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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมนีข้ึ ้น เพื ่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเน้ือหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 

                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 

  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 

 

 

 สํานักงาน กศน.  
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

  

 หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ อช 31003 รายวิชา การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เปนแบบเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชพี รายวิชาการพฒันาอาชีพใหมีความมั่นคง 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาในในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที ่คาดหวัง และ

ขอบขายเน้ือหาของรายวิชาน้ัน ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลว

ตรวจสอบกับครูหรือผูรูในเรื่องนั้น ๆ  ถายังไมเขาใจใหกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนือ้หานั้น

ใหมใหเขาใจ  กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. หนังสอืเรียนเลมน้ีมี 4 บทเรียน ประกอบดวย 

บทที่ 1  ศักยภาพธุรกิจ 

บทที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 

บทที่ 3  การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

บทที่ 4  การพฒันาธุรกิจเชิงรุก 

บทที่ 5  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 
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โครงสรางรายวิชาการพัฒนาอาชีพใหมคีวามมัน่คง (อช. 31003) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาอาชีพใหมีความมั ่นคง จําเปนตองศึกษา วิเคราะหศักยภาพของธุรกิจแลวจัดทํา

แผนพัฒนากระบวนการตลาด กระบวนการการผลิตหรือการบริการ กําหนดระบบกํากับดูแลเพื่อให

อาชีพสูความมั่นคง 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเขาใจในการพัฒนาอาชีพใหมีผลิตภัณฑหรืองานบริการ 

สรางรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

2. วิเคราะหศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจ เพื่อสรางธุรกิจใหมี

ความมั่นคง 

3. อธิบายวิธีการตรวจสอบการพัฒนาอาชีพใหเขาสูความมั่นคง 

4. ปฏิบัติการจัดทําแผนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 

 

ขอบขายเน้ือหาวิชา 

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ 

บทที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด  

บทที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 
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บทที่  1 

ศักยภาพธุรกิจ 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาอาชีพจําเปนตองมีการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ ตําแหนงธุรกิจในระยะตาง ๆ และ

วิเคราะหศักยภาพของธุรกิจบนเสนทางของเวลา เพื่อสรางธุรกิจใหมีความมั่นคง 

 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพเพื่อความมั่นคง 

2. อธิบายความจําเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

3. วิเคราะหตําแหนงธรุกจิในระยะตาง ๆ 

4. วิเคราะหศักยภาพของธุรกิจบนเสนทางของเวลา 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1  ความหมาย ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพเพื่อความมั่นคง 

 เร่ืองที่  2  ความจําเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

 เร่ืองที่  3  การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

 เร่ืองที่  4  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา 
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เร่ืองที่  1 ความหมาย ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพเพื่อความมั่นคง 

ความหมาย ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพ 

 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง  การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหตรงกับ

ความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา โดยมีสวนครองตลาดไดตามความตองการของผูผลิต แสดงถึง

ความมั่นคงในอาชีพ 

 ความมั่นคง หมายถึง  การเกิดความแนนและทนทานไมกลับ เปนอ่ืน 

ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพ 

 ผูประกอบอาชีพจะตองมีวิสัยทัศนกวางไกล เพือ่พิจารณาแนวโนมของตลาด ความตองการของ

ผูบริโภคเขาสูการแขงขันในตลาดใหได จึงจําเปนตองมีการพัฒนาอาชีพ ซึ่งถือวา ลูกคามีความสําคัญ 

ดังนั้น การพัฒนาอาชีพจึงมีความสําคัญและความจําเปน ดังนี้ 

1. เพื่อใหมีสินคาที่ดีตรงตามความตองการของผูบริโภค 

2. เพื่อใหผูผลิตไดมีการคิดคนผลิตภัณฑหรือสินคาไดตลอดเวลา 

3. มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิต เพื่อใหสินคามีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 

4. ทําใหเศรษฐกิจชุมชนและของประเทศดีขึ้น 

ขอควรพิจารณาในการพัฒนาอาชีพ 

 ในการพัฒนาอาชีพจะชวยใหสามารถแขงขันกับผูอ่ืนได ขึ้นอยูกับสิ่งตอไปน้ี 

1. ผูประกอบอาชีพ  ซึ่งอาจจะเปนเจาของธุรกิจ ผูจัดการ ทีมงาน จะตองมีความรูเกีย่วกับการ

พัฒนาอาชีพนัน้ ๆ รวมถึงทักษะในอาชีพและประสบการณทีเ่ปนประโยชนตอการพัฒนา

อาชีพของตน นอกจากนี้ยังเปนผูรักความกาวหนา ไมหยุดยิ่ง กาวทันกระแสโลก กลาคิด 

กลาทํา ทันสมัย มองโลกในแงดี 

2. ปจจัยการผลิต ไดแก เงินทุน วัตถุดิบ แรงงาน สถานที่ ยอมตองพัฒนาใหมีคุณภาพมากกวา

เดิม แตกตางและโดดเดนไปจากคูแขงอ่ืน ๆ ในตลาดขณะน้ัน 

3. โอกาสและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เชน มีตลาดรองรับนโยบายของรัฐบาลสงเสริมทีจ่ะทํา

ใหธุรกิจเจริญกาวหนา 

4. ผลกระทบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ตองคํานึงถึงผลดีกับทุกฝาย 
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เร่ืองที่  2  ความจําเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

 ศักยภาพของธุรกิจ หมายถึง  ธุรกิจทีทุ่กบุคคลทีม่ีความสามารถพัฒนาสินคานัน้ ๆ ใหอยูใน

ตลาดไดอยางมั่นคง 

ความจําเปนที่จะตองวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจ 

1. ทําใหสามารถขยายตลาดไดกวางขวางกวาเดิม 

2. ทําใหลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 

3. มีแนวทางในการดําเนินงานอยางรอบคอบ ปลอดภัยจากการขาดทุน 

4. เปนการสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจใหแกผู เกีย่วของหรือองคกรทีส่นับสนุนเงินให

ทราบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ 

5. ในการขยายธุรกิจมีความเปนไปได 

 

ความคิดรวบยอด 

  องคประกอบที่มีความสัมพันธกับความมัน่คงของอาชีพ จะตองมีความตรงกันกับปจจัย

ที่สงผลตอศักยภาพในอาชีพ หากมีองคประกอบทีไ่มตรง จําเปนที่จะตองจัดการใหตรงกันหรือสัมพันธ

กันก็จะทําใหศักยภาพของอาชีพสูงขึ้น 

ศักยภาพของอาชีพสามารถบอกเปนตัวเลขและอธิบายสภาพที่ปรากฏไดจะทําใหเรา

มองเห็นขอบกพรองและสามารถแกไขขอบกพรองพัฒนาอาชีพสูความมั่นคงได 
 

ความหมายของศักยภาพในอาชีพ 

  ศักยภาพในอาชีพ หมายถึง ภาวะแฝงหรืออํานาจแฝงที่มีอยูในปจจัยดําเนินการอาชีพ 

ไดแก ทุน บุคลากร วัสดุอุปกรณ และระบบการจัดการนํามาจัดการใหตรงกับองคประกอบความมัน่คง

ในอาชีพ จะสามารถทําใหอาชีพมั่นคงและปรากฏใหประจักษได 
 

ลักษณะโครงสรางของศักยภาพในอาชีพ 

  โครงสรางของศักยภาพในอาชีพ เปนความสัมพันธระหวางการจัดปจจัยดําเนินการของ

อาชีพกับองคประกอบของการพัฒนาอาชีพใหมั่นคง มีลักษณะโครงสรางของความสัมพันธ ดังนี้ 
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ปจจัยนําเขา เพื่อ

การขยายอาชีพ 

ศักยภาพ 

การขยายอาชีพ 

ความมั่นคงของ

การขยายอาชีพ 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

1. ทุน              1.  การจัดการลดความเสี่ยง 

2. บุคลากร        ผลผลิต 

3. วัสดุอุปกรณ             2.  ขอตกลง/มาตรฐาน 

4. การจัดการ        พัฒนาอาชีพ 
 

จากแผนภูมิแสดงโครงสรางศักยภาพการขยายอาชีพสูความมั่นคง มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปจจัยนําเขาเพื่อการขยายอาชีพในแตละปจจัย จะมีตัวแปรรวม ดังน้ี 

1.1  ทุน 

  (1)  เงินทุน 

  (2)  ที่ดิน/อาคารสถานที ่

  (3)  ทุนทางปญญา 

               -  การสรางความสัมพันธกับลูกคา  

         -  องคความรูที่สรางขึ้น 

               -  ภาพลกัษณของผลผลติและสถานประกอบการทีจ่ะสรางความพอใจกับลูกคา 

1.2  บุคลากร 

  (1)  หุนสวน 

  (2)  แรงงาน 

1.3  วัสดุอุปกรณ 

  (1)  วัตถุดิบ 

  (2)  อุปกรณเคร่ืองมือ 

1.4  การจัดการ 

  (1)  การจัดการการผลติ 

  (2)  การจัดการการตลาด 

2. การจัดองคประกอบพัฒนาอาชีพ  มีปจจัยและตัวแปร ดังน้ี 

1.1 องคประกอบดานการจัดการลดความเสี่ยงผลผลิต 

 (1)  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 (2)  การเพิ่มผลผลิต 

 (3)  การจัดการหมนุเวียนเปลีย่นรูป 

 (4)  การจัดการรายไดใหเวียนกลับมาสูการขยายอาชีพ 

การจัดองคประกอบ

พัฒนาอาชีพ 

ตรงกัน 

สัมพันธกัน = 
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1.2 ขอตกลง/มาตรฐานพัฒนาอาชีพ 

 (1)  คุณภาพผลผลิต 

 (2)  การลดตนทนุ 

 (3)  การสงมอบ 

 (4)  ความปลอดภัย 

3. ศักยภาพการขยายอาชีพ  เปนตัวเลขบงชีค้วามตรงกันหรือความสัมพันธระหวาง

ปจจัยนําเขา กับ การจัดองคประกอบพัฒนาอาชีพ ดังน้ี 

3.1  ประสิทธิภาพรวมของการดําเนินการขยายอาชีพ ซึ่งเปนตัวเลขผันแปร  

ระหวาง -1 ถึง 1 โดยมีเกณฑการประเมินดังน้ี 

  ตํ่ากวา  0.5            =  การขยายอาชีพ มีศักยภาพตํ่าตองแกไข 

  สูงกวา  0.5 – 0.75 =  การขยายอาชีพมีศักยภาพ 

  สูงกวา  0.75          =  การขยายอาชีพมีศักยภาพสูง 

3.2 ประสิทธิภาพแตละปจจัย ตองมีคา 0.5 ขึ้นไปถึงจะยอมรับได แตถาหากตํ่ากวา 

กค็วรดําเนินการแกไขพฒันา 
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การวิเคราะหศักยภาพในธุรกิจ ดานการวิเคราะหความตรงกันหรือความสัมพันธกันระหวาง

ปจจัยนําเขาดําเนินการขยายอาชีพกับองคประกอบการพัฒนาอาชีพของผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของกับการ

ประกอบการขยายอาชีพ จํานวน 3 – 5 คน ดําเนินการวิเคราะหแลวนํามาประมวลผล สรุปผล ดังน้ี 

1. จัดทําตารางวิเคราะห ดังตัวอยางน้ี 

                ปจจัยนําเขา 

                ขยายอาชีพ 

องคประกอบ 

พัฒนาอาชีพ 

ทุนดําเนินการ บุคลากร วัดสุอุปกรณ การจัดการ 
ศักยภาพ

รายขอ 
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

1. ความหลากหลาย 

    ทางชีวภาพ 

             

2. การเพิ่มของผลิต              

3. การหมนุเวียน 

    เปลี่ยนรูป 

             

4. การจัดการ 

    รายได 

             

5. คุณภาพ 

    ผลผลิต 

             

6. การลดตนทุน              

7. การสงมอบ 

    ผลผลิต 

             

8. ความปลอดภัย              

ศักยภาพรวม 
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2. ดําเนินการวิเคราะหเพือ่สรุปศักยภาพการขยายอาชีพดวยการใชผูเชีย่วชาญ จํานวน 

3 – 5 คน ตรวจสอบพิจารณาความตรงกันระหวางองคประกอบพัฒนาอาชีพในแตละขอกับปจจัยนําเขา

ขยายอาชีพ โดยมีเกณฑพิจารณาดังน้ี 

ใหคะแนน    1 หมายถึง   มีความตรงกัน สัมพันธกัน 

ใหคะแนน    0  หมายถึง   เฉย ๆ ไมมีความเห็น 

ใหคะแนน – 1  หมายถึง  ไมตรงกัน 

3. ดําเนินการประมวลผล เพื่อสรุปผลและอภิปรายผลศักยภาพการขยายอาชีพดวยการ

นําผลการวิเคราะหของทุกคนมาคิดหาคาเฉลี่ย ดังตัวอยาง 

 

                ปจจัยนําเขา 

                ขยายอาชีพ 

องคประกอบ 

พัฒนาอาชีพ 

ทุนดาํเนินการ บุคลากร วัดสุอุปกรณ การจัดการ 
ศักยภาพ

รายขอ 
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

1. ความหลากหลาย 

    ทางชีวภาพ 
4 - 1 3 - 2 2 3 - 4 1 - 0.50 

2. การเพิ่มของผลิต 5 - - 2 3 - 2 3 - 4 1 - 0.65 

3. การหมนุเวียน 

    เปลี่ยนรูป 
5 - - 2 3 - 1 4 - 4 1 - 0.60 

4. การจัดการ 

รายได 
1 4 - 2 3 - 2 3 - 4 - 1 0.40 

5. คุณภาพ 

ผลผลิต 
4 1 - 3 2 - 3 2 - 4 1 - 0.70 

6. การลดตนทุน 5 - - 5 - - - 1 4 3 - 2 0.35 

7. การสงมอบ 

    ผลผลิต 
1 - 4 2 - 3 1 - 4 2 - 3 -0.40 

8. ความปลอดภัย 2 3 - 5 - - 3 2 - 5 - - 0.75 

 0.55 0.45 0.225 0.60 0.365 
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  ผลการวิเคราะหสามารถอธิบายไดวา  

(1) ภาพรวมของศักยภาพ มีคะแนน 0.365 อาจบอกไดวา การขยายอาชีพมีศักยภาพไม

ถึงเกณฑ 

(2) เมื่อพิจารณาดานปจจัยนําเขา พบวา ปจจัยดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณมีศักยภาพ

