) บํารุงดูแลรักษาจนอายุครบ 

40 วัน 

2.  สับพรวนปุยพืชสดคลุกเขา

กับดินประกอบดวยเหตุการณ

ดังน้ี 

   (1) สบัพรวนตนปอเทืองคลกุ

ลงดิน 

   (2) ใหนํ้าผสมจุลินทรีย พด.2 

ทุก 2 วัน 

   (3) ครบ 15 วัน ตรวจสอบการ

หมักสลายของดิน 
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จุดประสงคการ

ดาํเนินงาน 
ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ ผลท่ีเกิด กิจกรรมและเหตุผล 

(4) สับพรวนใหซากยอยสลาย

กระจายตัวอยางสม่ําเสมอ 

   (5) เมื่อกระบวนการหมักครบ 

25 วัน ทําการตรวจสอบวา

เปนไปตามผลที่เกิดหรือไม 

6. กําหนดทรัพยากรการดําเนินงาน ดวยการวิเคราะหกิจกรรมและเหตุการณวาจะใชทรัพยากร 

วัสดุ แรงงาน และระยะเวลา เทาไร 

กิจกรรมและเหตุการณ 
ระยะเวลา

ของงาน 

แรงงานท่ี

ตองใช 
วัสด ุ เคร่ืองจักรกล 

1. การปลูกปุยพืชสด 

(1) ไถบกุเบกิจากหนาดิน 20 ไร 

(2) ไถแปรยอยดิน 20 ไร 

(3) หวานเมลด็ปอเทือง 20 ไร 

(4) ใหนํ้าทุก 3 วัน 

(5) บํารุงดูแลรักษาจนอายุ 40 วัน 

 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

14 วัน 

45 วัน 

 

1 คน 

1 คน 

4 คน 

1 คน 

1 คน 

 

นํ้ามนัดีเซล 100 ลิตร 

นํ้ามันดีเซล 60 ลติร 

เมลด็ปอเทือง 100 กก. 

- 

- 

 

รถแทกเตอร 35 Hp 

รถแทกเตอร 35 Hp 

- 

- 

- 

2. หมักปุยพืชสด 

(1) ไถสับพรวน ปอเทืองคลุกลง

ดิน 

 

(2) ใหนํ้าผสมอินทรีย พด.2 ทุก 2 

วัน 

(3) ตรวจสอบการหมักสลายของ

ซากปุยพืชสดเขากับดิน 

(4) ไถสับพรวนใหซากพืชยอย

สลายกระจายตัวอยาง

สม่ําเสมอ 

(5) เมื่อการหมักครบ 25 วัน ทาํ

การตรวจสอบวาเปนไปตาม

ผลที่เกิดที่กําหนดไวหรือไม 

 

1 วัน 

 

 

8 วัน 

 

1 วัน 

 

1 วัน 

 

 

1 วัน 

 

1 คน 

 

 

1 คน 

 

1 คน 

 

1 คน 

 

 

1 คน 

 

นํ้ามันดีเซล 60 ลติร 

 

 

จุลินทรียขยายจาก พด.2 

จํานวน 3,200 ลิตร 

- 

 

นํ้ามันดีเซล 60 ลติร 

 

 

- 

 

รถแทกเตอร 35 Hp 

พวงจอบหมุนขนาด 

1.20 เมตร 

- 

 

- 

 

รถแทกเตอร 35 Hp 

พวงจอบหมุนขนาด 

1.20 เมตร 

- 
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แผนปฏิบัติการขยายอาชีพเกษตรอินทรีย 

ไรทนเหน่ือย 

เลขที่ 19 หมู 8 ตําบลหนองแขม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 

 

วิสัยทัศน 

 “พ.ศ. 2551 ไรทนเหน่ือยผลิตผักสด ผลไมเกษตรอินทรียเขาสูตลาดคุณภาพประเทศสิงคโปร” 

ภารกิจการขยายอาชีพ 

1. ขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร เพื่อใชผลิตผักสดอินทรีย ดวยการพัฒนาคุณภาพดินโดยปุยพืชสด 

เพิ่มแรงงาน 10 คน และจัดหานํ้าใชวนัละ 300ม3 

2. สรางความเชื่อถือใหกับลูกคาเพื่อขยายตลาดดวยการจัดทําเว็บไซต จัดทําสารคดีเผยแพร

และเว็บบอรดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับลูกคาและผูสนใจ 

3. ยกระดับคุณภาพผลผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรียยุโรป เพื่อใหสามารถสงออก

ตางประเทศดวยการพัฒนาคุณภาพดินไมใหปนเปอนโลหะหนัก และจัดการแปลงเกษตรใหเปนระบบ

นิเวศธรรมชาติ 

4. พัฒนาคนงานใหทํางานตามขั ้นตอน เพื ่อติดตามหาขอบกพรองและปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรองดวยการสรางความตะหนักใหเห็นความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพและรวมเขียนเอกสาร

ขั้นตอนการทํางาน 

กลยุทธสูความสําเร็จของการขยายอาชีพ 

 เพื่อนําไปสูความสําเร็จจึงกําหนดกลยุทธดําเนินการดังน้ี 

1. ใชจอบหมุนเปนหลักพัฒนาคุณภาพดินในการขยายพื้นที่การผลิตจํานวน 20 ไร 

2. ใชเว็บไซตเผยแพรความรูความเขาใจเกษตรอินทรียทางอินเตอรเน็ต 

3. ใชองคความรูระบบนิเวศธรรมชาติยกระดับคุณภาพผลผลิตเขาสูมาตรฐานเกษตรอินทรียยุโรป 

4. ใชเทคนิคการบริหารคุณภาพใหคณะทํางานรูเทาทันกันรวมกันทํางานตามขั้นตอนได 

ตัวอยางบางสวนของแผนปฏิบัติการขยายอาชีพเกษตรอินทรียไรทนเหน่ือย 
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เง่ือนไข ภารกิจดานการลงทุน ภารกิจลูกคา ภารกิจดานผลผลิต 
ภารกิจดานพัฒนา

ตนเอง 

เปาหมายกลยุทธ ขยายพื้นที่การผลิต 20 

ไร 

สรางความเชื่อถือ

ใหกับลูกคา 

ใชมาตรฐานเกษตร

อินทรีย 

พฒันาคนงานให

ทํางานตามขั้นตอนได 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ -  ดินมีคุณภาพเปนดิน

อินทรียครบ 20 ไร 

-  โครงสรางคิดเปน

เมล็ดกลมสีนํ้าตาล 

-  ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจน

เต็มปริมาณการผลิต 

-  ลูกคาเขามา

แลกเปลี่ยนเรียนรู

เกษตรอินทรียในเว็บ

บอรด 

-  ไมพบธาตุโลหะ

หนักตามมาตรฐานใน

ผลผลิต 

-  ปราศจากจุลินทรีย

บดูเนา 

-  คนงานยดึการทํางาน

ตามเอกสารคูมือ

ดําเนินงาน 

-  คนงานรูเทาทันใน

กิจกรรมตางๆ ทํางาน

แทนกนัได 

ปจจัยนําเขา

ดําเนินงาน 

-  จอบหมุนขนาด 120 

ซม. 