ไมถึงเกณฑ 

(3) เมื ่อพิจารณาดานองคประกอบพัฒนาอาชีพ พบวา องคประกอบดานการจัดการ

รายได การลดตนทุนและการสงมอบผลผลิตมีศักยภาพไมถึงเกณฑ 

(4) ผลการวิเคราะหอาจสรุปไดวา การขยายอาชีพของผูประกอบการรายนี ้ มีศักยภาพ

ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดจําเปนตองทบทวนพัฒนาใหม 
 

การระบุปจจัยและองคประกอบท่ีมีและไมมีศักยภาพ 

  การระบุปจจัยและองคประกอบที่มีและไมมีศักยภาพได จากการนําผลการวิเคราะหและ

ประเมินศักยภาพในธุรกิจมาพิจารณาอภิปรายเหตุและผลที่นําไปสูการพัฒนา ดังขั้นตอนตอไปน้ี 

1. ตรวจสอบผลการวิเคราะหองคประกอบที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑที่มีองคประกอบ

อะไรบาง 

2. พิจารณาองคประกอบที่พบวาตํ่ากวาเกณฑแลวนํามาพิจารณาสภาพภายในวา ความ

ตรงกับกับปจจัยนําเขาขยายอาชีพมีสภาพเปนอยางไรแลวคิดทบทวนหาเหตุ หาผล

วามาจากอะไร 

ตัวอยางการพิจารณา 

                ปจจัยนําเขา 

                ขยายอาชีพ 

องคประกอบ 

พัฒนาอาชีพ 

ทุนดําเนินการ บุคลากร วัดสุอุปกรณ การจัดการ 
ศักยภาพ

รายขอ 
1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

4. การจัดการรายได 1 4 - 2 3 - 2 3 - 4 - 1 0.40 

 

  จากตัวอยาง เราพบวา องคประกอบของการพัฒนาอาชีพในรายการที่ 4 เร่ือง การจัดการ

รายได มีคะแนนศักยภาพ 0.40 ต่าํกวาเกณฑทีย่อมรับได จึงจําเปนที่เราตองพัฒนา ดังน้ัน จึงหันมาพิจารณา

ดานปจจัยนําเขาซึ่งเปนตัวที่มีภาวะแฝง สามารถทําใหอาชีพพัฒนาและปรากฏใหประจักษได ดังน้ี 

1. ดานทุนดําเนินการ ที่จะใชขับเคลื่อนการจัดการรายได ขาดความชัดเจน 

2. บุคลากรดําเนินการ ผูเชี่ยวชาญมองเห็นวา ไมชัดเจน 

3. วัสดุอุปกรณ ผูเชี่ยวชาญมองเห็นวา ไมชัดเจน 

ทั้ง 3 ปจจัยสงผลตอศักยภาพการจัดการรายได จึงจําเปนตองมีการทบทวนกําหนด

แนวทางพฒันา 



 14 

กิจกรรมท่ี 1 

ใหผู เรียนวิเคราะหศักยภาพธุรกิจของตนเอง หรือธุรกิจของผู ประสบความสําเร็จในอาชีพ               

ตามรูปแบบตารางการวิเคราะหที่กําหนด และประเมินผลดังน้ี 

1. ภาพรวมของศักยภาพธุรกิจอยูระดับใด 

2. ศักยภาพใดบางที่ถึงเกณฑ และศักยภาพใดบางที่ไมถึงเกณฑ 

3. ศักยภาพที่ไมถึงเกณฑทานมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร 
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เร่ืองที่  3  การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

การเขาสูอาชีพเมื่อดําเนินธุรกิจไปจนประสบผลสําเร็จ มักจะถูกจับตามองทําตามกัน

มาก สวนแบงการตลาดจึงมีขนาดเล็กลงโดยลําดับ จนถึงวันหนึ่งจะเกิดวิกฤติจึงมีความจําเปนทีจ่ะตอง

พัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพออกไปหรือเรียนรูทําในสิ่งที่คนอื่นทําไมได เพื่อใหอยูไดอยางมั่นคง

ยั่งยืน การพัฒนาหรือขยายอาชีพ จะตองวิเคราะหและประเมินศักยภาพของธุรกิจวาอยูในตําแหนงธุรกิจ

ระดับใด ดังน้ี 

 

 

 

                                                                                                                           4 ธุรกิจตกต่ําหรือสูงขึ้นถาไมมี 

             การพัฒนาธุรกิจจะเปนขาลง  

             จาํเปนตองขยายขอบขาย 

                                                                                                                                   จึงมีความตองการใชนวตกรรม/ 

                                                                                                                                    เทคโนโลยีเขามาใชงาน 

                                                                                                            3 ธุรกิจทรงตัวจะมีผูคนเขามาเรียนรูทําตาม  

                                     ทาํใหเกดิวิกฤติสวนแบงตลาด 

                        2 ธุรกิจอยูในระยะสรางตัว 

               จะมีคนจับตามองพรอมทําตาม 

                         1  ธุรกิจระยะเร่ิมตน 

                             การพฒันา 

แผนภูมิการวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

 

1. ระยะเริ่มตน  เปนระยะเริม่ตนของการทําธุรกิจ จึงตองมีการพัฒนาใหธุรกิจอยูได เปน

ระยะที่ผูประกอบการจะตองประชาสัมพันธสินคาและบริการใหลูกคารูจัก 

2. ระยะสรางตัว  เปนระยะที่ธุรกิจเติบโตมาดวยดี มักจะมีคนจับตามองพรอมคําถาม 

3. ระยะทรงตัว  เปนระยะที ่ธุรกิจอยู นิ ่ง  ไมมีการขยายตลาด ไมมีการพัฒนา สืบ

เนื่องมาจากระยะที่ 3 ที่มีผูประกอบการอ่ืน ๆ ทําตาม จึงทําใหมีสวนแบงของตลาด 

4. ระยะตกต่ําหรือสูงขึน้  เปนระยะที่ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจก็จะอยูในขาลง ถามีการ

พฒันาธรุกจิจากระยะทรงตัวก็จะทําใหธุรกิจอยูในขาขึ้น 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา เปนการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจตามระยะเวลา

กับขั้นตอนการทํางานในอาชีพ 
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เร่ืองที่  4  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา 

  เสนทางของเวลา  หมายถึง  วงจรของการประกอบอาชีพ ธุรกิจ สินคาหรือบริการ

ในชวงระยะเวลาหนึ่งของการดําเนินการ 

การวิเคราะหศักยภาพบนเสนทางของเวลา  คือ การแยกแยะกระบวนการทางธุรกิจ หรือ

การดําเนินการดานอาชีพหรือการประกอบอาชีพ โดยแบงตามชวงระยะเวลาดําเนินกิจกรรม และมี

เปาหมาย คือ ผลการประกอบการในชวงเวลานั้น เมื่อเปรียบเทียบชวงกอนหนานี้ จัดอยูประเภทขาขึ้น

หรือขาลงในตําแหนงธรุกจิ 

การวิเคราะหศักยภาพบนเสนทางของเวลา ใหมองเห็นความกาวหนา ความสําเร็จในแต

ละภารกิจ ดวยการกําหนดกิจกรรมพรอมกํากับเวลาที่ตองใชจริง เขียนเปนผังการไหลของงานใชเฝาระวัง

การดําเนินงาน การจัดทําผังการไหลของงานในแตละภารกิจ ใหกําหนดดังน้ี 

1. กาํหนดงาน/อาชพีออกเปนเร่ืองสาํคญั 

2. นํากิจกรรมออกมาจัดลําดับขั้นตอนกอนหลัง 

3. นําลักษณะบงชี้ความสําเร็จออกมากําหนดเปนผลการดําเนินงาน 

จัดทําผังของงานในรูปแบบใดก็ไดที่ผูประกอบอาชีพมีความเขาใจดี  

 

ดังตัวอยางการปลูกมะละกอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงเวลา (สปัดาห) 1 2 3 4-14 15 16-24 25 26 

 

 

 

การบรหิาร

จดัการ 

วางแผน 

การผลิต 

เตรียม

ปจจัยปลูก 

จัดจําหนาย สรุป 

ยอดขาย 

ขยายอาชีพ  

ปลูกมะละกอ 

การผลิต

มะละกอ 

ทํา 

ปุยหมัก 

บํารุง 

ดิน 

ปลูก 

มะละกอ 

บํารุง 

รักษา 

เก็บเก่ียว 

ปลูก 

มะละกอ 5 ไร 
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  การปลูกผักอินทรียใชเวลา 8 สัปดาห การทํางาน มี 2 ลักษณะ คือ การบริหารจัดการและ

การปลูกผัก ตองจัดผังใหเห็นการทํางานกอนหลังต้ังแตเร่ิมตนจนจบ เพื่อใหมองเห็นเสนทางของการปลูก

พืช 

  เราสามารถใชผังการไหล กํากับ ดูแลการขยายอาชีพดวยการ 

1. นําผังการไหลของงานติดผนังใหมองเห็น 

2. ติดตามระยะเวลาตามผังการไหลของงานวา วันทีก่ําหนดกิจกรรมดําเนินการเสร็จ

หรือไม ถาเสร็จก็ทําเคร่ืองหมายบอกใหรูวาเสร็จ 

3. ถาไม เสร็จผู ประกอบการจะตองติดตาม คนหาสาเหตุแลวปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรอง 

4. ดําเนินการปรับระยะเวลาในผังการไหลของงานใหเปนความจริง 

ประเมินผลการกํากับ ดูแลวา มีสวนใดประสบผลสําเร็จบาง และสําเร็จไดเพราะอะไร

เปนเหตุ จากนั้นดูวา สวนใดที่ไมประสบผลสําเร็จและมีอะไรเปนเหตุ นําผลทั้งความสําเร็จและความ

เสียหายมาสรุปผล เพื่อนําผลกลับมาแกไขแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพได 

 

กิจกรรมท่ี 2 

  ใหผูเรียนทดลองจัดทําผังการไหลของงานการขยายอาชีพของตนเอง หรืออาชีพของผู

ประสบความสําเร็จจากการประกอบอาชีพ 
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บทที่  2 

การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 

สาระสําคัญ 

       การจัดทําแผนพัฒนาการตลาดเปนการพัฒนาการตลาดของสินคาใหสามารถแขงขัน

ได โดยการกําหนดเปาหมายและกลยุทธตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาดที่กําหนดไว 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. กําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาดของสินคาหรือบริการได 

2. กาํหนดและวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมายการตลาดได 

3. กาํหนดกจิกรรมและแผนการพฒันาการตลาดได 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1  การกําหนดทิศทางการตลาด เปาหมาย กลยุทธในการขยายอาชีพ 

 เร่ืองที่  2  การวิเคราะหกลยุทธ 

 เร่ืองที่  3  การกาํหนดกจิกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 
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เร่ืองที่  1   การกําหนดทิศการตลาด เปาหมาย กลยทุธในการขยายอาชีพ 

 ความคิดรวบยอด 

   การทําธุรกิจไมวาจะทําระดับใด จําเปนตองมีทิศทางใหมองเห็นผลสําเร็จ ภาระงานที่

จะตองทําและกลยุทธสูความสําเร็จใชเปนความคิดสูการปฏิบัติจริง จะทําใหเราวางธุรกิจอยูในความพอดี

อยางมีภูมิคุมกัน ไมใชทําไป คิดไป ลงทุนไป อยางไรทิศทาง 

ข้ันตอนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิ ทําใหมองเห็นวาการกําหนดทิศทาง กลยุทธ การขยายอาชีพ ประกอบดวย 

1. การคิดเขียนทิศทางธุรกิจ ประกอบดวยวิสัยทัศนที่ตองการใหเกิดอยางมีความพอดี และ

พันธกิจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ 

2. การคิดเขียนกลยุทธหรือวิธีการสรางความสําเร็จตามพันธกิจ ซึ่งจะมีเปาหมายอยางชัดเจน  

3. การคิดเขียนแผนกลยุทธดวยการนําเปาหมายกลยุทธมาวิเคราะหใหมองเห็นตัวบงชี ้

ความสําเร็จ ปจจัยนําเขาที่สําคัญ และกิจกรรมที่จําเปนตองทําเปนแผนทิศทางไปสูความสําเร็จของการ

ดําเนินธุรกิจ 

 

 

1. ทิศทางธุรกิจ 2. เปาหมาย 3. แผน 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

กลยุทธ แผนกลยุทธ 

1 2 3 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 

1. การกําหนดทิศทางธุรกิจ  

เปนการคิดใหมองเห็นอนาคตของการขยายอาชีพใหมีความพอดี จะตองกําหนดใหไดวา

ในชวงระยะขางหนาควรจะไปถึงไหน อยางไร ซึ่งประกอบดวย ขอความวิสัยทัศนวาจะไปถึงไหน และ

ขอความพันธกิจวาจะไปอยางไร โดยมีวิธีการคิดและเขียนดังน้ี 

1.1 การเขียนขอความวิสัยทัศน การขยายอาชีพ มีลักษณะโครงสรางการเขียนที่ประกอบดวย 

ก. ชวงระยะเวลาทีเ่ราไปสดุทางของการขยายอาชพีในชวงน้ี จะเปนระยะเวลา กีป่  พ.ศ. อะไร 

ข. ความคิด เปาหมาย ลักษณะความสําเร็จทีเ่ราจะไปถึงอยางมีความพอดี และทาทาย

ความสามารถของเรา คืออะไร 

 

 

 

 จากขอความวิสัยทัศน ตัวอยางขางตน สามารถจําแนกใหมองเห็นโครงสรางการเขียนไดดังนี้ 

ก. ชวงระยะเวลาที่จะไปสุดทาง คือ ป พ.ศ. 2551 

ข. ขอความ ความคิดลักษณะความสําเร็จทีจ่ะไปถึงอยางมีความพอดีและทาทาย คือไรทน

เหน่ือยสามารถผลิตผักสด ผลไม เกษตรอินทรียเขาสูตลาดคุณภาพประเทศสิงคโปรได 

จึงอาจสรุปไดวาการกําหนดวิสัยทัศนไมใชเปนการกําหนดเพือ่ความนาสนใจ แตเปนการ

กาํหนดใหมองเห็นทิศทางของธุรกิจที่เราจะตองฝาฟนอุปสรรคตางๆ ไปใหถึงได 

1.2 การเขียนพันธกิจ การเขียนขอความพันธกิจเปนการดําเนินการตอเนื ่องจากการกําหนด

วิสัยทัศน วา เราจะตองมีภารกิจทีส่ําคัญ อะไรบาง ทีเ่ราทําใหการขยายอาชีพบรรลุผลสําเร็จ

ไดตามวิสยัทศัน โดยมแีนวทางการคดิและเขยีนดังน้ี 

1.2.1  การวิเคราะหวา หากจะใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน จะตองมีพันธกิจอะไรบาง 

ในทางธุรกิจมีภาระที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

ก. ภารกจิดานทนุดําเนินการ 

ข. ภารกิจดานลูกคา 

ค. ภารกิจดานผลผลิต 

ง. ภารกิจดานการเรียนรูพัฒนาตนเองและองคกร 

ดังน้ัน การดําเนินการขยายอาชพี อาจใชพนัธกจิทัง้ 4 กรณีมาคิดเขียนพันธกิจนําไปสูความสําเร็จได 

       1.2.2 โครงสรางการเขียนพันธกิจมีองคประกอบรวม 3 ดาน คือ 

ก. ทําอะไร (บอกภาระสําคัญที่กระทบตอความสําเร็จ) 

ข. ทําไมตองทํา (บอกเหตุผลหรือจุดประสงค) 

ค. ทําอยางไร (บอกวิธีดําเนินการที่สําคัญ และสงผลตอความสําเร็จจริง) 

ตัวอยางขอความวิสัยทัศน 

 “ พ.ศ. 2551 ไรทนเหน่ือยผลิตผักสดผลไมเกษตรอินทรียเขาสูตลาดคุณภาพประเทศสิงคโปร
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 จากตัวอยางขอความพันธกิจของไรทนเหนือ่ย นํามาจําแนกขอความตามลักษณะโครงสรางการ

เขียนไดดังน้ี 

ทําอะไร ทําไมตองทํา ทําอยางไร 

1.  ขยายพื้นที่การผลิต 20 ไร เพื่อใชผลิตผักสดอินทรีย โดยการพัฒนาคุณภาพดินดวยปุย

พืชสด เพิ่มแรงงาน 10 คน จัดหา

นํ้าวันละ 300 ลูกบาศกเมตร 

2.  สรางความเชื่อถือใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคามั่นใจวาไดบริโภค

อาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 

ดวยการจัดทาํเว็บไซดของตนเอง 

จัดทาํสารคดีเผยแพรสปัดาหละ 

1 เร่ือง และเว็บบอรดแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับลูกคา 

3.  ยกระดับคุณภาพผลผลิตให

เปนไปตามมาตรฐานเกษตร

อินทรียยุโรป 

เพื่อใหสามารถสงออกไปสู

ประเทศสิงคโปรได 

ดวยการพัฒนาดินไมใหปนเปอน

โลหะหนักตามมาตรฐานพฒันา

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

เปนระบบนิเวศธรรมชาติ 

4. พัฒนาคนงานใหทํางานตามขั้นตอน เพื่อติดตามหาขอบกพรองและปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรองไดดวยการสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของมาตรฐานคุณภาพ และรวม

เขียนเอกสารขั้นตอนการทํางาน 
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   จึงสรุปไดวาการขยายอาชีพใหเกิดความพอดีนัน้ เปนไปตามศักยภาพของผูประกอบ

อาชีพ แตการกําหนดทิศทางขยายอาชีพนั้นตองมองเห็นทิศทางที่จะไปถึงและรูวามีภารกิจอะไรบาง ตอง

ทําอยางไรใหมองเห็นรูปธรรมของการขยายอาชีพที่กาวออกไปขางหนา 

 2.  การกําหนดเปาหมายการตลาด 

  เปาหมายการตลาดเพื่อการขยายอาชีพ คือ การบอกใหทราบวา สถานประกอบการนั้น

สามารถทําอะไรไดภายในระยะเวลาเทาใด ซึ่งอาจจะกําหนดไวเปนระยะสั้น หรือระยะยาว 3 ป หรือ 5 ป

ก็ได การกําหนดเปาหมายของการขยายอาชีพตองมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได การ

กําหนดเปาหมายหากสามารถกําหนดเปนจํานวนตัวเลขไดก็จะยิ่งดี เพราะทําใหมีความชัดเจนจะชวยให

การวางแผนมีคุณภาพยิ่งขึ้น และจะสงผลในทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น 

3.  การกําหนดกลยุทธ  

การที่จะขยายอาชีพใหบรรลุตามวิสัยทัศน ตองมีแนวทางปฏิบัติสูความสําเร็จ เพื่อชัย

ชนะเราเรียกวา กลยุทธ ดังนัน้การกําหนดกลยุทธเพือ่ใหการขยายอาชีพสูความสําเร็จจึงกําหนดกลยุทธ

จากภารกิจที่จะทําทั้ง 4 ดานตามแนวคดิดังน้ี 

 นําขอความพันธกิจในสวนทําอยางไรมาพิจารณาวามีกิจกรรมที่จะตองทําอะไรบาง 

 

 

 

 

 

3.1 คิดพิจารณาวา กิจกรรมใดเปนกิจกรรมทียุ่งยากและเปนแกนหลักสําคัญของความสําเร็จใน

ภารกิจนี้ จะตองใชเทคนิควิธีอะไรเขามาเปนกลยุทธในการทํางานดังตัวอยาง 

กิจกรรม สรุปผลการพิจารณา 
ลําดับ

ความสําคัญ 

เทคนิควิธีการท่ีจะใช

เปนกลยุทธ 

1.   พัฒนาคุณภาพดิน

ดวยปุยพืชสด 

เปนกิจกรรมที ่ตองทํากรอบการ

ผลิตเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง 
1 

ใชจอบหมนุฟนดินและ

วัชพืชเขาดวยกัน 

2.  เพิ่มแรงงาน 10 คน  เพียงประกาศรับสมัครแลวชี้แจงให

ทํางานตามขั้นตอน 
3 - 

3.  จัดน้ําเพิ่มวันละ 300 

ลูกบาศกเมตร 

วาจางผูรับเหมา สํารวจ เจาะหาน้ํา

ทําเสร็จแลวก็ใชไดเลย 
2 - 

 

ตัวอยาง การพิจารณาในสวน ทําอยางไรของพันธกิจที่ 1 มีกิจกรรมที่ตองทําดังน้ี 

1. พัฒนาคุณภาพดินดวยปุยพืชสด 

2. เพิ่มแรงงาน 10 คน 

3. จัดใหมีนํ้าใชเพิ่มวันละ 300 ลูกบาศกเมตร 
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3.2 สรุป ระบุกลยุทธ และเปาหมายกลยุทธดวยการนําผลการวิเคราะหกําหนดเทคนิควิธีการมา

เปนกลยุทธ และนําขอความสวนที่บอกวาทําอะไรมาเปนเปาหมายกลยุทธ ดังตัวอยางนี้ 

3.2.1 กลยุทธดําเนินการคือ การใชจอบหมุนพัฒนาคุณภาพดิน 

3.2.2 เปาหมายกลยุทธคือ การพัฒนาคุณภาพดิน 20 ไร 

 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 ใชเว็บไซดเผยแพรความรูเกษตร

อินทรีย ความเขาใจทาง

อินเตอรเน็ต 

3.  ใชองคความรูระบบนิเวศ

ธรรมชาติ พัฒนาระบบนิเวศ

แปลงเกษตร 

ยกระดับคุณภาพผลผลิตใหได

ตามมาตรฐานคุณภาพเกษตร

อินทรียยุโรป 

ใชองคความรูระบบนิเวศ

ธรรมชาติยกระดับคุณภาพ

ผลผลิตเขาสูมาตรฐานเกษตร

อินทรียยุโรป 

4.  พัฒนาคณะทํางานใหรูเทากัน พัฒนาคนงานใหทํางานตาม

ขัน้ตอนได 

ใชเทคนิคการบริหารคุณภาพให

คณะทํางานรูเทาทันกัน รวมกัน

ทํางานตามขั้นตอนได 
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เร่ืองที่  2  การวิเคราะหกลยทุธ  

ใชเปนแผนภาพรวมของการขยายอาชีพ เปนเคร่ืองมือควบคุม ภาพรวมของการจัดการขยาย

อาชีพที่ประกอบดวยเหตุผลที่จะทําใหการขยายอาชีพสําเร็จกับองคประกอบดานการควบคุมเชิงกลยุทธ            

ทําใหเกิด 16 ตาราง บรรจุเงื่อนไขสูความสําเร็จไวสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการ และควบคุมภาพรวมของ

การดําเนินงาน 

ก. องคประกอบดานเหตุผลสูความสําเร็จของการขยายอาชีพประกอบดวย 

(1) ดานการลงทุน 

(2) ดานลูกคา 

(3) ดานผลผลิต 

(4) ดานการเรียนรูพฒันาตนเอง 

ข. องคประกอบดานการควบคุมเชิงกลยุทธประกอบดวย 

(1) เปาหมายกลยุทธ 

(2) ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(3) ปจจัยนําเขาดําเนินงาน 

(4) กจิกรรม / โครงการที่ตองทํา 

3.1  การเขียนแผนกลยุทธทั ้งหมดจะตองบรรจุอยู ในเอกสารหนาเดียว เพื ่อใหมองเห็น

ความสัมพันธรวมระหวางตารางทั้ง 16 ตารางดังตัวอยาง 

ตัวอยางแผนกลยุทธ 

 วิสัยทัศน “ป พ.ศ. 2551 ไรทนเหนือ่ยผลิตผักสด ผลไมเกษตรอินทรียเขาสูตลาดอาหารคุณภาพ

ประเทศสิงคโปรได 
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แผนกลยทุธ 

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

ในเว็บเพจ 

-   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 

ออกานคิ 

-  เอกสารขัน้ตอนการ

ทาํงาน 

-  เอกสารตรวจตดิตาม

คณุภาพ 

กิจกรรมโครงการ -  กิจกรรมการพัฒนาดินดานปุย

พืชสด 

-  สํารวจขุดเจาะบอน้ําบาดาล

ขนาด 300 ม3/วัน 

-  จัดทําสารคดคีวามรูและ

แสดงผลงานเกษตรอินทรีย 

เดือนละ 1 เรื่อง 

-  ติดตั้งเว็บไซด 

-  จายแจก DVD ความรู

เกษตรอินทรียไรทนเหนื่อย 

-  ผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก

ตัวที่สามารถทําได 

-  ฝกอบรมการทาํงาน

รวมกัน เพ่ือใหมี

ความสามารถเทาทนักัน 

-  จัดทําเอกสารขัน้ตอน

การทาํงานในแตละ

กิจกรรม 

-  ฝกการใชเอกสาร

ขัน้ตอนการทาํงาน 

    

จากตัวอยาง ทําใหมองเห็นสาระสําคัญที่เปนเหตุเปนผลตอความสําเร็จของการขยาย

อาชีพเกษตรอินทรียไรทนเหน่ือย 

 

 

 

 



 26 

เร่ืองที่  3  การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

การกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการตลาด 

  การตลาดมีความสําคัญมีผลตอการบรรลุเปาหมายสุดทายของการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจ

ตองเริม่ดวยการศึกษาความตองการที่แทจริงของลูกคา จากนั้นจึงทําการสรางสินคาหรือบริการที่ทําให

ลูกคาเกิดความพอใจสูงสุดดวยการคํานึงถึงในเร่ืองตอไปน้ี 

  1.  กิจกรรมการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

  2.  กิจกรรมดานราคาผูผลิตตองกําหนดราคาที่เหมาะสมกับกําลังซือ้ของผูบริโภค และ

เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 

  3.  กิจกรรมดานสถานที่ ตองคิดวาจะสงของสินคาใหกับผูบริโภคไดอยางไร หรือตองมี

การปรับสถานที่ขาย ทําเลที่ต้ังขายสินคา 

  4.  กิจกรรมสงเสริมการขาย จะใชวิธีการใดที่ทําใหลูกคารูจักสินคาของเรา 

การวางแผนพัฒนาการตลาด 

  ผูผลิตตองนํากิจกรรมตาง ๆ มาวางแผนเพื่อพัฒนาตลาด เพื่อนําสูการปฏิบัติ 

ดังตัวอยาง 

แผนพัฒนาการตลาดสินคาผงซักฟอก 

ท่ี กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ 
แผนการพัฒนาการตลาด ป 2554 

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

1 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

กําหนดทิศทางการพัฒนา 

การตลาด 

-  วิสัยทัศน 

-  พันธกิจ 

กําหนดเปาหมายการตลาด 

กําหนดกลยุทธสูเปาหมาย 

วิเคราะหกลยุทธ 

ดําเนินการ 

-  การโฆษณา 

-  การประชาสัมพันธ 

-  การทําฐานขอมูลลูกคา 

-  การสงเสริมการขาย 

-  การกระจายสินคา 

ฯลฯ 
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กิจกรรมท่ี 1 

ใหผูเรียนกําหนดทิศทาง เปาหมาย กลยุทธในการขยายอาชีพ และกาํหนดกจิกรรม            

และวางแผนการพฒันาตลาดสนิคาของผูเรียนหรือสินคาที่สนใจ ลงในตารางที่กําหนดขึ้น 

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

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

2.  เปาหมายธุรกิจในการขยายอาชีพ................................................................................ 

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

3.  กลยุทธในการขยายอาชีพ............................................................................................. 

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

 

กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

อาชีพ/สินคา.......................................................................... 