-  เมล็ดพันธุปุยพืชสด 

-  จุลินทรีย พด.1   

พด.2 และพด.3 

สารคดีเกษตรอินทรีย

ไรทนเหน่ือยภาค

ภาษาไทย – อังกฤษ 

เมล็ดพันธุจากแปลง

ออรแกนิค 

-  เอกสารคูมือ

ดําเนินงาน 

-  เอกสารตรวจติดตาม

คุณภาพ 

กจิกรรมโครงการ -  การพฒันาดินเปน

ปุยพืชสด 

-  สํารวจขุดเจาะนํ้า

บาดาลขนาด 300ม3/วัน 

-  จัดทําสารคดีความรู

และแสดงผลงาน

เกษตรอินทรียเดือนละ 

1 เร่ือง 

-  ติดต้ังเว็บไซต 

-  แจกจาย DVD 

ความรูเกษตรอินทรีย

ไรทนเหน่ือย 

ผลิตเมล็ดพันธุบางสาย

พันธุที่สามารถทําได 

-  ฝกอบรมการทํางาน

รวมกัน รูเทาทันกัน 

-  จัดทําเอกสาร

ขั้นตอนการทํางานใน

แตละกิจกรรม 

-  ฝกการใชเอกสาร

ขั้นตอนการทํางาน 

 

7. การจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ดวยการทําสาระจากผลการวิเคราะหทั้ง 6 ดานมาจัดเปน

เอกสารแผนปฏิบัติการทีส่ามารถใชเปนเอกสารคูมือบริหารจัดการของผูประกอบการขยายอาชีพ โดยมี

โครงสรางการจัดเอกสารดังตัวอยางนี้ 

1. ชื่อแผนขยายอาชีพ 

2. วิสัยทัศนการขยายอาชีพ 

3. พันธกิจการขยายอาชีพ 

4. กลยุทธดําเนินการ 
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5. แผนกลยุทธขยายอาชีพ 

6. แผนปฏิบัติการดานทุน 

- เปาหมายดําเนินงาน 

- จุดประสงคดําเนินงาน 

- แผนปฏิบัติการ 

7. แผนปฏิบัติการดานผลผลิต 

- เปาหมายดําเนินงาน 

- จุดประสงคดําเนินงาน 

- ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ 

- แผนปฏิบัติการ 

8. แผนปฏิบัติการดานลูกคา 

- เปาหมายดําเนินงาน 

- จุดประสงคดําเนินงาน 

- แผนปฏิบัติการ 

9. แผนปฏบิติัการดานการพฒันาตนเอง 

- เปาหมายการดําเนินงาน 

- จุดประสงคการดําเนินงาน 

- แผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการดานทุน 

1. เปาหมายดําเนินงาน 

“จะดําเนินการขยายพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียเพิ่ม 20 ไร” 

2. จุดประสงคการดําเนินงาน 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดําเนินงานจึงกําหนดจุดประสงคการดําเนินงานดังนี้ 

 -  เพื่อพัฒนาคุณภาพดินใหเปนดินอินทรียได 

 -  เพื่อสํารวจขุดเจาะน้ําบาดาลใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 

3. แผนปฏิบัติการดานทุน 

 จุดประสงคที่ 1  เพื่อพัฒนาคุณภาพดินใหเปนดินอินทรีย 
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ลักษณะ

บงชี้

ความสําเร็จ 

ผลท่ีเกิด กิจกรรมและเหตุการณ 

เวลา

ของ

งาน 

แรงงาน

ท่ีตองใช 
วัสด ุ เคร่ืองมือ 

มี

อินทรียวัตถุ

ในดิน 

1.  มีปุย

พืชสด

เพียงพอ 

1.1  การปลูกปุยพืชสด 

(1)  ไถบกุเบกิตากหนาดิน 20 ไร 

(2)  ไถแปรยอยดิน 20 ไร 

(3)  หวานปอเทือง 20 ไร 

(4)  ใหนํ้าทุก 3 วัน 

(5)  บํารุงรักษา 

 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

14 วัน 

45 วัน 

 

1 คน 

1 คน 

4 คน 

1 คน 

1 คน 

 

นํ้ามันโซลา 100 

ลติร 

นํ้ามันโซลา 60 

ลติร 

เมลด็ปอเทือง 

100 กก. 

- 

- 

 

รถไถ 35 แรงมา 

รถไถ 35 แรงมา 

- 

- 

- 

2.  ซาก

พืชยอย

สลายเปน

สีนํ้าตาล 

1.2  สับพรวนปุยพืชสดคลุกหมักลง

ดิน 

(1)  ไถสับพรวนปุยพืชสดคลกุลงดิน 

(2)  ใหนํ้าผสมจุลินทรีย พด.2 ทกุ 2 วัน 

 

(3)  เมื่อครบ 15 วัน ตรวจสอบการ

สลายของซากพืชในดิน 

 

1 วัน 

8 วัน 

 

1 วัน 

 

1 คน 

1 คน 

 

1 คน 

 

นํ้ามันโซลา 60 

ลติร 

จุลินทรีย พด.2 

ขนาด 3,200 ลิตร 

- 

 

 

รถไถ 35 แรงมา 

- 

 

- 

3.  เกดิ

อินทรียมี

กลิน่หอม

เหมอืน

เห็ด 

โครงสราง

ดินรวมตัว

เปนกอน

กลม 

1.3  หมกัสงัเคราะหดินใหมี

อินทรียวัตถุ 

(1)  ไถสับพรวนซากพชืใหกระจาย

สม่ําเสมอ 

(2)  หมักสังเคราะหตออีก 25 วัน โดย

ใหนํ้าทุก 2 วัน 

(3)  ตรวจสอบการยอยสลายและการ

เกิดอินทรียวัตถุ 

 

 

1 วัน 

 

12 วัน 

 

1 วัน 

 

 

 

1 คน 

 

1 คน 

 

1 คน 

 

 

นํ้ามันโซลา 60 

ลติร 

 

- 

 

- 

 

 

รถไถ 35 แรงมา 

 

- 

 

- 
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 จุดประสงคที่ 2  เพื่อสํารวจขุดเจาะน้ําบาดาลใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 

 

ลักษณะ

บงชี้

ความสําเร็จ 

ผลท่ีเกิด กิจกรรมและเหตุการณ 
เวลา

งาน 

แรงงาน

ท่ีตอง

ใช 

วัสด ุ เคร่ืองมือ 

 

1.  

ปริมาณ

นํ้าที่ได 

15ม3/ชม. 

1.1  สํารวจขุดเจาะน้ําบาดาล 

(1)  จางบริษัทขุดเจาะ 

(2)  ตรวจสอบปริมาณนํ้าที่ไหล

ยอนกลบัมาใหไดไมตํ่ากวา 15ม3/

ชม. 

 

7 วัน 

 

- 

 

120,000 บาท 

 

ระบบใชลมดัน

หัวเจาะกระแทก

หิน 

2.  

กระจาย

นํ้าเต็ม

พื้นที่ 20 

ไร 

1.2  จัดระบบการกระจายน้ํา 

(1)  ติดต้ังหัวสูบนํ้าระดับลึก 

 

(2)  ติดต้ังเคร่ืองดันนํ้า 

 

 

 

(3)  จัดระบบจายน้ําในแปลง

เกษตร 

 

1 

 

1 

 

 

 

10 วัน 

 

4 คน 

 

1 คน 

 

 

4 คน 

 

ทอ PVC หนา 2 น้ิว 

10 เสน 

- 

 

หัวสบูนํ้าขนาด 

2 แรงมา 

เคร่ืองดันนํ้า

ขนาด 2 แรงมา

สงออก 2 น้ิว 

ความดัน 4.5 – 5 

บาร 

 

8. สํารวจความรอบรูของตนเอง เมื่อทําแผนปฏิบัติการเสร็จผูขยายอาชีพควรทบทวนตนเองวา

มีความรอบรูเพียงพอหรือไมดวยการ พิจารณาตนเองในชองกิจกรรมและเหตุการณวามีขอใดที่ยังไม

ชัดเจนหรือรูไมจริง ก็ควรแสวงหาความรูใหพอเพียงที่จะทําใหการดําเนินงานผิดพลาดนอยลง 
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ตอนท่ี 5  การขับเคลื่อนแผนสูความสําเร็จ 

ความคิดรวบยอด 

 การขับเคลือ่นแผนสูความสําเร็จอยางมีคุณธรรม เปนการจัดการดําเนินงานอยางเปนระบบ เปน

วงจรหมุนเวียนที่เริ่มตนจากการศึกษาทําความเขาใจแผนกําหนดแนวปฏิบัติ (P) แลวดําเนินการทํางาน

ตามแนวปฏบิติัทีก่าํหนด (D) ระหวางปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติตองดําเนินการตรวจสอบหาขอบกพรอง 