ท่ี กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ 
แผนการพัฒนาการตลาด ป 2554 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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บทที่  3 

การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

สาระสําคัญ 

การพัฒนาการผลิตหรือการบริการเกิดจากการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

วิเคราะหทุนปจจัย  กําหนดเปาหมาย  กําหนดแผนกิจกรรม  เปนการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

 1.   อธิบายการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

 2.   สามารถวิเคราะห ทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 3.   กาํหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

 4.   กาํหนดแผนกจิกรรมการผลติ 

 5.   พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

 

ขอบขายเน้ือหา 

3.1 การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

3.2 การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

3.3  การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

3.4  การกาํหนดแผนกจิกรรมการผลิต 

3.5  การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 
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เร่ืองที่  1  การกําหนดคณุภาพผลผลิตหรือการบริการ 

  หนวยนี้จะเปนการเรียนรูตอเนื่องจากหนวยที่ 2 ซึง่มีการกําหนดทิศทาง เปาหมาย กล

ยุทธทางการตลาดแลว ดังนัน้ในหนวยนีจ้ะเปนการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดขึ้นอยูกับเปาหมาย คือ ลูกคา เปนกลุมใด วัยใด เพศใด อาชีพใด มีระดับ

การศึกษาใด 

การกําหนดคุณภาพผลผลิต 

ความหมายของคุณภาพ 

  ความหมายของคุณภาพ ถูกกําหนดขึน้ตามการใชงานหรือตามความคาดหวังของผู 

กําหนด เชน มีความเหมาะสมกับการใชงาน มีความทนทาน ใหผลตอบแทนสูงสุด บริการดีและ

ประทับใจหรือเปนไปตามมาตรฐานที่ต้ังใจไว แบงเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

  1.  คุณภาพตามหนาที่ หมายถึง ประสิทธิภาพการทํางาน ความเหมาะสมในการใชงาน 

ความทนทาน เชน พัดลมเคร่ืองนี้มีมอเตอรที่สามารถใชไดอยางตอเนื่องถึง 24 ชั่วโมง 

  2.  คุณภาพตามลักษณะภายนอก หมายถึง รูปรางสวยงาม สีสันสดใส เรียบรอย เหมาะ

กับการใชงาน โครงสรางแข็งแรง ผลิตภัณฑสวนใหญมักเนนคุณภาพภายนอก โดยเนนที่สีสันสดใส 

หรือรูปลักษณใหโดดเดนเพื่อดึงดูดความสนใจของผูซื้อ 

  ในอดีตคุณภาพมักจะถูกกําหนดขึ้นจากความตองการของผูผลิต แตปจจุบันสภาพการ

แขงขันในตลาด มีมาก หากคุณภาพไมตรงกับความตองการของผูซือ้ การผลิตสินคาและบริการก็อาจจะ

ตองลมเลิกกิจการไป ดังที่ไดเกิดขึ้นมาในปจจุบัน สินคาบางประเภทแขงขันกันที่คุณภาพ บางประเภท

แขงขนักนัทีร่าคา แตบางประเภทแขงขนักนัทีค่วามแปลกใหม ดังน้ัน การผลิตหรือใหบริการใด ๆ จะตองมี

การศึกษาสภาพตลาดอยางรอบคอบ เพื่อกําหนดคุณภาพ 

ข้ันตอนการกําหนดคุณภาพ 

  การกําหนดคุณภาพมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะการกําหนดคุณภาพไมไดกําหนดจาก

บุคคลใด บุคคลหนึง่ หรือกลุมคน หรือสถาบันเทานั้น แตการกําหนดคุณภาพตองคํานึงถึงคนหลายกลุม

หลายสถาบัน การกําหนดคุณภาพสินคาและบริการ มีขั้นตอนดําเนินการ 3 ขัน้ตอน ไดแก 

  1.  การศึกษาความตองการของผูใชสินคาและบริการอยางกวางขวางและครอบคลุมผูซื้อ

หรือผูใชบริการที่มีความหลากหลาย 

  2.  การออกแบบผลิตภัณฑหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการทีศ่ึกษา

มาอยางจริงจัง 

  3.  จัดระบบการผลิตและควบคุมระบบการผลิตใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 
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การกําหนดคุณภาพการบริการ 

  การบริการ หมายถึง การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอื่น 

การบริการที่ดี ผูรับบริการก็จะไดรับความประทับใจ และชืน่ชมองคกร ซึง่เปนสิง่ดีสิง่หนึง่อันเปนผลดี

กับองคกรของเรา เบือ้งหลังความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบวางานบริการเปนเครือ่งมือสนับสนุนงาน

ดานตาง ๆ เชน งานประชาสัมพันธ งานบริการวิชาการ เปนตน ดังนัน้ ถาบริการดี ผูรับบริการเกิดความ

ประทับใจ เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร (อาศยา โชติพานิช. ออนไลน, 2533) 

คุณภาพของงานบริการ (Service Quality) 

 ปจจัยที่บงชี้คุณภาพของการบริการ ไดแก 

  1.  สามารถจับตองได โดยปกติบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได ทําใหการรับรูในคุณภาพ

คอนขางไมชัดเจน ดังนั้น บริการที่ดีควรสรางหลักฐานใหเห็นชัดเจนวา บริการนัน้มีคุณภาพหลักฐานที่

จะสรางนั้น ไดแก อาคาร อุปกรณ เครือ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากร เชน การจัดทีนั่่งคอยการ

บริการ  การบริการอยางดี 

  2.  นาเชื่อถือ  ในที่น้ีหมายถึง ความถูกตองในการคิดคาบริการ รานอาหารที่คิดราคาตรง

กับจํานวนอาหารที่ลูกคาสั่ง ลูกคายอมใหความเชื่อถือ และจะกลับไปรับประทานอาหารทีร่านนั้นอีก

ตรงกันขามกับรานอาหารทีค่ิดเงินเกินกวาความเปนจริง ยอมทําใหลูกคาหมดความเชือ่ถือ และไม

กลับไปใชบริการที่รานอาหารน้ันอีก เปนตน 

  3.  มีความรู  ผูใหบริการทีม่ีคุณภาพตองเปนผูมีความรูในเรือ่งนัน้ เชน ชางซอมรองเทา 

ตองมีความรู ในเรือ่งการซอมรองเทา ทาทางขณะซอมรองเทา ตองดูวามีความสามารถ มีความ

กระฉับกระเฉง คลองแคลว ซึ่งทําใหผูเอารองเทาไปซอมเกิดความมั่นใจ เปนตน 

  4.  มีความรับผิดชอบ  ตัวอยางเชน อูซอมรถยนตสัญญากับลูกคาวา จะซอมรถยนตให

เสร็จภายใน 3 วัน อูแหงนัน้จะตองทําใหเสร็จภายในเวลา 3 วัน ชางซอมทีวีทีซ่อมผิด ทําใหทีวีเสีย ตอง

รับผิดชอบใหอยูในสภาพที่ดี โดยไมปดความผิดใหเจาของทีวี 

  5.  มีจิตใจงาม  ผูใหบริการที่มีคุณภาพตองเปนผูมีจิตใจงาม จึงจะเปนผูกระตือรือรนใน

การใหบริการผูอ่ืน เต็มใจชวยเหลือโดยไมรังเกียจ 

 

กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผูเรียนกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการที่สอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาของ

อาชีพที่ผูเรียนดําเนินการหรืออาชีพที่สนใจลงในแบบบันทึก 
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เร่ืองที่  2  การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

ทุน หมายถึง เงินลงทุนในการดําเนินงานธุรกิจ(ผลิตหรือบริการ)  

ทุนถือวาเปนปจจัยสําคัญในการประกอบกิจการอาชีพใหดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ  

และมคีวามเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง 

ตนทุนการผลิต หมายถึง ทุน ในการดําเนินกิจการ แบงได 2 ประเภท คือ 

1. ทุนคงท่ี คือการที่ผูประกอบการจัดหาทุน เพื่อใชในการจัดหาสินทรัพยถาวร เชน  

ดอกเบี้ยเงินกู ที่ดิน อาคาร เคร่ืองจักร เปนตน ทุนคงที่ สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ 

      1.1 ทุนคงที่ที่เปนเงินสด เปนจํานวนเงินที่ตองจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกู เพื่อนํามาใช 

ในการดําเนินงานธรุกจิ 

     1.2 ทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก พื้นที่ อาคารสถานที่ โรงเรือน รวมถึงคาเสื่อม 

ของเคร่ืองจักร 

 2. ทุนหมุนเวียน คือ การที่ผูประกอบการจัดหาทุน เพื่อใชในการดําเนินการจัดหา

สินทรัพยหมุนเวียน เชน วัตถุดิบในการผลิตผลผลิตหรือการบริการ วัสดุสิ้นเปลือง คาแรงงาน คาขนสง คา

ไฟฟา คาโทรศพัท เปนตน ทนุหมนุเวียนแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

2.1 ทนุหมนุเวียนทีเ่ปนเงนิสด ไดแก 

         2.1.1 คาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ ดังน้ี 

 1) วัสดุอุปกรณอาชีพในกลุมผลิตผลผลิต เชน งานอาชีพเกษตรกรรม เชน คา

ปุย พันธุพืช พันธุสัตว คานํ้ามัน เปนตน 

 2) วัสดุอุปกรณอาชีพในกลุมบริการ เชน อาชีพรับจางซักรีดเสื้อผา เชน คา

ผงซักฟอก คานํ้ายาซักผา เปนตน 

        2.1.2 คาจางแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการผลิตหรือบริการ เชน คาแรงงานใน

การไถดิน คาจางลูกจางในรานอาหาร 

        2.1.3  คาเชาที่ดิน/สถานที่ เปนคาเชาที่ดิน/สถานที่ในการประกอบธุรกิจ 

                              2.1.4  คาใชจายอ่ืนๆ เปนคาใชจายในกรณีอ่ืนที่นอกเหนือจากรายการตาง ๆ 

2.2  ทุนหมุนเวียนที่ไมเปนเงินสด ไดแก 

 คาใชจายในครัวเรือน เปนแรงงานในครัวเรือนสวนใหญ ในการประกอบการ

ธุรกิจจะไมนํามาคิดเปนตนทุน จึงไมทราบขอมูลการลงทุนที ่ชัดเจน โดยการคิดคาแรงในครัวเรือน 

กําหนดคิดในอัตราคาแรงขั้นตํ่าของทองถิ่นน้ันๆ 
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        คาเสียโอกาสทีดิ่น กรณีเจาของธุรกิจมีทีดิ่นเปนของตนเอง การคิดตนทุนใหคิด

ตามอัตราคาเชาที่ดินในทองถิ่นหรือบริเวณใกลเคียง 

                    ในการดําเนินกิจการงานอาชีพ การบริหารเงินทุนหรือดานการเงินนั้น เปนสิง่ที่

ผูประกอบการตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะมีผลตอความมั่นคงของอาชีพวาจะกาวหนาหรือ

ลมเหลวได ดังนัน้ การใชทุนแตละชนิดตองผานการวิเคราะหวา จะตองใชชนิดใด คุณภาพอยางไร 

ปริมาณเทาไร จึงจะเหมาะสมกับอาชีพ 

 

กิจกรรมท่ี 2 

 ใหผูเรียนกําหนดปจจัยการผลิต พรอมวิเคราะหถึงเหตุผลในการใชปจจัยแตละชนิดในงานอาชีพ

ที่ผูเรียนดําเนินการเองหรืออาชีพที่สนใจ 

ปจจัยการผลิต 
เหตุผลในการใชปจจัยน้ัน ๆ 

รายการ จาํนวน  
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เร่ืองที่  3 การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

เปาหมายการผลิตหรือการบริการ เปนคําตอบสําหรับผูประกอบการตองการมากที่สุดโดยมี

ปจจัยที่ทํา ใหประสบความสําเร็จประกอบดวยปจจัยตอไปน้ี 

1. การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน 

2. เสริมสรางสวนประสมทางการตลาด 

3. คํานึงถึงสภาวะแวดลอมที่ควบคุมไมได 

4. สามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดทุกขอ 

ในสวนของลูกคา ประกอบดวย 

1. ใครคือ กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับผลผลิตที่ผลิตขึ้นหรือการบริการ 

2. ลูกคาเปาหมายดังกลาวอยู ณ ที่ใด 

3. ในปจจุบันลูกคาเหลาน้ีซื้อผลผลิตหรือการบริการไดจากที่ใด 

4. ลูกคาซื้อผลผลิตหรือการบริการบอยแคไหน 

5. อะไรคือสิ่งจูงใจที่ทําใหลูกคาเหลาน้ันตัดสินใจใชบริการ 

6. ลูกคาใชอะไร หรือทําไมลูกคาถึงใชผลผลิตหรือบริการของเรา 

7. ลูกคาเหลาน้ันชอบและไมชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที่เรามีอยูบาง 

ในสวนของผลผลิตหรือการบริการ ประกอบดวย 

1. ลูกคาตองการผลผลิตหรือบริการอะไร 

2. ลูกคาอยากจะใหมีผลผลิตหรือบริการในเวลาใด 

3. เฉพาะการบริการ ควรต้ังชื่อวาอะไร เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใจไดมากที่สุด 

นอกจากนี้ ผูประกอบการตองคํานึงและพิจารณาถึงความเปนไปได และองคประกอบดานอ่ืนๆที่

สําคัญที่เกี่ยวของตางๆ ดวยดังน้ี 

1. แรงงาน ตองใชแรงงานมากนอยเทาไร ปจจุบันมีแรงงานเพียงหรือไม ถาไมเพียงพอจะทํา

อยางไร 

2. เงินทุน ตองใชเงินทุนมากนอยเพียงไร ถาไมเพียงพอจะทําอยางไร 

3. เครือ่งมือ/อุปกรณ ตองใชเครื่องมือ/อุปกรณอะไร จํานวนเทาไร เพียงพอหรือไม ถาไม

เพียงพอจะทําอยางไร 

4. วัตถุดิบ เปนสิ่งสําคัญมากตองพิจารณาวาจะจัดหาจัดซือ้วัตถุดิบจากทีใ่ด ราคาเทาไร จะหาได

จากแหลงไหน และโดยวิธใีด 

5. สถานท่ี ใหมีความเหมาะสม สะอาด และเดินทางสะดวก เปนหลัก 
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กิจกรรมท่ี 3 

 ใหผูเรียนกรอกขอมูลเกี่ยวกับ การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ ที่ผูเรียนดําเนินการ

เอง หรืออาชีพที่สนใจ โดยการกรอกรายละเอียดในการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการอยางไร 

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

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

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

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

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

6. เหตุผลในการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ เพราะ 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
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เร่ืองที่ 4 การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 

การกาํหนดแผนกจิกรรมการผลติหรือการบริการเพือ่พัฒนาอาชีพ เปนการกําหนดกิจกรรมทีเ่กีย่วกับ

การขยายอาชพี เชน ตองการเปดรานขายขาวแกงสาขาที ่2  ตองดําเนินกิจกรรมอะไรบาง ดังตัวอยาง 
 

 

 

1         2        3      4   5 
 

ซึ่งสิ่งที่สําคัญยิ่งตอการขยายอาชีพคือการตัดสินใจ โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ตรวจสอบตัวเองเพื ่อใหรู ถึงสถานภาพในปจจุบันเกี ่ยวกับ แรงงาน เงินทุน เครื่องมือ/

อุปกรณ วัตถุดิบ และสถานที่วา มีสภาพความพรอมหรือมีปญหาอยางไร รวมถึง ผลผลิตหรือบริการของ

ตนเองวามีสวนใดที่ไมสมบูรณหรือไม 

2. สํารวจสภาพแวดลอม เปนการตรวจสอบขอมูลภายนอกเกี่ยวกับการประกอบการประเภท

เดียวกันในชุมชน และความตองการของลูกคาทองถิ่น 

การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เปนการศึกษาขอมูลเพื่อระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นและควรแกไข 

3. การกําหนดทางเลือก หลังจากสามารถกําหนดสาเหตุของปญหาไดแลว เพื่อใหการวางแผนมี

ความชัดเจน เจาของธุรกิจตองตัดสินใจเพื่อพิจารณาหาทางเลือก เพื่อใหไดทางเลือกหลายทางสูการปฏิบัติ 

4. การประเมินทางเลือก เมือ่สามารถกําหนดทางเลือกไดหลากหลายแลว เพือ่ไดทางเลือกสู

การปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด ในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ผูประกอบการตองพิจารณาประเมิน

ทางเลือกในแตละวิธี เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายใหดีที่สุด 

5. การตัดสินใจ เมื่อไดทางเลือกหลายทางเลือกในการตัดสินใจสามารถใชหลัก 4 ประการใน

การตัดสินใจคือ 1) ประสบการณ 2) การทดลอง 3) การวิจัยหรือการวิเคราะห และ 4) การตัดสินใจเลือก 

6. กําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานวา ตองการใหเกิดอะไร 

7. พยากรณสภาพการณในอนาคต เปนการคิดผลบรรลุลวงหนาวา หากดําเนินการตามแผน

กิจกรรมการผลิตหรือการบริการแลว ธุรกิจที่ดําเนินงานจะเกิดอะไรขึ้น 

8. กําหนดแนวทางการปฏิบัติ เปนการกําหนดรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัติวาจะทําอยางไร 

เมื่อไร เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

9. ประเมินแนวทางการปฏิบัติทีว่างไว เปนการตรวจสอบความสมบูรณของแผนกิจกรรมการ

ผลิตหรือการบริการวา มีความสอดคลองกันหรือไมอยางไร สามารถที่จะปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการที่

กําหนดไวไดหรือไมอยางไร หากพบวาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการที่จัดทําขึน้ยังไมมีความ

สอดคลอง หรือมีขั้นตอนวิธีการใดที่ไมมั่นใจ ใหจัดการปรับปรุงใหมใหมีความสอดคลองและเหมาะสม 

จัดหาทําเล

ที่ตั้งรานที่ 2 

จัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ 

ศกึษาเก่ียวกับ

เมนอูาหารใหมๆ  

เปด

รานอาหาร 

จัดบริการ

ลูกคา 
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10. ทบทวนและปรับแผน เมื่อสถานการณเปลีย่นแปลงไป และผลลัพธไมเปนไปตามที่กําหนด 

เปนการพัฒนาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในระหวางการปฏิบัติตามแผน เมื่อมีสถานการณ

เปลี่ยนแปลงไป หรือมีขอมูลใหมที่สําคัญ 
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กิจกรรมท่ี 4 

 ใหผูเรียนเขียนแผนกิจกรรมการผลิตหรือแผนบริการที่ตองการขยายอาชีพเปนอาชีพของผูเรียน

ดําเนินการเอง หรืออาชีพที่สนใจ วามีแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการอยางไร 

 ลักษณะงานอาชีพ……………………………………………………………………………. 

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

ชื่อเจาของธุรกิจ………………………………………………………………………………… 

ที่ต้ังของธุรกิจ…………………………………………………………………………………… 

แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ 

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

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

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

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

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

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

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

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

เหตุผล เพราะ 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
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เร่ืองที่ 5 การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

การดําเนินธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการ ถึงแมวาธุรกิจที่ดําเนินการอยูจะสามารถดําเนินธุรกิจ

ไปไดดวยดีแลวก็ตาม แตเพื่อใหธุรกิจมีความกาวหนาและมัน่คง ผูประกอบการธุรกิจตองคํานึงถึงการ

พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางตอเน่ือง 

การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการในภาพรวม สามารถดําเนินการไดดังน้ี 

1. ลักษณะการผลิตและการใหบริการ หมายถึง สภาพของแหลงใหบริการที่ดีที ่ผู ใชบริการ

สามารถสัมผัสจับตองได 

2. ความไววางใจ หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑหรือการบริการตามคํามั่น

สัญญาที่ใหไวอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง 

3. ความกระตือรือรน หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่จะชวยเหลือ และพรอมทีจ่ะใหบริการ

ผูใชบริการอยางทันทวงที 

4. ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานบริการที่รับผิดชอบอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. อัธยาศัยที่นอบนอม หมายถึง ความมีมิตรไมตรี ความสุภาพนอบนอมเปนกันเอง 

6. ใหเกียรติผูอ่ืน จริงใจ มีนํ้าใจ และความเปนมิตรของผูปฏิบัติงานผลผลิตและบริการ 

7. ความนาเชื่อถือ หมายถึงความสามารถในดานการสรางความเชื่อมั่น ดวยความซื่อสัตยของ

ผูประกอบการธุรกิจ 

8. ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยและปญหาตางๆ  

9. การเขาถึงบริการ หมายถึง การติดตอเพื่อการซือ้ผลิตภัณฑหรือบริการ ดวยความสะดวกไม

ยุงยาก 

10. การติดตอสือ่สาร หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธ และสื่อความหมายได

ชัดเจน ใชภาษาที่งาย และรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ 

11. ความเขาใจลูกคา หมายถึง ความพยายามในการคนหาและทําความเขาใจกับความตองการ

ของผูใชบริการ และใหความสําคัญตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยทันที 

คุณภาพของการผลิตหรือการบริการเปนสิง่สําคัญทีผู่ประกอบการธุรกิจตองรักษาระดับคุณภาพ 

และพัฒนาระดับคุณภาพการผลิตหรือการบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการผลิตหรือ

การใหบริการตามลูกคาคาดหวัง หรือเกินกวาสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไวเสมอ 



 39 

กิจกรรมท่ี 5 

 ใหผู เรียนบันทึกเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการที่ผู เรียนดําเนินการเอง หรือ

อาชีพทีส่นใจ วามีการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาอาชีพใหมีความมัน่คง จําเปนจะตองเห็นถึงคุณคาของธุรกิจเชิงรุก  การแทรกความ

นิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค   การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหมและการพัฒนาอาชีพใหมี

ความมั่นคง  เขมแข็ง  ยั่งยืน  คือ  พออยูพอกิน  มีรายได  มีการออม และมีทุนในการขยายอาชีพ 
 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

 1.   อธิบายความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

 2.   อธิบายการแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง 

 3.   อธิบายการสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

 4.   อธิบายการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 
 

ขอบขายเน้ือหา 

1.  ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

2.  การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

3.   การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

4. การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง  
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เร่ืองที่ 1   ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก เปนการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ 

ขององคกรเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่กําหนด การกาํหนดแนวทางในการดําเนินงานน้ี ผูประกอบการ

ตองทําการวิเคราะหและประเมินปจจัยตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคกร เพือ่คิดหาแนวทางในการ

ดําเนินงานที่เหมาะสมที่สุด ทามกลางการเปลีย่นแปลงของปจจัยตาง ๆ นําไปสูการพัฒนาอาชีพใหมี

ความมั่นคง เขมแข็ง ยั่งยืน คือ พออยูพอกินมีรายได มีการออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

 โลกของเราเผชิญกับการเปลี ่ยนแปลงทีร่วดเร็วทุกขณะทั ้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

เทคโนโลย ีฯลฯ ซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะการแขงขันระหวางธุรกิจตาง ๆ ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่ตอง

ใชธุรกิจเชิงรุกเขามาใชในการพัฒนาอาชีพ ดังน้ี คือ 

 1.   การแขงขันท่ีไรพรมแดน 

       การแขงขันที่ไรพรมแดนเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อสินคาแรงงาน  เทคโนโลยี ฯลฯ 

สามารถเคลือ่นยายไปมาระหวางประเทศไดอยางเสรีมากขึน้มผีลทาํใหมกีารแขงขนัทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้ 

 2.   การเปลี่ยนแปลงทางนวตักรรม เทคโนโลยี 

       โลกยคุใหมมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมากขึ้น  อัตราการเปลี่ยนแปลงและการ

ใชเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วขึ้น  ทําใหวงจรชีวิตของสินคาและการบริการมีระยะเวลาสั้นลง  

เทคโนโลยีใหม  ๆ สามารถทดแทนเทคโนโลยีเดิมไดอยางรวดเร็ว  การปรับปรุงสินคาใหทันสมัยเปนที่

ตองการของลูกคาตลอดเวลา เปนปจจัยทําใหมีการแขงขันตลอดเวลา  ปจจัยหรือความสําเร็จของธุรกิจที่มี

มาในอดีตจะเร่ิมเปลีย่นแปลงไป  จําเปนตองมีการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  แนวคิด

หรือวิธกีารในการบริหารแบบเดิม ๆ ไมสามารถนําองคกรไปสูความสาํเร็จไดเหมอืนในอดีต 
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เร่ืองที่ 2   การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

ความสําคัญและความตองการของผูบริโภค 

 การวางแผนการขายสินคาหรือบริการใดๆ ผูบริหารจะตองมีขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ  

ขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภคจะถูกนํามาใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและการวางแผนการตลาดและนักการ

ตลาดจําเปนตองใหความสนใจเกี่ยวกับผูบริโภคและความตองการของผูบริโภค เพราะผูผลิตสวนใหญจะ

ผลิตสินคาที่คลายคลึงกันและขายใหกับผูบริโภคกลุมเดียวกันการกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑตรายี่หอ  

โดยยึดถือความตองการของผูบริโภคจะเปนเครื่องชวยใหผู บริโภคตัดสินใจไดงายขึ้น  นักการตลาด

ทราบกันดีอยูแลววาผูบริโภคทุกคนมีรสนิยมไมเหมือนกันซึ่งมีความแตกตางกันไปเห็นไดชัดเจนในเร่ือง

ความตองการของผูบริโภค  นักการตลาดตองมีความเขาใจถึงความตองการของผูบริโภคซึ่งตองชี้ใหเห็น

วาความตองการเกิดขึ้นจากอะไร ความตองการของผูบริโภคแบงออกได  2  ประเภทใหญ ๆ คือ 

 1.   ความตองการทางดานรางกาย  คือความหิว  การนอน  การพักผอน  การอบอุน 

 2.   ความตองการดานอารมณหรือจิตวิทยา คือ  ความปลอดภัย  ความรัก  การยอมรับ  ความ

พอใจ  ความงาม  ฉะน้ัน นักการตลาดจึงตองเขาใจลึกซึ้งถึงรายละเอียดของความตองการทั้งสองประเภท

เพื่อเอามาเปนจุดขายสินคาและเปนสวนหนึ่งของกลยุทธทางการตลาดดานการโฆษณา 

 โดยปกติสินคาแตละชนิดจะมีเอกลักษณเฉพาะอยู แลว เชน ความนิยมของอาหารไทยใน

ตางประเทศ เปนที่นิยมแบบดาวรุงพุงแรงมาตลอดระยะเวลานาน ไมเพียงแตในสหรัฐอเมริกาเทานั้น แต

รวมทั้งในยุโรป ออสเตรเลีย ญ่ีปุน ตะวันออกกลางและอินเดีย อาจจะเปนเพราะอาหารไทยมีเอกลักษณที่

มีรสชาติถูกปากไดรับการยอมรับ ดังนี้ 

  1.  เอกลักษณดานรสชาติ  ที่มีความกลมกลอมทั้ง 3 รส คือ เปร้ียว หวาน เผ็ด ไดอยางลง

ตัวพอดี โดยไมเนนหนักไปในรสใดรสหนึ่ง สรางความประทับใจใหกับผู บริโภค ทําใหรูสึกอยาก

กลับมาทานอีก อาหารบางชนิดมีเอกลักษณของกลิ่นสมุนไพรที่เปนพืชผักในเมืองไทย เคร่ืองเทศตาง ๆที่

ใชปรุงอาหาร ถือวาโดดเดน ไมฉุนเกินไป แตมีกลิ่นหอมออน ๆ ของเครื่องเทศที่สอดแทรก บางครั้งมี

การปรับรสชาติบาง เพือ่ใหตรงกับผูบริโภค เชน ไมเผ็ดเกินไป เพราะตางชาติจะไมนิยมรับประทาน

อาหารรสจัด 

  2.  ความหลากหลายของอาหารไทย  อาหารไทยนั้นมีทั้งอาหารคาวหวาน สารพัดชนิดที่

สามารถเลือกมานําเสนอไดไมรูจบ มีการแขงขันกัน นอกจากจะรสชาติแลว ยังมีการนําวัสดุมาดัดแปลง

ใหเปนประโยชนใชแทนกันได หรือการจัดตกแตงอาหารก็เปนทีดึ่งดูดลูกคาขึ้นอยูกับการเขาถึงรสนิยม

ของผูบริโภค 

  3.  อาหารไทยไมเลี่ยนและไมอวน ทั้งนีเ้พราะอาหารไทยมักมีผักปนอยูเสมอ พรอมกับ

เครื่องเคียงตาง ๆ จนเปนทีเ่ลืองลือวา อาหารไทยเปนอาหารสุขภาพ เชน เมีย่งคํา น้ําพริกกะป จึงเปน

อาหารที่เหมาะกับยุคนี้และแนวโนมของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
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  4.  การบริการที่ประทับใจ  ซึ่งเปนสวนเสริมที่สําคัญมากของธุรกิจการเปดรานขายอาหาร

ไทย จึงเปนอีกมิติหน่ึงที่มีภาพลักษณที่ดีใหกับอาหารไทย ดวยการบริการแบบมีมารยาทอันดีงามของคน

ไทย จึงเปนการชวยสงเสริมใหอาหารไทยยังคงครองความนิยมตอไป 

 

 เรือ่งนี้เปนกรณีตัวอยางในการแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี 