(C) และปฏิบัติการแกไขขอบกพรองใหหมดไป (A) การจัดการตามวงจร PDCA ดังกลาวจะตองอยูบน

ฐานคุณธรรมทีป่ระกอบดวย ความขยัน ความประหยัด ความซือ่สัตย และความอดทน จะนําไปสูการ

ขับเคลื่อนแผนสูความสําเร็จอยางมีคุณธรรม 

ข้ันตอนดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 

1. การศึกษาแผนและกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดวยการนําแผนปฏิบัติการมาศึกษาทบทวน วาจะ

ทําอะไร อยางไร ตองปรับปรุงแกไขแผนในสวนใด กําหนดแนวทางปฏิบัติบนฐานของความขยัน 

ประหยัด ซื่อสัตย และอดทน 

2. ทํางานตามแนวปฏิบัติ ดวยการนําแนวปฏิบัติมาเขียนเปนเอกสารใบสัง่งาน ใชสรางความ

เขาใจกับผูรับผิดชอบ แลวมอบหมายใหทําตามแนวปฏิบัติ 

3. ตรวจสอบหาขอบกพรอง เปนการทํางานของผูประกอบการหรือผูรับมอบหมายดําเนินการ

ติดตามการทํางานของผูรับผิดชอบ วาทําตามขั้นตอนหรือไมทํา และเกิดผลเสียหายอยางไร ลักษณะความ

รุนแรงเปนอยางไร เกิดผลกระทบอะไรบาง 

4. ปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง เปนการทํางานรวมกันระหวางผู ประกอบการกับผู รับ

มอบหมายใหทํางาน รวมกันคิดหาแนวทางแกไขขอบกพรองลดความเสียหาย 

        P 

A D 

 

1.  ศกึษาแผนกาํหนดแนวปฏิบัติ (P) 

2.  ทํางานตามแนวปฏิบัติ (D) 

3.  ตรวจสอบหาขอบกพรอง(C) 

4.  ปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง (A) 

ขยัน 

ประหยัด 

ซื่อสัตย 

อดทน 

5 ประเมิน

 

C 
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5. การประเมินพัฒนา เปนการประเมินเทียบเคียงผลการดําเนินงานทีเ่กิดจริงกับผลที่เกิดตาม

แผนกําหนดวาสอดคลองเกิดไดจริงหรือเกิดไมได เปนเพราะการวางแผน หรือวาเปนเพราะบุคลากร ถา

ความผิดพลาดเกิดจากแผนก็ดําเนินการพัฒนาแผน แตถาความผิดพลาดเกิดจากบุคลากรจะตองทบทวน

วาเกิดจากอะไร เชน เกิดจากความรูความเขาใจสับสน ก็ดําเนินการทบทวนใหความรูสรางความเขาใจให

ชัดเจน แตถาเกิดมาจากทัศนคติตอการทํางานไมดี ไมใหความสําคัญตอการทํางานตามขัน้ตอน ก็ควรจะ

สับเปลี่ยนหนาที่ไมตองมีความรับผิดชอบมากนัก 

 

กิจกรรมท่ี 16 

 ผู เรียนศึกษาเอกสารหมายเลข 18 แลวใชกรอบความคิดที ่สรุปได พัฒนาตนเองตามขอ 3 

ประเมินเทียบเคียงความคิดและตัวอยางตามเอกสารหมายเลข 18 มีความเปนไปไดทีจ่ะใชกับชีวิตจริงได

หรือไม มีขอบกพรองอะไรและควรปรับปรุงพัฒนาการจัดทําแผนธุรกิจของตนเองแบบใด 
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บทที ่ 7 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือการขยายอาชีพ 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 สามารถตรวจสอบระบบธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพได 
 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1.  การควบคุมใหการขยายอาชีพเปนไปตามแผนกลยุทธ 

เร่ืองที่ 2.  การตรวจสอบใหการปฏิบัติการขยายอาชีพเกิดผลตามแผนปฏิบัติการ 

 

สื่อประกอบการเรียนรู 

 1.  เอกสารหมายเลข 20  แบบบันทึกระบบรายการกฎ ระเบียบที่สําคัญ 

2.  เอกสารหมายเลข 21  ใบความรูเร่ือง การจัดทํากฎ ระเบียบการดําเนินงาน 

3.  เอกสารหมายเลข 22  ใบความรูเร่ือง การกํากับ ดูแลการขยายอาชีพ 

4.  เอกสารหมายเลข 23-  ใบความรูเร่ือง  การตรวจสอบหาขอบกพรองการทาํงานตามแผนปฏบิตัิการ 

5.  เอกสารหมายเลข 24  แบบบันทึกผลการตรวจสอบหาขอบกพรอง และสรุปผลขอบกพรอง 
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เร่ืองที่ 1 การควบคุมใหการขยายอาชีพเปนไปตามแผนกลยุทธ 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. จัดระเบียบการทํางานได 

2. กาํกบัดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยทุธได 
 

แผนปฏิบัติการเรียนรู 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ

ของการเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียน 

1. จัดระเบียบการทํางานได เรียนรูดวยตนเอง 

1. ใหผูเรียนคิดวิเคราะหวา  

    การดําเนินงานรวมกันหลาย 

    ฝาย ควรจะมกีฎระเบยีบ 

    ที่สําคัญอะไรบาง แลวเขียน 

    บันทกึลงในเอกสารหมายเลข 19 

 

1. ผลการคดิสวนตัววา  

    การทํางานรวมกัน  

    ควรจะมีกฎระเบียบที่ 

    สําคัญดานใดบาง 

 

 

เอกสารหมายเลข 19

กฎ ระเบียบที่สําคัญ 

  

แบบบันทึกรายการ 

2. ใหผูเรียนศึกษาเอกสาร 

    หมายเลข 20 ใบความรูเร่ือง 

    การจัดทํากฎระเบียบ 

    การดําเนินงาน แลวคิด 

    เปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองคิด 

    เอาไวตามเอกสารหมายเลข 

    20 แลวดําเนินการพฒันา 

    กฎ ระเบียบการทํางานให 

    เหมาะสมกับสภาพการ 

    ดําเนินงานขยายอาชีพของ 

    ตนเอง 

2. ผลการคิดกฎ ระเบียบ 

    การทํางานให 

    เหมาะสมกับสภาพ 

    การขยายอาชีพของ 

    ตนเอง 

เอกสารหมายเลข 20 

ใบความรูเร่ืองการ

จัดทํากฎ ระเบียบการ

ดําเนินงาน 

2. กํากับ ดูแลใหการ 

    ดําเนินงานเปนไปตาม 

    แผนกลยทุธ 

เรียนรูดวยตนเอง 

1. ใหผูเรียนศึกษาเอกสาร 

    หมายเลข 21 ใบความรู 

    เร่ืองการกํากับ ดูแล  

   การขยายอาชีพ 

 

3.  ผลการจัดทําผังการ 

    ไหลของงานที่ใช 

    กํากับ ดูแลการ 

    ดําเนินการขยายอาชีพ 

 

เอกสารหมายเลข 20  

ใบความรูเร่ืองการกํากับ

ดูแลการขยายอาชีพ 

2. ใหผูเรียนทดลองจัดทําผัง 

    การไหลของงานการขยายอาชีพ 
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เอกสารหมายเลข 20  :  แบบบันทึกรายการกฎ ระเบียบท่ีสําคัญ 

ขอเสนอแนะ ขอใหผูเรียน คิดพิจารณาวาในการขยายอาชีพ เราจะตองมีผูรวมงานระดับตาง ๆ เพิ่มเขา    

มามากมาย เราควรคํานึงถึงอะไรบางที่จะตองนํามาเปนกฎ ระเบียบของการทํางาน

รวมกัน ขับเคลื่อนแผนการขยายอาชีพไปสูความสําเร็จ 

 

อะไรท่ีจะตองนํามากําหนดเปนระเบียบ ขอกําหนดเกี่ยวกับระเบียบท่ีควรจะมี 

ตัวอยาง 

1. การเขาปฏิบัติงาน 

 

1.1 เวลาการเขา – เลิก งาน ………………….. 