โดยรูความตองการของผูบริโภค แลวจึงมีการพยายามดัดแปลงสินคาใหสอดคลองกับความตองการนั้น ๆ 
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กิจกรรมท่ี  1  

ใหผูเรียนกําหนดแนวทางการแทรกความนิยมลงในสินคา/บริการของตนเองหรืออาชีพที่สนใจ แลว

นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน แลวสรุปเปนองคความรู 
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.................................................................................................................................................. 
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เร่ืองที่ 3   การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

 William H.Davidow  กลาววา  “เคร่ืองมือที่เยี่ยมที่สุด ประดิษฐมาจากหองปฏิบัติการ  ผลิตภัณฑ

ที่เยี่ยมที่สุดมาจากฝายการตลาด” 

 การทําธุรกิจทุกขนาดจะตองทําการแบงสวนตลาดเปาหมายได  เมื่อถึงเวลาที่จะพัฒนาและนํา

ผลิตภัณฑออกสูตลาด  ฝายการตลาดตองแสดงบทบาทสําคัญในกระบวนการน้ี ไมใชฝายวิจัยและพัฒนา

อยางเดียวเปนผู รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ซึ ่งฝายการตลาดมีสวนเกี ่ยวของอยางมาก ทุก

ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 ธุรกิจทุกธุรกิจมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา การออกแบบผลิตภัณฑใหมแทนที่ผลิตภัณฑ

เดิมจะทําเพือ่เพิม่ยอดขายในอนาคตและลูกคาเองก็ตองการผลิตภัณฑใหม  ซึง่ธุรกิจคูแขง ก็ใชความ

พยายามทีจ่ะผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการของลูกคาออกจําหนายและจะออกผลิตภัณฑใหมไดจาก

การเขาครอบครองสวนแบงตลาด จากการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

 -    การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  หมายถึง  ผลิตภัณฑใหมในสายผลิตภัณฑเดิมเปนการนําผลิตภัณฑ

ใหมเขามาแทนผลิตภัณฑในสายผลิตภัณฑเดิม เชน เปลี่ยนขนาดบรรจุภัณฑ เปลี่ยนรสชาติ 

 -    การปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม  คือ  การปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมใหเปนผลิตภัณฑใหม 

 -   การวางตําแหนงสินคาใหม เปนการนําผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูออกขายใหลกูคาเปาหมายกลุมใหม 

 -    การลดตนทุน  คือ  การทําผลิตภัณฑใหมที่มีคุณสมบัติเหมือนเดิมแตตนทุนตํ่าลง 
  

ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ มี 8 ข้ันตอน 

 1.   การสรางความคิดใหม 

 2.   การเลือกความคิด 

 3.   การทดสอบความคิด 

 4.   การวางกลยุทธทางการตลาด 

 5.   การวิเคราะหธุรกิจ 

 6.   การพัฒนาผลิตภัณฑ 

 7.   การทดสอบตลาด 

 8.   การนําผลิตภัณฑออกสูตลาด 
 

กิจกรรมท่ี  2 

ใหผูเรียนศึกษาพิจารณาวา จะสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม/บริการใหมไดอยางไร และใหอธิบาย

กระบวนการพัฒนาการสรางรูปลักษณดวย 
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เร่ืองที่   4   :  การพัฒนาอาชีพให มีความม่ันคง   

 ในชวงการดําเนินแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 – 8 แมจะปรากฏผลรูปธรรม  

สวนหนึ่งเปนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่ตรวจวัดดวยอัตราเพิม่ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดี

พี) แตผลรูปธรรมอีกสวนหนึง่กลับเปนความตอเนือ่งของสภาพปญหาการกระจายรายไดไมเทาเทียมกัน

ระหวางชนบทกับเมือง และระหวางผู ผลิตภาคเกษตรกรรม (ระดับครัวเ รือนรายยอย )  กับ

ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 

 ผลรูปธรรมสวนหลังขางตนปรากฏสะสมปญหา  จนกลายเปนอุปสรรคสําคัญของการพัฒนา

ประเทศชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ  จนถูกระบุเปนขอสังเกตเรื่อง “ความยากจน” ของประชากรสวนใหญ

ของประเทศ ที่มีสัดสวนการถือครองทรัพยสินรายไดต่าํสุด เมือ่เปรียบเทียบกับสัดสวนการถือครองของ

ประชากรรํ่ารวยจํานวนนอยของประเทศ 

 รายงานของคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒน) ยอมรับผลสรุป

ของการพัฒนาขางตน ไวในชวงปลาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่8 ดวยเชนกัน  

ปญหาความยากจน (รายไดไมเพียงพอตอรายจาย) แพรระบาดจากชนบท  ชุมชนเกษตรกร  เขาสูสังคม

เมืองมากขึ ้น รวมทั ้งแพรระบาดเขาสู แวดวงอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากเกษตรกรรายยอยมากขึ ้น

ตามลําดับในชวงกอนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 2540  โดยสภาพัฒนไดพยายามปรับกลยุทธการพัฒนา 

เชน การพัฒนาที่ถือ “มนุษย” เปนศูนยกลางจนกระทั้งไดเร่ิมปรับและกําลังจะปรับปรุงใหเกิดกลยุทธการ

พัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้ตามลําดับ โดยถือตามหลักปรัชญา แนวทฤษฎี และโครงการ

ตนแบบตามแนวพระราชดําริทีไ่ดรับการยอมรับนับถือจากองคการสหประชาชาติ  ดังที่มีรายงานขาว

เผยแพรไปยังประชาคมโลกแลว 

 เพราะเหตุทีป่ระชาชนจํานวนมากยังคงอยูในภาวะยากจนคือ  รายไดไมพอเพียงตอการใชจาย

เพือ่ดํารงชีวิตครอบครัว  ในขัน้พื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิง่ชาวชนบทที่ดํารงอาชีพเกษตรกร ดังนัน้ การ

แกไขปญหาความยากจนดวยการยกระดับรายไดของประชากรกลุมนีใ้หสูงขึน้  สูภาวะพอเพียงจึงเปน

สวนสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนา  แบบเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นตนสวนหนึ่ง โดยไมยุติกระบวนการ

ทางเศรษฐกิจสวนอื่นที่จําเปน เชน การแลกเปลีย่นทางการคาระหวางประเทศ  และการลงทุนทีอ่ยูใน

ขอบเขตเหมาะสมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจําแนกขัน้ตอนดําเนินการพัฒนาไวตอเนือ่ง  เปน

ลําดับชัดเจน  โดยไมปดกัน้ความสัมพันธระหวางประเทศ และไมมุงหมายจะใหเกิดการหยุดชะงัก หรือ

ถอยหลังเขาคลองทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมิไดมุงหมายใหประเทศมีแตการผลิตแบบเกษตรกรรมเพียงสวน

เดียว 

 โครงการตามแนวพระราชดําริจํานวนมาก  ทีส่รางความรูตามทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนโครงการทีม่ีลักษณะผูกพันกับวิถีชีวิตชุมชนของชาวชนบทในภาคเกษตรกรรม เนือ่งจาก

ตลอด 3 – 4 ทศวรรษที่ผานมา  ชุมชนเกษตรกรรมโดยทัว่ไปในประเทศเผชิญกับปญหารายไดไม

เพียงพอตอรายจายอยางกวางขวางรุนแรง  แตโครงการทีม่ีลักษณะเปนการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
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จํานวนมากเหลานัน้ เชน โครงการหลวงดอยอางขาง  และโครงการหลวงดอยอินทนนท ฯลฯ  มีความ

ชัดเจนในแนวคิดเรื่องการผลิตทีม่ีคุณภาพเพียงพอ สําหรับการชายออกสูตลาดภายนอชุมชน  เพือ่สราง

รายไดที่เพียงพอและยั่งยืนแทนการปลูกฝนในอดีต 

 แนวคิดที ่ชัดเจนเกี ่ยวกับการผลิตทางการเกษตรที่พอเพียง  สําหรับการจัดจําหนวยสู ตลาด

ภายนอกชุมชนดังกลาว  ทําใหเห็นวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมการแลกเปลี่ยนแบบเกื้อกูลกันทาง

เศรษฐกิจ  (ระหวางเกษตรกร  พอคา  และผูบริโภค)  ระหวางประชาชนที่มีอาชีพตาง ๆ กัน และไมใช

แนวคิดที่ปดกัน้ไวเฉพาะชุมชนชนบท และแวดวงเกษตรกรตามลําพังตามที่คนในสังคมเมืองที่มิใช

เกษตรกรจํานวนหนึ่งพากันวิตกกังวลวา  ตนเองจะไมไดรับประโยชนจากการดําเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  นอกเหนือไปจากนัน้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักความคิดที่สงเสริม  “พลวัต” 

มากกวาแนะนําใหประชากรทางเศรษฐกิจ ตัง้อยูในภาวะ “สถิต” หรือหยุดนิ่ง  อยูกับสภาพการณทาง

เศรษฐกิจในขณะหนึ่ง ๆ แตการทีป่ระชาชนพึง่ตนเองไดจําเปนตองปรับเปลีย่นวิถีการดํารงชีวิตจาก

แผนการกินดี   อยูดี  เปนแผน อยูพอดีกินพอดี ตามแนวพระราชดําริ 

 “การปรับเปลีย่นแผนการผลิต”  จากการผลิตเพื ่อการพาณิชยมาเปนการ “ผลิตเพือ่ยังชีพ” 

เนือ่งจากการผลิตเพื่อการพาณิชยทําใหประชาชนตองพึ่งระบบทุนนิยม ชะตาชีวิตของประชาชน ขึน้อยู

กับกลไก ของตลาดทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชน  “เพือ่ลดผลกระทบ” ที่เกิดจากความผันผวน

ของตลาดเปาหมายการผลิตตองปรับไปเปนผลิตเพือ่กินเพื่อใช  เมือ่มีสวนเกินจึงจะนําออกขาย การผลิต

เพื่อกินเพื่อใชจําเปนตองกระจายการผลิตในครัวเรือน  เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตอยาง

ยั่งยืน 
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กิจกรรมท่ี 3    

คําชี้แจง   ใหนักศึกษาแบงกลุมกันคนควาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของคําเหลาน้ีแลวใหแตละกลุม

มานําเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

1.   อธิบายคําวา  อยูพอดีกินพอดี 

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

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

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

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

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

2.   การพึ่งตนเอง  หมายถึง 

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

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

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

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

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

 

3.   ความย่ังยืน  หมายถึง 

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

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

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

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

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

 

4.   ความคุมคา  หมายถึง 

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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 เสนทางชีวิตของอาชีพ เราเริม่ตนจากการเรียนรูเขาสูอาชีพทําใหอาชีพขับเคลื่อนไปสูการขยาย

อาชีพ เราผานประสบการณ เรียนรูแกปญหาตอสูกับการแขงขันมากมาย จนถึงจุดจุดหนึ่งทีเ่ราตองการ

มากกวานั้น คือ ความมั่นคง เราจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดระบบพัฒนาอาชีพเขาสูความมั่นคง 

 การพัฒนาอาชีพเขาสูความมัน่คงของผูประสบความสําเร็จมีมากมาย จะมีลักษณะการกระทําที่

สอดคลองกันเปนสวนใหญวา ความมัน่คงของอาชีพขึน้อยูกับองคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ  (1) 

การลดความเสี่ยงในผลผลิต (2) ความมุงมั่นพัฒนาอาชีพ และ(3) การยึดหลักคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิ จะพบวา องคประกอบรวมทัง้ 3 องคประกอบเปนตัวสงผลตอความมั่นคงยั่งยืนใน

อาชีพที่เราจะตองนํามาบูรณาการใหเปนองครวมเดียวกัน 

การลดความเสี่ยงผลผลิต 

 การประกอบอาชีพในกิจกรรมเชิงเดี่ยวมักจะเสีย่งตอโอกาส ผลผลิตไมไดตามเปาหมาย ผลผลิต

ราคาตกต่ํา ดังนัน้ การลดความเสีย่งจึงจําเปนทีจ่ะตองมีปจจัยรวมที่สําคัญมาทําใหอัตราการเสี่ยงของ

ผลผลิตลดลง ดังน้ี 

1. การสรางความหลากหลาย เปนการสรางกิจกรรมอาชีพใหไดผลผลิตทีห่ลากหลายรองรับ

การเสี่ยงดวยการแขงขัน และราคาของตลาด 

2. การเพิ่มผลผลิต เปนภารกิจควบคุมดูแลบํารุงรักษาใหผลผลิตเพิ่มขึ้นมา 

3. การหมุนเวียนเปลี่ยนรูป เปนกิจกรรมทําใหผลผลิต และขอเสียใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นดวยการ

หมุนเวียน เปลี่ยนรูป เปนผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด 

4. การจัดการรายได จากการซือ้ขายผลผลิต ผลิตภัณฑแปรรูป ใชลงทุนดําเนินอาชีพตอไป           

ใชดํารงชีวิต และเก็บออมเพิ่มทุนขยายการทํางาน 

ผูประสบผลสําเร็จในอาชีพจะมุงมั่นจัดการปจจัยทัง้ 4 ประการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดย

ลําดับ 

 

 

 

ลดความเสี่ยงผลผลิต 

มุงมั่นพัฒนาอาชีพ 

ยึดหลักคุณธรรม 

สูความมั่นคง

ยั่งยืน 
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การพัฒนาอาชีพ 

 เปนกระบวนการทีเ่นนความสําคัญการพัฒนาระบบการจัดการทั้งการผลิตและการตลาดใหตรง

กับความตองการของลูกคา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปจจัยรวมทั้ง 4 ดาน เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอาชีพ โดยมีลักษณะความสําคัญ ดังน้ี 

1. คุณภาพผลผลิต  เปนเรือ่งทีเ่ราจะตองจัดการใหคุณภาพตรงความตองการของลูกคาใหมาก

ที่สุด เพื่อใหลูกคามั่นใจไดวาจะไดรับสินคา/บริการที่ดีเปนไปตามความคาดหวัง 

2. ลดตนทุนการผลิต เกีย่วของกับการกําหนดราคาผลผลิตทีจ่ะตองเปนราคาทีลู่กคาสามารถ

ซือ้ผลผลิตของเราได แตไมใชกําหนดราคาต่าํจนกระทัง่รายไดไมพอเพียง ดังนั้น การลดตนทุนจึงเปน