1.2 การแตงกาย ............................................... 

1.3 จรรยา มารยาท ........................................... 
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เอกสารหมายเลข 21  :  ใบความรู เร่ือง การจัดทํา กฎ ระเบยีบการดาํเนินงาน 

 

ความคิดรวบยอด 

  การจัดใหมีกฎ ระเบียบการดําเนินงานเปนสวนหนึง่ของการควบคุมการดําเนินงานสู

ความสําเร็จ ตามหลักการบริหารจัดการยุคใหมที่จะมีขอกําหนดเปนแนวทางเดียวกันที่เริ่มตนจากการมี

ปรัชญาอุดมการณรวมกัน ระเบียบวิธีการดําเนินงาน กฎแหงความปลอดภัย และการสรางแรงจูงใจ

รวมกัน เพื่อใหทุกคนถือปฏิบัติรวมกัน 
 

โครงสรางของกฎระเบยีบการดาํเนินงาน 

  โครงสรางของกฎระเบียบหรือขอตกลงการทํางานรวมกันจะมีองคประกอบหลัก ดังน้ี 

1. แนวคิดอุดมการณของการขยายอาชีพ 

2. วิถีชีวิตในการทํางาน 

3. การใชวัสดุอุปกรณ 

4. การทํางาน 

5. ความปลอดภัย 

6. แรงจูงใจ 

องคประกอบทั้ง 6 ประการ เราสามารถยืดหยุนปรับบางองคประกอบออกไปหรือจะเพิ่ม

องคประกอบอืน่เขามาใหเหมาะสมกับสภาพของบุคลากร ซึง่สวนใหญจะประกอบดวยลักษณะคน  

3 ประเภท คือ 

1. ผูรับผิดชอบสูง ตองการความเปนอิสระการทํางาน 

2. ผูรับระเบียบทําตามพรอมรับรู เชื่อฟง 

3. ผูมีความรับผิดชอบตํ่าตองไดรับการควบคุมอยางใกลชิด 

ดังน้ัน การจัดทําระเบียบอาจตองใหความสําคัญกับลักษณะบุคลากรของเราวา อยูใน

กลุมใดมากที่สุด การออกระเบียบ จะตองสัมพันธกับลักษณะคนสวนใหญ 
 

รายละเอียดของโครงสรางกฎ ระเบียบการขยายอาชีพ 

  การเขียนรายละเอียดกฎระเบียบจะตองบอกเหตุและผล และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเขาใจ

ตรงกันหมดทุกคน มีลักษณะการวิเคราะหเพื่อการเขียนกฎระเบียบดังน้ี 
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องคประกอบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติ 

อุดมการณ ทุกคนตองรับรูและทําความ

เขาใจตออุดมการณ ดังน้ี 

1.  สรางคุณภาพผลผลิต 

2.  สรางประสิทธิผลการทํางาน 

3.  ทุกชีวิตปลอดภัย 

 

 

- ทําตามขั้นตอนคูมือปฏิบัติไมใหผิดพลาด 

- จิตใจตองรับรู ยอมรับวา เปนการกระทํา 

  ที่ถูกตอง 

วิถีชีวิต 1.  เวลาเร่ิมตนและเลิกงาน 

2.  การแตงกายรัดกุม 

1. 08.00 – 17.00 น. 

2. ใสเสื้อนุงทับ กางเกง ใสผาคลุมผม  

    ไมใหรุมราม เกาะเกี่ยว ผลผลิตเสียหาย 

การใชวัสดุอุปกรณ 1.  เบิกรับวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ 

2.  การใชวสัดุ 

3.  การใชเคร่ืองมืออุปกรณ 

1. ตามที่ระบุไวในใบงานเทานั้น 

2. ใชตามขอกําหนดในใบงานเทานั้น 

3. ตรวจสอบความสมบูรณกอนนําไปใช  

    หากนําไปใชแลวเกดิเสยีหายใหแจง 

    รายละเอียดความเสียหายเพื่อจัดซอม 

การทํางาน 1. ทําความกระจางในขั้นตอน 

    การทํางานของตนเองให

ชดัเจน 

2. ตรวจสอบหาขอบกพรองการ 

    ดําเนินงานในสวนของตนเอง 

1. ศึกษาเอกสารขั้นตอนการทํางานในสวน 

    ที่รับผิดชอบ 

2. ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการวา งาน

เกิดผล 

    ตามที่กําหนดไวในชองผลที่เกิดหรือไม  

    มีขอบกพรองอะไร 

ความปลอดภัย 1. การพนจุลินทรีย 

 

2. การทํางานกลางแดด 

 

3. การใชมีดหวดทํางาน 

1. ตองสวมเสื้อผาปกปดรางกายใหรัดกุม  

    มิดชิด ไมใหจุลินทรียกระทบรางกายได 

2. ตองแตงกายมิดชิด สวมถุงคลุมศีรษะ บา  

    หัวไหล และสวมหมวกปก ปองกนัแสง 

3.1 ดามมีดตองเจาะรูรอยเชือก คลองขอมอื  

      กนัมดีหลดุ 

3.2 กรณีทํางานรวมกันหลายคนตองแบง

พื้นที่  

      และทํางานเดินหนาทิศทางเดียวกัน 

แรงจูงใจ 1. ทํางานขวัญดี 

 

 

1.1 หามวากลาวตักเตือนระหวางคนงาน

ดวยกนั 

1.2  การวากลาวตักเตือนจะมีบุคคล
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องคประกอบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติ 

 

 

2. นําผลผลิตไปบริโภค 

 

3. การหยุดพักระหวางทํางาน 

รับผิดชอบเปนผูตรวจที่ปรึกษาดําเนินการ

เอง 

1.3  ใชคําพูดที่ไพเราะซึ่งกันและกัน 

2 ควรจัดแบงผลผลิตที่ตกมาตรฐานไป 

      บริโภคเทานั้น 

3 ใหหยุดพักไดทั้งชวงเชาและบายรวม  

      2 คร้ัง คร้ังละ 20 นาท ีโดยใหหยดุและ 

      เลิกพักพรอมกัน เปนไปตามอัธยาศัย

ของ 

      แตละกลุม 

 

 

กิจกรรมท่ี 17 

 เมือ่ผูเรียนศึกษาเอกสารหมายเลข 20 แลว ดําเนินการพัฒนากฎ ระเบียบการทํางานใหเหมาะสม

กับสภาพการดําเนินงานขยายอาชีพของตนเอง หรืออาชีพของผูประสบความสําเร็จ 
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เอกสารหมายเลข 22  :  ใบความรู เร่ือง การกํากับ ดูแลการขยายอาชีพ 

 

ความคิดรวบยอด 

  การกํากับ ดูแลการขยายอาชีพเปนกิจกรรมของผู ประกอบการที ่จะตองมีระบบ

สารสนเทศใหมองเห็นความกาวหนาความสําเร็จของงานในแตละภารกิจวาไปถึงไหน ดวยการทํา

กิจกรรมลักษณะความสําเร็จในแผนกลยุทธมากําหนดระยะเวลาที่ตองใชจริง เขียนเปนผังการไหลของ

งานใชเฝาระวังการดําเนินงาน 

การดําเนินการกํากับ ดูแลการขยายอาชีพ 

1. การจัดทําผังการไหลของงานของแตละภารกิจ ดวยการ 

1.1  นําขอความเปาหมายกลยุทธออกมาเปนหัวเร่ืองสําคัญ 

1.2  นํากิจกรรมออกมาจัดลําดับขั้นตอนกอนหลัง 

1.3  นําลักษณะบงชี้ความสําเร็จ ออกมากําหนดเปนผลการดําเนินงาน 

  จัดทําผังของงานในรูปแบบใดก็ไดที่ผูประกอบอาชีพมีความเขาใจดี (ตัวอยางผังการไหล

ของงาน) 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                                                                          

 

                             

2. การใชผังการไหล กํากับดูแลการขยายอาชีพ ดวยการ 

2.1 นําผังการไหลของงานติดผนังใหมองเห็น 

2.2 ติดตามระยะเวลาตามผังการไหลของงานวา วันทีก่ําหนดกิจกรรมดําเนินการ

เสร็จหรือไม ถาเสร็จก็ทําเคร่ืองหมายบอกใหรูวาเสร็จ 

พัฒนา

คณุภาพดนิ 

20 ไร 

1 มี.ค.53  

ไถบุกเบิก

หนาดิน 

3 – 5 มี.ค.53 

หวานเมล็ดพันธุ

ปุยพืชสด 

16 เม.ย.53 

ไถพรวน  

คลุกปุยพืชสด 

ลงดนิ 

1 พ.ค.53 ตรวจสอบ

การสลายตวัของซาก

พืช ไถพรวนคลุก

กระจายใหทั่ว 

2 มี.ค. 53 

ไถแปรยอยดนิ

ใหแตกกระจาย 

 6 มี.ค. – 17 เม.ย.   

 ใหน้ําบํารุงรักษา 

 ตนปุยพืชสด 

 17 – 30 เม.ย. 

 ใหน้ําพรอม 

 จุลินทรียยอย  

 สลายหมักดนิ 

  2 – 15 พ.ค. 

 ใหน้ําพรอม 

 จุลินทรียจน 

 ซากพืชยอย  

 สลายเปน 

 อินทรียวัตถุ 

ดินมีอินทรียวัตถุ 

โครงสรางดินเปน

กอนกลม รวนซุย  
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2.3 ถาไมเสร็จผู ประกอบการจะตองติดตาม คนหาสาเหตุแลวปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรอง 

2.4 ดําเนินการปรับระยะเวลาในผังการไหลของงานใหเปนความจริง 

3. ประเมินผลการกํากับ ดูแลวา มีสวนใดประสบผลสําเร็จบาง และสําเร็จไดเพราะ

อะไรเปนเหตุ จากนั้นดูวา สวนใดทีไ่มประสบผลสําเร็จและมีอะไรเปนเหตุ นําผล

ทั้งความสําเร็จและความเสียหายมาสรุปผล เพื่อนําผลกลับมาแกไขแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพได 

 

กิจกรรมท่ี 18 

 ใหผูเรียนทดลองจัดทําผังการไหลของงานการขยายอาชีพของตนเอง หรืออาชีพของผูประสบ

ความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ 
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เร่ืองที่ 2  การตรวจสอบใหการปฏิบัติการขยายอาชีพเกิดผลตามแผนปฏิบัติการ 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. ตรวจสอบหาขอบกพรองการทํางานตามแผนปฏิบัติการได 

2. ติดตาม แกไขขอบกพรองใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการได 
 

แผนปฏิบัติการเรียนรู 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ

ของการเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียน 

ตรวจสอบหาขอบกพรอง

การทํางานตามแผน 

ปฏิบัติการ 

1. ใหผูเรียนศึกษาเอกสาร 

    ใบความรูเร่ืองการตรวจสอบ 

    หาขอบกพรองการทํางานตาม 

    แผนปฏิบัติการ 

ความเขาใจในหลักการ

วิธกีารตรวจสอบหา

ขอบกพรอง 

เอกสารหมายเลข 22 

ใบความรู เร่ือง การ

ตรวจสอบหา

ขอบกพรองการทํางาน

ตามแผนปฏิบัติการ 

2. ใหผูเรียนคิดทบทวน 

    ประสบการณของตนเองแลว 

    พิจารณาวา ความรูจากเอกสาร 

    เร่ือง การตรวจสอบหา 

    ขอบกพรองการทํางานตาม 

     แผนปฏิบัติการ มีความจําเปน 

    ตอการขยายอาชีพในระดับที่ 

    ตนเองทําหรือไม ถาไมจําเปน 

    เพราะอะไร แลวเขียนบันทึก 

    ผลเก็บเอาไวทบทวน เมื่อคร้ัง 

    ผูเรียนมีโอกาสขยายอาชีพของ 

    ตนเอง 

ทัศนคติ เห็นดวยตอ

หลักการความรูการ

ตรวจสอบหาขอบกพรอง

การทํางาน 

แบบบันทึก ผลการ

ตรวจสอบ หา

ขอบกพรอง และ

สรุปผลขอบกพรอง 

เอกสารหมายเลข 23 
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เอกสารหมายเลข  23  :  ใบความรู เร่ือง การตรวจสอบหาขอบกพรองการทํางานตามแผนปฏิบัติการ 

ความหมาย  

  การตรวจสอบ หมายถึง การพิจารณาหาขอเท็จจริงวา ถูกหรือผิด ดีหรือราย แตการ

ตรวจสอบในการขยายอาชีพใหความสําคัญไปที่การหาขอบกพรองในการทํางานตามแผนปฏิบัติการ ดวย

การตรวจสอบวา การดําเนินงานสามารถทําใหเกิดผลสําเร็จตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการหรือไม ถา

ไมเกิดเปนผลมาจากขอบกพรองอะไรบาง 

 

ข้ันตอนดําเนินการตรวจสอบหาขอบกพรอง 

  ในการดําเนินการตรวจสอบหาขอบกพรอง มีขั้นตอนทํางานดังนี้ 

1.  ผูประกอบการขยายอาชีพจะตองรูวา ควรตรวจสอบเรือ่งอะไรดวยการนําแผนปฏิบัติ

การมาพิจารณาหัวขอผลที่เกิดที่สําคัญ มีความจําเปนตองตรวจสอบอะไรบาง 

2.  จัดทํารายการตรวจ ดวยการนําหัวขอผลทีเ่กิดทีค่ัดเลือกเอาไวมาจัดทํารายการตรวจที่

ประกอบดวย รายการตรวจ รายละเอียดปฏิบัติการที่ตองตรวจดังตารางนี้ 

รายการตรวจ เกณฑการพิจารณา 
ผลการตรวจ 

ปรากฏการณขอบกพรอง 
ถูก ผิด 

  

 

 

 

 

 

   

 

3.  จัดทําบันทึกผลการตรวจ ดวยการนํารายการตรวจมาจัดเปนเอกสารบันทึกผลการ

ตรวจทีป่ระกอบดวย รายการตรวจ (มาจากผลทีเ่กิดระบุไวในเอกสารแผนปฏิบัติการขยายอาชีพ) เกณฑ

พิจารณาที่ผูประกอบการจะตองกําหนดขึน้มาลวงหนา ผลการตรวจ การสรุปผลขอบกพรองการประเมิน

ความรุนแรงของขอบกพรองและการกําหนดแนวทางแกไขขอบกพรอง ดังตัวอยางนี้ 
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เอกสารหมายเลข 24  แบบบันทึกผลการตรวจสอบหาขอบกพรองและสรุปผลขอบกพรอง 

1. เอกสารบันทึกผลการตรวจหาขอบกพรอง เกษตรอินทรียไรทนเหน่ือย ลพบุรี 

2. รายการตรวจ 3. เกณฑการพิจารณา 

4. ผลการตรวจ 5. ปรากฏการณเกี่ยวของ 

ถูก ผิด ขอมูลจากผูรับผิดชอบ 
ขอมูลจากการสังเกต

ในแปลงเกษตร 

     

 

 

 

 

 

6.  สรุปขอบกพรอง 

6.1 สรุปขอบกพรองเนื่องมาจากแผนปฏิบัติการ 6.2 สรุปขอบกพรองเนื่องมาจากบุคคลผูรับผิดชอบ 

  

 

 

7.  ผลการประเมินขอบกพรอง 8. แนวทางแกไขขอบกพรอง 

รายการ

ตรวจ 

ผลการประเมิน ขอบกพรอง 

รายแรงมาก รายแรง แกไขได 

    

 
 

 

 

    

 

 

    

 