เรือ่งสําคัญทีเ่ราจะตองศึกษาเรียนรูหาวิธีลดตนทุนทีท่ําใหมีรายไดเพียงพอ ไมใชไปลดตนทุนกับ

คาแรงงาน แตเปนการบริหารจัดการใหลดความเสียหายในปจจัยการผลิต และการจัดการใหไดผลผลิตสูง 

3. การสงมอบผลิตผลใหลูกคาตองเปนไปตามขอตกลงทั้งเวลานัดหมายและจํานวนผลผลิต 

ตัวอยาง เชน อาชีพรานตัดเย็บเสือ้ผาชาย สวนใหญมักจะผิดนัดทําใหเสียหายกับลูกคาทีม่ีกําหนดการจะ

ใชเสื้อผา จึงหันไปใชบริการเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีความสะดวกมองเห็นสินคา และตัดสินใจเลือกซื้อได

ทันที ทําใหปจจุบันรานเย็บเสื้อผาชายเกือบหายไปจากสังคมไทย 

4. ความปลอดภัย  ทั้งผูผลิตและผูบริโภคผลผลิต เชน อาชีพเกษตรอินทรีย คนงานไมมีโอกาส

สัมผัสกับสารพิษ ทําใหการทํางานปลอดภัย ขณะเดียวกัน ผลผลิตจากเกษตรอินทรียเปนอาหารที ่

ปลอดภัย 

การยึดหลักคุณธรรม 

 การยึดหลักคุณธรรม เปนพฤติกรรมภายในของผูประกอบอาชีพ ทีส่ําคัญสงผลตอความมัน่คง

ของอาชีพ ดังนี ้

 

 

คุณภาพผลผลิต 

ลดตนทุนการผลิต 

การสงมอบ 

ความปลอดภัย 

การพัฒนาอาชีพ 
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 คุณธรรมทั้ง 4 ประการดังกลาวหลายคนบอกวา เปนเรือ่งที่ตองปลูกฝงมาแตเยาววัยจึงจะเกิดขึ้น

ได ความเชื่อนี้เปนจริง แตมนุษยเราสามารถเรียนรู สรางความเขาใจ มองเห็นคุณคา ปรับเปลีย่นและ

ตกแตงพฤติกรรมเพื่อใชเปนเคร่ืองมือสรางความสําเร็จใหกับตนเองได 

1. ความขยัน  มีลักษณะพฤติกรรมของการทําอะไรอยางเอาจริงเอาจัง แข็งขันไมเกียจคราน          

ถาผูประกอบอาชีพเปนอยางนี ้เขาจะมองเห็นงานอยางทะลุไปขางหนามุงมั่นเอาจริงเอาจังยกระดับ

ความสําเร็จไปอยางตอเนื่อง ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้น 

2. ความประหยัด  เปนพฤติกรรมของการยับยัง้ ระมัดระวังการใชจายใหพอ สรางความคุมคา

ใหมีความเสียหายนอยที่สุด พฤติกรรมเชนนี้เปนเร่ืองของความรอบคอบในการทํางาน 

3. ความซื่อสัตย  เปนลักษณะการประพฤติตรงและจริงใจตอลูกคา ทีมงานไมคิดทรยศ คดโกง 

หลอกลวง คูคา ผูรวมทุนเปนพฤติกรรมที่สรางความภักดี ความไววางใจตอลูกคา ทีมงานและหุนสวน 

4. ความอดทน มีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถอดกลัน้ งดเวน ทนอยูไดกับความยากลําบาก          

ไมทิ้งงาน ไมยกเลิกขอตกลงงาย ๆ 

สรุป 

 ความมั่นคงในอาชีพ เปนการจัดการทางจิตใจของผูประกอบการและระบบงานใหการประกอบ

อาชีพดําเนินไปอยางมีความแนนอน ทนทาน ลมสลายไดยาก โดยอาศัยพืน้ฐานของการคิดเปนบน

องคประกอบของการพัฒนาอาชีพสูความมั่นคง ดังนี้ 

1. ดานตนเอง   อยูบนฐานของคุณธรรม 

2. ดานสังคม    อยูบนฐานของการพัฒนา 

3. ดานวิชาการ  อยูบนฐานของการลดความเสี่ยงในผลผลิต 

ซึ่งเปนกระบวนการที่ตองใชขอมูลการรับรูเขามาคิดวิเคราะห สรางสรรค และตัดสินใจอยางเปน

ระบบ จะนําอาชีพไปสูความมั่นคง 

  

 

 

ความขยัน 

ความประหยัด 

ความซื่อสัตย 

ความอดทน 

คุณธรรมประกอบอาชีพ 
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กิจกรรมท่ี 4   

  

1. ใหผูเรียนสัมภาษณผูที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับองคประกอบการพัฒนาอาชีพ 

2. นําองคประกอบการพัฒนาอาชีพของผูที ่ประสบความสําเร็จมาใชวิเคราะหตามความรูที ่

เรียนรูมา  

3. ทบทวนประสบการณของตนเองแลววิเคราะหความเปนไปไดที่จะทําไดจริง โดยนําจุดออน  

จุดแข็งมาพัฒนาเปนองคความรูเพื่อพัฒนาตนเอง 
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บทที่  5 

โครงการพัฒนาอาชีพสูความม่ันคง 

สาระสําคัญ 

 การจัดทําแผนและโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความมัน่คง เพื่อใชในการตรวจสอบ ปรับปรุง

แกไขพรอมจะนําไปสูการปฏิบัติ 
 

ลักษณะบงชี้ความสําเร็จของการเรียนรู 

1. วิเคราะหความเปนไปไดของแผนการผลิตหรือบริการ 

2. เขียนโครงการพัฒนาอาชีพได 

3. ตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพ 

4. ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

 

ขอบขายเน้ือหา 

1. การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการผลิตหรือบริการ 

2. การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพสูความมั่นคง 

3. การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 

4. การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 
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เร่ืองที่  1  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนการผลิตหรือบริการ 

การกํากับ ดูแลการขยายอาชีพ 

  การกํากับ ดูแลการขยายอาชีพเปนกิจกรรมของผู ประกอบการที ่จะตองมีระบบ

สารสนเทศใหมองเห็นความกาวหนาความสําเร็จของงานในแตละภารกิจวาไปถึงไหน ดวยการทํา

กิจกรรมลักษณะความสําเร็จในแผนกลยุทธมากําหนดระยะเวลาทีต่องใชจริง เขียนเปนผังการไหลของ

งานใชเฝาระวังการดําเนินงาน 

การดําเนินการกํากับ ดูแลการขยายอาชีพ 

1. การจัดทําผังการไหลของงานของแตละภารกิจ ดวยการ 

1.1  นําขอความเปาหมายกลยุทธออกมาเปนหัวเร่ืองสําคัญ 

1.2  นํากิจกรรมออกมาจัดลําดับขั้นตอนกอนหลัง 

1.3  นําลักษณะบงชี้ความสําเร็จ ออกมากําหนดเปนผลการดําเนินงาน 

  จัดทําผังของงานในรูปแบบใดก็ไดที่ผูประกอบอาชีพมีความเขาใจดี (ตัวอยางผังการไหล

ของงาน) 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                                                          

 

                         

 

 

 

 

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 รวมชุบ  
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2. การใชผังการไหล กํากับดูแลการขยายอาชีพ ดวยการ 

2.1 นําผังการไหลของงานติดผนังใหมองเห็น 

2.2 ติดตามระยะเวลาตามผังการไหลของงานวา วันทีก่ําหนดกิจกรรมดําเนินการ

เสร็จหรือไม ถาเสร็จก็ทําเคร่ืองหมายบอกใหรูวาเสร็จ 

2.3 ถาไมเสร็จผู ประกอบการจะตองคิดตาม คนหาสาเหตุแลวปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรอง 

2.4 ดําเนินการปรับระยะเวลาในผังการไหลของงานใหเปนความจริง 

3. ประเมินผลการกํากับ ดูแลวา มีสวนประสบผลสําเร็จอะไรบาง และสําเร็จไดเพราะ

อะไรเปนเหตุ จากนั้นดูวา สวนใดทีไ่มประสบผลสําเร็จและมีอะไรเปนเหตุ นําผล

ทั้งความสําเร็จและความเสียหายมาสรุปผล เพื่อนําผลกลับมาแกไขแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

กรอบแนวคิดการควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพสูความมั่นคง 

  การควบคุมตรวจสอบการทํางานเปนกิจกรรมที่ใหการทํางานเปนไปตามขอตกลงหรือ

ขอกําหนด พิจารณาดูความถูกผิดหาขอเท็จจริง ประมาณคาและบันทึกสรุปเรื่องราวของการดําเนินงาน

ขยายอาชีพและผลทีเ่กิด เพือ่นําไปสูการวางแผนพัฒนาการขยายอาชีพใหมีความมัน่คงมากยิง่ขึ้น จึงขอ

สรุปกิจกรรมการควบคุมตรวจสอบประกอบดวยกิจกรรมอยางนอย 4 กิจกรรม ดังน้ี 

(1) การควบคุม 

(2) การตรวจสอบ 

(3) การประเมิน 

(4) การรายงานผล 

 

 

                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

ควบคุมการดําเนินงาน           การพิจารณาความ  การประมาณคา  ก า ร จั ด ทํ า

สารสนเทศ 

ใหเปนไปตามขอตกลง               ถูก ผิดและหา  -  ผลสําเร็จ  -  เร่ืองราวของการทํางาน 

-  การลดความเสี่ยงของ             ขอเท็จจริง   -  ผลเสีย   -  ผลสําเร็จ 

   ผลผลิต         - ผลเสีย 

-  การพัฒนาคุณภาพอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงจรของการควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพสูความมั่นคง 

 

การควบคุม การรายงานผล การประเมิน การตรวจสอบ 

จัดทาํแผนพัฒนาการขยายอาชีพสู 

ความมั่นคงที่สูงขึ้น 
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การควบคุมการดําเนินงานขยายอาชีพ 

  เปนกิจกรรมการดูแลการดําเนินงานขยายอาชีพใหเปนไปตามแผนธุรกิจ ขอกําหนดและ

ขอตกลงดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพผลผลิต ความเชื่อถือของลูกคา โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

การควบคุมการดําเนินงานขยายอาชีพ 

 

                                                                                                                                                                              
 

 

-  แผนธรุกิจ   -  เอกสารคูมอืทาํงาน       - ทําตามที่เขียน 

-  การลดความเสี่ยง  -  เอกสารขัน้ตอนการ       - หาขอจํากัดขอบกพรอง 

   ของผลผลติ     ทาํงาน/ใบงาน          การทาํงานตามเอกสาร 

-  การพฒันาการ   -  เอกสารขอกาํหนด       - พฒันาเอกสารขัน้ตอน 

    ขยายอาชพี     มาตรฐานการดําเนินงาน                    การทาํงาน 

 

 จากแผนภูมิการควบคุมการดําเนินงานขยายอาชีพ มีรายละเอียด ดังน้ี 

  1.  ศึกษาทําความเขาใจ ผูประกอบการตองศึกษาทําความเขาใจแผนธุรกิจ ขอกําหนด 

การลดความเสี่ยงผลผลิต และขอกําหนดหรือมาตรฐานการพัฒนาอาชีพใหผูรวมงานทุกฝายไดรูเทาทันกัน 

  2.  เขียนเอกสารในสิ่งที่ตองทํา ผูประกอบการและผูรวมงานชวยกันเขียนขอกําหนด 

วิธีการ ขั้นตอนการทํางานที่ตองทําจริง ๆ ออกเปนเอกสารคูมือการทํางานตามแผนธุรกิจ เอกสารขั้นตอน

การทํางานหรือใบงานตามขอกําหนด การลดความเสี่ยงผลผลิต และเอกสารมาตรฐานการดําเนินงานตาม

ขอกําหนดของการพัฒนาอาชีพ 

  3.  ทําตามทีเ่ขียน คณะทํางานตองมุงมัน่ทําตามที่เขียนไวในเอกสารดวยการนําไปหา

ขอจํากัด ขอบกพรองแลวรวมกันแกไขเอกสารการทํางานที่เปนปญหา 

  การดําเนินงานทั้ง 3 ขั้นตอนเปนการควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกําหนดได 

ผลผลิต และการทํางานเปนไปตามมาตรฐานและขอตกลงกับฝายตาง ๆ ได 
 

การตรวจสอบการดาํเนินงานขยายอาชพี 

  การตรวจสอบเปนการดําเนินการเพื่อปกปองรักษาอาชีพใหเขมแข็งคงอยูได ดวยการ

พิจารณาดูความเรียบรอย พิจารณาดูวา ถูกหรือผิด และหาขอเท็จจริงแลวดําเนินการจัดการใหความไม

เรียบรอยหรือความผิดบกพรองหมดไป มีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

ศึกษาทําความเขาใจ เขียนเอกสารในสิ่งที่ตองทํา ทําตามที่เขียน 
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- เหตุการณที่จบแลว  - รายการตรวจ                  - ตรวจสอบบนโตะ         - ความเรียบรอย        - ชี้แจง จําแนก 

- เหตุการณที่กําลัง            - เกณฑการตรวจ                ประชุม                       - สิ่งผิด                       สิ่งผิด 

  ดําเนินการ                                                           - ตรวจสอบการ             - ขอเท็จจริง              - รวมกนัแกไข 

                                                                              ปฏิบัติการ 

 

จากแผนภูมิการไหลของงาน มีรายละเอียดการดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 

 

  1.  วิเคราะหแผนปฏิบัติการ เปนการตรวจสอบการดําเนินงานขยายอาชีพ เริม่ตนจาก

แผนปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบวาในชวงเวลาน้ี มีเหตุการณของงานที่จบแลว และเหตุการณทีก่ําลังจะทํามี

อะไรบางที่มีความสําคัญและสงผลกระทบตอคุณภาพงานตาง ๆ แยกออกมาเพื่อใชดําเนินการตรวจสอบ 

  2.  จัดทํารายการตรวจสอบ ดวยการเอาเหตุการณที่จบแลวและเหตุการณกําลังจะทําที่

ถูกเลือกออกมาวา มีความสําคัญและสงผลกระทบตอคุณภาพงานตาง ๆ ออกมาจัดทําเกณฑวา สภาพทีดี่ 

ควรเปนอยางไร แลวจัดทําเปนเอกสารสําหรับการตรวจและจดบันทึกที่เหมาะสมกับการทํางานจริง 