หมายเหตุ  

    รายแรงมาก = ไมเกิดผลตามที่กําหนดและไมทํางานตามกิจกรรมขั้นตอน 

  รายแรง        =  ไมเกิดผลตามที่กําหนด และทําตามกิจกรรมขั้นตอนไมครบ 

  แกไขได      =  ไมเกิดผลตามที่กําหนด แตทําตามกิจกรรมขั้นตอนครบถวน 

 

4.  ปฏิบัติการตรวจสอบการดําเนินงานขยายอาชีพ ดังนี้ 

     4.1  นําเอกสารบันทึกผลการตรวจมาจัดทํารายการตรวจและเกณฑการพิจารณาดวย

การเอาแผนปฏิบัติการมาพิจารณาวา การจะตรวจสอบครัง้นีจ้ะตรวจสอบภารกิจและผลทีเ่กิดอะไรบาง 

โดยนําผลที่เกิดมาบรรจุลงมาในชองรายการตรวจแลวกําหนดเกณฑการตรวจ 
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      4.2  นําเอกสารบันทึกผลการตรวจไปปฏิบัติการตรวจ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

  4.2.1  ปฏิบัติการตรวจพูดคุย สอบถามกับผูรับผิดชอบเกีย่วกับเรือ่งที่จะตอง

ตรวจสอบเพื่อหาขอบกพรองและสรุปบันทึกผลการสอบถาม 

 4.2.2 ปฏิบัติการตรวจสอบบนงาน/ในแปลงเกษตรเพื่อสังเกตตรวจสอบหา

ขอบกพรอง 

     4.3  วินิจฉัยความสัมพันธระหวางผลการสัมภาษณและผลจากการสังเกตบนงานแลว

บันทึกสรุปผลขอบกพรองเนื่องมาจากแผนปฏิบัติการและเนื่องมาจากบุคคลผูรับผิดชอบ 

     4.4  ประเมินผลขอบกพรอง จําแนกรายการที่พบขอบกพรอง 

     4.5  กาํหนดแนวทางแกไขขอบกพรอง 

สรุป 

  การตรวจสอบหาขอบกพรองเปนระบบการบริหารจัดการอันหนึง่ที่มุงมั่นทําเพือ่ใหการ

ขยายอาชีพบรรลุผลไดตามวิสัยทัศน แตทีส่ําคัญกระบวนการตรวจสอบนี้ ผูประกอบการขยายอาชีพตอง

พึงคิดถึงอยูเสมอวา ระบบนีเ้ปนเครื่องมือการเรียนรู ดังนัน้ การดําเนินการจริงจะตองนําไปเพื่อพัฒนา

แรงงานไมใชเพือ่การลงโทษ ดังนั้น ผู รวมงานควรจะไดรวมเรียนรูเขาถึงประโยชนของระบบการ

ตรวจสอบดวยกนั 

 

 

กิจกรรมท่ี 19 

 ใหผูเรียนคิดทบทวนประสบการณของตนเอง แลวพิจารณาวาความรูจากเอกสารหมายเลข 22 

เรื่องการตรวจสอบหาขอบกพรองการทํางานตามแผนปฏิบัติการ มีความจําเปนตอการขยายอาชีพใน

ระดับที่ตนเองทําหรือไม ถาไมจําเปน เพราะอะไร แลวเขียนบันทึกผลเก็บเอาไวทบทวน เมือ่ผู เรียนมี

โอกาสขยายอาชพีของตนเอง 
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บทที ่ 8 

โครงการขยายอาชีพ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

  ปฏิบัติการจัดทําแผนและโครงงานขยายอาชีพได 
 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ือง การจัดทําโครงการขยายอาชีพ เพื่อนําเสนอแหลงทุน 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. เอกสารหมายเลข 25  ใบความรู เร่ือง เหตุผลของการทําโครงการขยายอาชีพ 

2. เอกสารหมายเลข 26  ใบความรู เร่ือง การเขียนโครงการขยายอาชีพ 
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เร่ืองที่  1 การจัดทาํโครงการขยายอาชีพเพ่ือนําเสนอแหลงทุน 

 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ

ของการเรียนรู 
กิจกรรม การวัดผล ประเมินผล สื่อการเรียน 

1. บอกความสัมพันธ

ระหวางแผนธรุกจิขยาย

อาชีพกับโครงการขยาย

อาชีพได 

2. รูโครงสรางการเขยีน

โครงการ 

 

1. อานเอกสารหมายเลข 24 : ใบ

ความรู เร่ือง เหตุผลของการทํา

โครงการขยายอาชีพ 

2. อานเอกสารหมายเลข 25 : ใบ

ความรู เร่ือง การเขียน

โครงการขยายอาชีพ 

3. ใหผูเรียนปฏิบัติการเขียน

เอกสารโครงการขยายอาชีพ

ของตนเอง 

4. ใหผูเรียนนําเอกสารโครงการ

ขยายอาชีพของตนเองไป

นําเสนอผูรู ผูเชี่ยวชาญใน

ทองถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรูหา

ขอบกพรอง จุดแข็งตาง ๆ แลว

ปฏิบัติการพัฒนาเอกสารแผน

ของตนเอง 

1.  ทดสอบความเขาใจ

ในการศึกษาใบความรู 

2.  ตรวจสอบเอกสาร

โครงการขยายอาชีพ 

ใบความรูเร่ืองเหตุผล

ของการทําโครงการ

ขยายอาชีพ 

เอกสารหมายเลข 24 
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เอกสารหมายเลข 25  :  ใบความรู เร่ือง เหตุผลของการทําโครงการขยายอาชีพ 

 

  ในการเรียนรูทีผ่านมาเปนเรื่องของการทําแผนธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให

ความสําคัญกับการใชเหตุผล การกําหนดทิศทางธุรกิจใหมีความพอดีและมีภูมิคุ มกัน การกําหนด

แผนปฏิบัติการสรางความรอบรูและขับเคลือ่นแผนสูความสําเร็จอยางมีคุณธรรม ซึง่เปนเรือ่งภายในของ

ผูประกอบการขยายอาชีพเทานั้น แตการทําธุรกิจที่จะตองขยายตัวออกไปจําเปนตองใชทุนเพิม่เติมหรือ

ตองไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน การใหความชวยเหลือดังกลาวผู ใหตองการทราบ

รายละเอียดการดําเนินงาน มีผลลัพธเปนอยางไร มีผลที่เกิดอะไรบาง และกระทบตอสังคมชุมชนอยางไร 

คุมคาที่จะใหการสนับสนุนหรือไม หรือมีโอกาสที่จะสรางกําไร นํารายไดมาคืนสถาบันทางการเงินได

หรือไม 

  ดังนั้น จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองมีความรู ความเขาใจในการเขียนโครงการขยายอาชีพ 

เพื่อนําเสนอขอรับความชวยเหลือหรือสรางความเชื่อมั่นใหกับแหลงทุน 
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เอกสารหมายเลข 26  :  ใบความรู เร่ือง การเขียนโครงการขยายอาชีพ 

 

  โครงการเปนเอกสารภาพรวมของแผนธุรกิจ เพือ่ใชนําเสนอตอสังคมในการเผยแพร

ความคิด หรือใชนําเสนอเพือ่ขอความชวยเหลือ สนับสนุนเงินทุน ซึ่งประกอบดวยสาระที่แสดงใหเห็น

ความสําคัญและคุณคาของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย 

1. ชื่อโครงการ 

2. เหตุผล หลักการ 

3. เปาประสงค 

4. วัตถุประสงค 

5. ผลไดของโครงการ 

6. วิธดํีาเนินงาน 

7. งบประมาณดําเนินการ 

8. ผลดําเนินโครงการ 

 

การเขียนโครงการ 

  1.  การเขียนชื่อโครงการ 

  โดยทั่วไป มี 3 องคประกอบ คือ (1) ขอความบงบอกวาทําอะไร (2) ขอความวาเปนของ

ใครและ(3) นําเสนอใคร 

“โครงการขยายอาชีพเกษตรอินทรีย ชุมชนบานคลองหาด นําเสนอขอการสนับสนุนจากทางอําเภอคลอง

หาด” 

  2.  การเขียน ความสําคัญและหลักการ 

  เปนสาระสวนทีบ่อกความสําคัญของการจัดทําโครงการและหลักการดําเนินการ ซึง่มี

โครงสรางการเขียน ดังนี้ 

2.1 โครงสรางการเขียนความสําคัญ การเขียนความสําคัญในการขยายอาชีพ ควรจะเปน

สาระสําคัญในธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย 

2.1.1 เขียนบงบอกสภาวะแวดลอมอาชพี ไดแก 

(1) สภาพที่ดิน สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการดําเนินโครงการ 

(2) ผลิตผลอะไรที่เหมาะสมในการผลิต 

(3) ลักษณะคุณภาพผลผลิตที่ลูกคาตองการ 

(4) ลูกคาเปนใคร อยางไร 

(5) ขายใหกับใคร สวนแบงทางการตลาดเปนอยางไร 

(6) จะสามารถเขาไปยึดตลาดสวนแบงตลาดไดรอยละเทาไร 
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2.1.2 เขยีนสรุปใหเห็นความสําคัญที่เกี่ยวของกับ 

(1)  การสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน 

(2)  การมีสวนรวมสรางความพอเพียงดานตาง ๆ ใหกับชุมชน 

2.2 การเขียนหลักการ  เปนขอความตาง ๆ เพือ่บงบอกวา โครงการจะทําอะไร ใหใคร  

ทําแคไหน และทําอยางไร ดังน้ี 

2.2.1  จะทําอะไร ใหใคร ดังตัวอยาง 

(1)   มุงเนนผลิตผักผลไมระบบเกษตรอินทรีย ขายใหกับกลุมผูรักษาสุขภาพ 

2.2.2  ทําอยางไรดังตัวอยาง 

(1)   ใหความสําคัญกับการประยุกตระบบนิเวศธรรมชาติเขาสู ระบบ

การเกษตร 

2.2.3  ทําที่ไหน ดังตัวอยาง 

(1)   การดําเนินงาน จะเร่ิมตนที่แปลงเกษตรของผูทําแลวสงเสริมการเรียนรูขยาย    

        เครือขายการปลูกผักอินทรียออกไป   

2.3 ตัวอยางการเขียนเหตุผลและหลักการ 

 

เหตุผลและหลักการ 

                  การตัดสินใจดําเนินการจัดทําเกษตรอินทรีย มีเหตุผลมาจาก 

                  1.  สภาพที่ดินของหมูบานคลองหาด เปนทีด่นิเปดปาใหม เพื่อทําพืชไรมาเพียง 5 ป เกษตรกรไมรูจัก

และไมเคยใชสารพิษฆาแมลงและปราบวัชพืชเขามาใชเปนพื้นที่สะอาดปราศจากสารพิษ 

                  2.  ถาหากดําเนินการผลิตพืชผัก ผลไมในระบบเกษตรอินทรีย จะทําใหผลิตผลที่ไดมา สะอาดไมมี

สารพิษตกคาง 

                  3.  ผักผลไมทีต่ลาดตองการ จะเปนผลผลิตที่ไรสารพิษ มีการเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติ และ

รสชาติเปนไปตามสายพันธุ 

                  4.  ขณะนีก้ลุ มผู รักสุขภาพมีจํานวนมากขึน้ เนือ่งมาจากการประชาสัมพันธความปลอดภัยของ

อาหาร ทําใหกลุมคนกลุมน้ีสนใจซื้ออาหารไรสารพิษบริโภคมากขึ้นโดยลําดับ 

                        5.  มีผูคาอาหารสุขภาพเขามารับซื้อถึงไรนา จํานวนไมจํากัด เพื่อกระจายสินคาเขาสูรานคาอาหาร

สขุภาพ 

                  6.  ผลการศึกษาติดตามสวนแบงของตลาด อาหารสุขภาพพบวา ขณะนีม้ีผักผลไมเขาสูตลาด เพียง

รอยละ 0.25 ของพืชผักผลไมที่ปลูกในระบบเคมี เทาน้ัน 

                   จึงอาจสรุปไดวา สวนแบงของตลาดยังสูงมาก สามารถทําแลวขายได จะเปนโอกาสในการสรางงาน 

สรางรายไดใหกับคนในชุมชนบานคลองหาดไดพัฒนาเศรษฐกิจเขาสูความพอเพียงตามอัตภาพของแตละ

ครอบครัวที่เขารวมโครงการได 
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                   จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจสรุปหลักการดําเนินงานไดดังน้ี 

                   1.  เปนการดําเนินงานที่มุงเนนการผลิตผัก ผลไมในระบบอินทรียขายใหกับกลุมผูรักษาสุขภาพ 

                   2.  การดําเนินงานใหความสําคัญกับการประยุกตระบบนิเวศธรรมชาติเขาสูระบบการเกษตร  

                   3.  การดําเนินงานจะเร่ิมตนที่แปลงเกษตรของผูนําแลวสงเสริมการเรียนรูขยายเครือขายการปลูกผัก

อินทรียออกไป 
 

  3.  การเขียนเปาหมายโครงการ 

  3.1  โครงสรางการเขียนเปาหมายโครงการ ประกอบดวย 

 

                                                 +                                                     +        

 

3.2 การเขียนขอความเปาหมายโครงการ ควรพิจารณาสิ่งตอไป 

(1) ขอความบงชี้วาทําอะไร ตองเปนเร่ืองสําคัญ เปนหัวเร่ืองหลักของโครงการ 

(2) ปริมาณงานทีร่ะบุตองมีขอความสามารถทําไดจริง 

(3) ระยะเวลาสาํเร็จตองเหมาะสมกบัปริมาณงาน และมคีวามเปนไปไดจริงทีจ่ะทาํสาํเร็จ 

3.3 ตัวอยางขอความเปาหมายโครงการ 

จัดตั้งครัวเรือนบานคลองหาดใหทําเกษตรอินทรียครอบครัวละ 2 ไร จํานวน 200 ครอบครัว ให

แลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2552 
 

  4.  การเขียนวัตถุประสงคโครงการ 

  เปนขอความทีข่ยายภาพของเปาหมายโครงการใหมองเห็นภาระงานทีจ่ะตองทําให

สําเร็จ โดยมีรายละเอียดการคิด การเขียน ดังน้ี 

  4.1  วิเคราะหเปาหมาย กําหนดภาระงานที่ควรทําแลวทําใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย

โครงการได เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอความบงชี้วา

ทําอะไร 

 

ปริมาณงาน 
บอกระยะเวลา 

สําเร็จ 

วิเคราะหเปาหมาย กําหนดภาระงานที่ควรทํา 

จัดต้ังครัวเรือน 

เกษตรอินทรีย 

200 ครอบครัว 

1.  ฝกอบรมศึกษาดูงาน 

2.  จัดการสนับสนุนการจัดต้ัง 

     ระบบเกษตรอินทรีย 

3.  ติดตามควบคุมการ 

     ดําเนินงาน 



156 

   

  4.2  วิเคราะหภาระงาน กําหนดลักษณะบงชี้ความสําเร็จ ดังตัวอยางน้ี 

ภาระงานท่ีจะทํา ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ 

1.  จัดฝกอบรม 

2.  จัดสนับสนุน 

3.  ติดตามและพฒันา 

- สามารถเขาใจเห็นความสําคัญอาชีพเกษตรอินทรีย 

- สามารถดําเนินอาชีพเกษตรอินทรียได 

- อาชีพมีความเขมแข็ง 

   

  4.3  เขียนวัตถุประสงคโครงการตามโครงสรางนี้ 

                                                                                                                                                     

 

 

                   เพื่อฝกอบรม                             เกษตรบานคลองหาด                                   สามารถเขาใจเห็น 

            ความสําคัญอาชีพ 

            เกษตรอินทรีย 

ตัวอยางวัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อฝกอบรมเกษตรกรบานคลองหาดใหสามารถเขาใจเห็นความสําคัญอาชีพเกษตรอินทรีย

ได 

2. เพือ่สนับสนุนเกษตรบานคลองหาดใหสามารถดําเนินการประกอบอาชีพเกษตรอินทรียได 

3. เพื่อติดตามพัฒนาใหเกษตรผูประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย มีความเขมแข็งในอาชีพได 
 

  5.  การเขียนผลไดของโครงการ 

  การเขียนผลไดของโครงการเปนการเขียนสิง่ที่จะเกิดขึน้อันเนื่องมาจากโครงการอยางมี

เหตุมีผล ดวยการนําวัตถุประสงคโครงการมาวิเคราะหกําหนดผลไดที ่ควรจะเกิดตามตัวอยาง

วัตถุประสงคที่ 1 

 

 

      1.  ฝกอบรมเกษตร            1.  มีผูผานการฝกอบรม 60 คน 

      2.  เขาใจและเห็นความสําคัญของเกษตรอินทรีย         2.1  บอกวิธีการพัฒนาคุณภาพดินได 

                             2.2 บอกวิธีการเพาะปลูกพืชในระบบ 

            เกษตรอินทรียได 

               2.3 บอกวิธีการอารักขาพืชในระบบ 

           เกษตรอินทรียได 

   

ทําอะไร ใหใคร เปนอยางไร 

ขอความในวัตถุประสงค ผลไดที่ควรจะเกิด 
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  6.  การเขียนวธิดีาํเนินงาน 

  เปนการเขียนเรียงลําดับในแตละจุดประสงค โดยมีขั้นตอนการเขยีนดังน้ี 

  6.1  ยกขอความ วัตถุประสงคและผลไดโครงการมาเปนตัวต้ัง 

  6.2  ดําเนินการวิเคราะหผลไดแตละตัวเพื่อกําหนด กิจกรรม/ขัน้ตอนวิธีการดําเนินงานที่

เกดิผลได 

  6.3  ระบุเกณฑชี้วัดความสําเร็จของงาน 

  6.4  กาํหนดระยะเวลาดําเนินงานทีเ่ปนจริง 

ตัวอยางการเขียนวธิดีาํเนินงาน 

6.  วิธีดําเนินงาน 

               6.1  วิธีดําเนินงานตามจุดประสงคที่ 1  :  เพื่อฝกอบรมเกษตรบานคลองหาดใหสามารถเขาใจเห็น 

                                                                               ความสําคัญอาชีพเกษตรอินทรีย 

ผลได กิจกรรม/ข้ันตอนวิธีดําเนินงาน 
เกณฑชี้วัดความสําเร็จ

ของงาน (KPI) 
ระยะเวลา 

1. มีผูผานการอบรม 

60 คน 

1. ประชาคมหมูบานชี้แจงรับสมัคร

ผูสนใจเขารวมโครงการ 

100% ประชาคม 2 คร้ัง 

2. ผูเขาอบรมมี

ความรู ความเขาใจ 

2.1 การพฒันาดิน 

2.2 การเพาะปลูก 

2.3 การอารักขาพืช 

1. จัดสัมมนาใหมองเห็นภาพรวมของ

เกษตรอินทรีย 

2. ศึกษาดูงานที่ไรทนเหน่ือย 

    2.1  ศึกษา สังเกตคุณภาพดิน 

    2.2  ศึกษา สังเกตวิธีการเพาะปลูก 

    2.3  ศึกษา สังเกตวิธีการอารักขาพืช 

3. เปดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

บุคลากรของไรทนเหนื่อย 

4. สรุปผลการศึกษาสังเกตและการ

สัมมนา 

80% ของผูเขารับการ

อบรมบอกวิธีการ

พฒันาดินได 

80% ของผูเขารับการ

อบรม บอกวิธีการ

เพาะปลูกเกษตร

อินทรียได 

80% ของผูเขารวม

อบรม บอกวิธีการ

อารักขาพืชได 

2 วัน 

3.  เห็นความสําคัญ

อาชพีเกษตรอินทรีย 

3. ทบทวนสภาพเปนจริงของตนเองกับ

ประสบการณที่ไดรับมา แลวรวมกันหา

แนวทางของตนเอง 

80% ของผูเขารับการ

อบรมเห็นความสําคัญ

ของอาชีพเกษตร

อินทรีย 

2 วัน 
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7.  การเขียนงบประมาณดาํเนินการ 

  เปนการนํากจิกรรม/ขั้นตอนดําเนินการมาวิเคราะหรายละเอียดของรายจาย แลวบรรจุใน

โครงการ ดังตัวอยาง 

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดงบประมาณ 

7.  งบประมาณดาํเนินการ 

              รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น    108,000  บาท 

               มีรายละเอียดการจาย ดังน้ี 

รายการจาย รายละเอียดการจาย งบประมาณ 

** การพฒันาดิน คาจางไถบุกเบิก 120 ไร x 500 บาท 

คาจางไถแปร    120 ไร  x 300 บาท 

คาเมล็ดพันธุปุยพืชสด 120 ไรx 5 กก. X 20 บาท 

60,000 บาท 

36,000 บาท 

12,000 บาท 

 
 

8.  การเขียนผลดาํเนินโครงการ 

  เปนการนําผลไดมา คิดวิเคราะหวา ถาการดําเนินงานเกิดผลไดตามที่กําหนด จะมีผลที่

เกิดอะไรบาง และมีผลกระทบอยางไรที่ทําใหมองเห็นคุณคาของโครงการ ดังตัวอยางนี้ 

8.  ผลดําเนินโครงการ 

                  หากการดําเนินการเกิดผลไดดังที่กําหนดไว จะมีผลที่เกิดตามมาและผลกระทบ ดังน้ี 

ผลได Output ผลท่ีเกิด Effect ผลกระทบ Impact 

1. มีผูผานการอบรม 60 คน 1. โครงสรางความรูเกษตรเปลี่ยน 1. เกดิชุมชนแหงการเรียนรูเกษตร

อินทรีย 

2. ผูอบรมมีความรูความ

เขาใจเกษตรอินทรีย 

2. ความคิดของเกษตรกรเห็น

ความสําคัญกับการประยุกตใช

ปจจัยภายในใหมีคุณคาสูงขึ้น 

2. การลดรายจายของชุมชน 

3. ผูเขาอบรมเห็น

ความสําคัญอาชีพเกษตร

อินทรีย 

3. มีการประกอบการอาชีพเกษตร

อินทรียขึ้นในชุมชนบานคลองหาด

แบบขนานใหญ 

3. ระบบเศรษฐกิจยกระดับเขาสูความ

อยูดีมีสุข 
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กิจกรรมท่ี 19 

 1.  ใหผูเรียนเขียนโครงการขยายอาชีพ โดยอาจเปนอาชีพของตนเองที่ประกอบการอยู หรืออาชีพ

ที่มีความสนใจ โดยโครงการมีสวนประกอบ  

(1) ชื่อโครงการ 

(2) เหตุผล หลักการ 

(3) เปาประสงค 

(4) วัตถุประสงค 

(5) ผลไดของโครงการ 

(6) วิธดํีาเนินงาน 

(7) งบประมาณดําเนินงาน 

(8) ผลดําเนินโครงการ 

2.  ใหผู เรียนนําเอกสารโครงการขยายอาชีพของตนเองไปนําเสนอผูรู ผู เชี ่ยวชาญ ในทองถิ่น

แลกเปลี่ยนเรียนรูหาขอบกพรอง จุดแข็งตางๆ แลวปฏิบัติการพัฒนาเอกสารของตนเอง 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1.  นายอุทัย หนูแดง ขาราชการบํานาญ 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1.  นายพิชิต แสงลอย ผูอํานวยการ กศน. อําเภอนครชัยศรี  

    จังหวัดนครปฐม 

2. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังท่ี  2  (วันท่ี  4 - 10  พฤศจิกายน  2554) 

1.  นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  
2.  นางดุษฎี  ศรีวัฒนาโรทัย 
3.  นายสุธี  วรประดิษฐ 
4.  นางสาวกฤษณา  โสภี 
5.  นายสุภาพ  เมอืงนอย 

6.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน 
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ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวชาลินี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 