  3.  ปฏิบัติการตรวจสอบ ควรแจงใหผูรับผิดชอบกิจกรรมที่จะตรวจวา จะตรวจอะไรกับ

เหตุการณอะไรบาง เพือ่ใหผู รับผิดชอบไดทบทวนสภาพการทํางานของตนเอง โดยแยกดําเนินการ

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

  3.1  การตรวจสอบบนโตะทํางาน  เพื่อพิจารณาความเรียบรอยสิ่งผิด สิ่งถูกตามของ

ผูรับผิดชอบงาน 

  3.2  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลของการตรวจสอบบนโตะ

กับสภาพที่เห็นจริง 

  4.  สรุปผลการตรวจสอบ รวมกันสรุปผลระหวางผู ตรวจสอบกับคณะทํางาน โดย

สรุปผลการตรวจสอบใหมองเห็นสภาพการทํางาน ความเรียบรอย สิ่งของและขอเท็จจริง 

  5.  จัดการแกไข เปนการทํางานระหวางผูตรวจสอบกับคณะทํางานรวมกันวิเคราะหสิ่ง

ผิดและรวมกันปฏิบัติการแกไข 

 

การประเมินตนเอง 

  เปนการนําผลสรุปจากการตรวจสอบมาประมาณคา ดังนี้ 

  1.  การประมาณคาผลสําเร็จวา มีอะไรบางและความสําเร็จดังกลาวมีอะไรมาสนับสนุน

บาง และการสนับสนุนเหลาน้ันคุมคากับผลสําเร็จหรือไม 

วิเคราะห

แผนปฏิบัติการ 

จัดทํารายการ

ตรวจสอบ 

ปฏิบัติการ

ตรวจสอบ 

สรุปผลการ

ตรวจสอบ 

จัดการแกไข 
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  2.  การประมาณคาผลเสียวา มีอะไรบาง และความเสียหายดังกลาวสงผลกระทบกับสวน

ใดบางของการขยายอาชีพ 

 

การรายงานผล 

  การจัดทํารายงานผล สําหรับการพัฒนาหรือขยายอาชีพ เปนการจัดทําเอกสาร

สารสนเทศ เพื่อใชจัดทําแผนพัฒนาการขยายอาชีพสูความมั่นคง จึงควรทําเปนเอกสารหนาเดียวทีร่ะบุ

เร่ืองราวของการทํางาน ผลสําเร็จ และผลเสีย ดังตัวอยาง 

 

ตัวอยางเอกสาร รายงานผล การควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพสูความมั่นคง 

1. ชื่อสถานประกอบการ วัน เดือน ปที่ตรวจ 

2. กจิกรรมทีต่รวจ : การพัฒนาคุณภาพดิน 3. เหตุการณที่รับการตรวจ สําเร็จ เสยีหาย 

1. การปลูกปุยพืชสด 

2. การไถพรวนปุยพืชสด ลงดิน 

3. การหมกัดิน 

 

 

- 

- 

- 

 

4.  ผลการตรวจ 

     4.1  เร่ืองราวของการทํางาน 

            (1)  ผูรับผิดชอบทํางานตรงตามเอกสารขอกําหนดเร่ืองพัฒนาดิน ไมครบทุกคน 

            (2)  ผูรับผิดชอบจดบันทึกการทํางานเพียง 3 คน ไมมีบันทึก 7 คน 

     4.2  ลักษณะความสําเร็จของงาน ผลที่เกิดจากความสําเร็จ 

(1) สามารถผลิตปุยพืชสดไดไรละ 8 ตัน 

(2) ซากพืชถูกสับพรวนเติมพื้นที่พัฒนา 

- ลดคาใชจายซื้อปุยคอกลงไรละ 2,000 บาท 

- ดินมซีากพชืในอัตราสวนปนกนัทัง้หมด 

     4.3  ลักษณะผลเสีย สาเหตุ การแกไข 

1. ดินมกีลิน่เหมน็บดูเนา -  ไมไดจายจุลินทรียมาพรอมกับนํ้า 

-   ใชเคร่ืองพนละอองหนาดิน 

     จุลินทรียไมพอ 

-  ชี้แจงความสําคัญของการทํางาน 

   ตามเอกสารขอกําหนด 

-  ใหเรงดําเนินการใหจุลินทรีย 

    ทางนํ้า วันละ 2 คร้ัง 

                 ผูรับการตรวจ                                                                                ผูตรวจ 

5. ______________________________                                    ____________________________ 

6. ______________________________      

7. ______________________________      

8. ______________________________      
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กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผูเรียนจัดทําเอกสารรายงานผล การควบคุมตรวจสอบการขยายอาชีพสูความมั่นคงของตนเอง 

หรือสัมภาษณผูประสบความสําเร็จในอาชีพตามรูปแบบของเอกสารขางตน 
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เร่ืองที่  2   การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพสูความม่ันคง 

เหตุผลของการทําโครงการพัฒนาอาชีพสูความมั่นคง 

 ในการเรียนรู ทีผ่านมาเปนเรือ่งของการทําแผนธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีใ่ห

ความสําคัญกับการใชเหตุผล การกําหนดทิศทางธุรกิจใหมีความพอดีและมีภูมิคุ มกัน การกําหนด

แผนปฏิบัติสรางความรอบรูและขับเคลื่อนแผนสูความสําเร็จอยางมีคุณธรรม ซึ่งเปนเรือ่งภายในของ

ผูประกอบการขยายอาชีพเทานั้น แตการทําธุรกิจที่จะตองพัฒนาออกไปจําเปนตองใชทุนเพิ่มเติมหรือ

ตองไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน การใหความชวยเหลือดังกลาวผู ใหตองการทราบ

รายละเอียดการดําเนินงานชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน การใหความชวยเหลือดังกลาวผูใหตองการ

ทราบรายละเอียดการดําเนินงานมีผลลัพธเปนอยางไร มีผลที่เกิดอะไรบางและกระทบตอสังคมชุมชน

อยางไร คุมคาทีจ่ะใหการสนับสนุนหรือไม หรือมีโอกาสทีจ่ะสรางกําไร นํารายไดมาคืนสถาบันทาง

การเงนิไดหรือไม 

 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองมีความรู ความเขาใจในการเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อ

นําเสนอขอรับความชวยเหลือหรือสรางความเชื่อมั่นใหกับแหลงทุน  
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 โครงการเปนเอกสารภาพรวมของแผนธุรกิจ เพื่อใชนําเสนอตอสังคมในการเผยแพรความคิด 

หรือใชนําเสนอเพื่อขอความชวยเหลือ สนับสนุนเงินทุน ซึ่งประกอบดวยสาระที่แสดงใหเห็นความสําคัญ

และคุณคาของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย 

1. ชื่อโครงการ 

2. เหตุผล หลักการ 

3. เปาประสงค 

4. วัตถุประสงค 

5. ผลไดของโครงการ 

6. วิธดํีาเนินงาน 

7. งบประมาณดําเนินการ 

8. ผลดําเนินโครงการ 

 

การเขียนโครงการ 

  1.  การเขียนชื่อโครงการ 

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

ใครและ(3) นําเสนอใคร 

“โครงสรางขยายอาชพีเกษตรอินทรีย ชมุชนบานครองหาด นําเสนอขอการสนับสนุนจากทางอําเภอครองหาด” 

  2.  การเขียน ความสําคัญและหลักการ 

  เปนสาระสวนทีบ่อกความสําคัญของการจัดทําโครงการและหลักการดําเนินการ ซึง่มี

โครงสรางการเขียน ดังนี้ 

2.1 โครงสรางการเขียนความสําคัญ การเขียนความสําคัญในการขยายอาชีพ ควรจะเปน

สาระสําคัญในธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย 

2.1.1 เขียนบงบอกสภาวะแวดลอมอาชีพ ไดแก 

(1) สภาพที่ดิน สิ่งแวดลอมที่สงเสริมการดําเนินโครงการ 

(2) ผลิตผลอะไรที่เหมาะสมในการผลิต 

(3) ลักษณะคุณภาพผลผลิตที่ลูกคาตองการ 

(4) ลูกคาเปนใคร อยางไร 

(5) ขายใหกับใคร สวนแบงทางการตลาดเปนอยางไร 

(6) จะสามารถเขาไปยึดตลาดสวนแบงตลาดไดรอยละเทาไร 

2.1.2 เขียนสรุปใหเห็นความสําคัญที่เกี่ยวของกับ 

(1)  การสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน 

(2)  การมีสวนรวมสรางความพอเพียงดานตาง ๆ ใหกับชุมชน 
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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)   ใหความสําคัญกับการประยุกตระบบนิเวศธรรมชาติเขาสูระบบการเกษตร 

2.2.3  ทําที่ไหน ดังตัวอยาง 

          (1)   การดําเนินงาน จะเริ่มตนทีแ่ปลงเกษตรของผูทําแลวสงเสริมการเรียนรูขยาย    

                  เครือขายการปลูกผักอินทรียออกไป   

2.3 ตัวอยางการเขียนเหตุผลและหลักการ 

เหตุผลและหลักการ 

                  การตัดสินใจดําเนินการจัดทําเกษตรอินทรีย มีเหตุผลมาจาก 

                  1.  สภาพที่ดินของหมูบานครองหาด เปนทีดิ่นเปดปาใหม เพือ่ทําพืชไรมาเพียง 5 ป เกษตรไมรูจัก

และไมเคยใชสารพิษฆาแมลงและปราบวัชพืชเขามาใชเปนพื้นที่สะอาดปราศจากสารพิษ 

                  2.  ถาหากดําเนินการผลิตพืชผัก ผลไมในระบบเกษตรอินทรีย จะทําใหผลิตผลที่ไดมา สะอาดไมมี

สารพิษตกคาง 

                  3.  ผักผลไมที่ตลาดตองการ จะเปนผลผลิตที่ไรสารพิษ มีการเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติ และ

รสชาติเปนไปตามสายพันธุ 

                  4.  ขณะนีก้ลุ มผู รักสุขภาพมีจํานวนมากขึน้ เนือ่งมาจากการประชาสัมพันธความปลอดภัยของ

อาหาร ทําใหกลุมคนกลุมน้ีสนใจซื้ออาหารไรสารพิษบริโภคมากขึ้นโดยลําดับ 

                        5.  มีผูคาอาหารสุขภาพเขามารับซื้อถึงไรนา จํานวนไมจํากัด เพื่อกระจายสินคาเขาสูรานคาอาหาร

สุขภาพ 

                  6.  ผลการศึกษาติดตามสวนแบงของตลาด อาหารสุขภาพพบวา ขณะนีม้ีผักผลไมเขาสูตลาด เพียง

รอยละ 0.25 ของพืชผักผลไมที่ปลูกในระบบเคมี เทาน้ัน 

                   จึงอาจสรุปไดวา สวนแบงของตลาดยังสูงมาก สามารถทําแลวขายได จะเปนโอกาสในการสรางงาน 

สรางรายไดใหกับคนในชุมชนบานครองหาดไดพัฒนาเศรษฐกิจเขาสูความพอเพียงตามอัตภาพของแตละ

ครอบครัวที่เขารวมโครงการได 

                   จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจสรุปหลักการดําเนินงานไดดังน้ี 

                   1.  เปนการดําเนินงานที่มุงเนนการผลิตผัก ผลไมในระบบอินทรียขายใหกับกลุมผูรักษาสุขภาพ 

                   2.  การดําเนินงานใหความสําคัญกับการประยุกตระบบนิเวศธรรมชาติเขาสูระบบการเกษตร  

                   3.  การดําเนินงานจะเร่ิมตนที่แปลงเกษตรของผูนําแลวสงเสริมการเรียนรูขยายเครือขายการปลูกผัก

อินทรียออกไป 
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  3.  การเขียนเปาหมายโครงการ 

  3.1  โครงสรางการเขียนเปาหมายโครงการ ประกอบดวย 

 

                                                 +                                                     +        

 

3.2 การเขียนขอความเปาหมายโครงการ ควรพิจารณาสิ่งตอไป 

(1) ขอความบงชี้วาทําอะไร ตองเปนเร่ืองสําคัญ เปนหัวเร่ืองหลักของโครงการ 

(2) ปริมาณงานที่ระบุตองมีขอความสามารถทําไดจริง 

(3) ระยะเวลาสําเร็จตองเหมาะสมกับปริมาณงาน และมีความเปนไปไดจริงที่จะทํา

สําเร็จ 

3.3 ตัวอยางขอความเปาหมายโครงการ 

จัดตัง้ครัวเรือนบานครองหาดใหทําเกษตรอินทรียครอบครัวละ 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 
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  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. เพื่อสนับสนุนเกษตรบานครองหาดใหสามารถดําเนินการประกอบอาชีพเกษตรอินทรียได 

3. เพื่อติดตามพัฒนาใหเกษตรผูประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย มีความเขมแข็งในอาชีพได 
 

  5.  การเขียนผลไดของโครงการ 

  การเขียนผลไดของโครงการเปนการเขียนสิ่งที่จะเกิดขึน้อันเนื่องมาจากโครงการอยางมี

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 

  เปนการเขยีนเรียงลําดับในแตละจุดประสงค โดยมีขั้นตอนการเขียนดังน้ี 

  6.1  ยกขอความ วัตถุประสงคและผลไดโครงการมาเปนตัวต้ัง 

  6.2  ดําเนินการวิเคราะหผลไดแตละตัวเพื่อกําหนด กิจกรรม ขัน้ตอนวิธีการดําเนินงาน

ไดเกดิผลได 

  6.3  ระบุเกณฑชี้วัดความสําเร็จของงาน 

  6.4  กาํหนดระยะเวลาดําเนินงานทีเ่ปนจริง 

ตัวอยางการเขียนวิธีดําเนินงาน 

6.  วิธีดําเนินงาน 

               6.1  วิธีดําเนินงานตามจุดประสงคที ่1  :  เพื่อฝกอบรมเกษตรบานครองหาดใหสามารถเขาใจเห็น 

                                                                               ความสําคัญอาชีพเกษตรอินทรีย 

ผลได กิจกรรมข้ันตอนวิธีดําเนินงาน 
เกณฑชี้วัดความสําเร็จ

ของงาน (KPI) 
ระยะเวลา 

1. มีผูผานการอบรม 

60 คน 

1. ประชาคมหมูบานชี้แจงรับสมัคร

ผูสนใจเขารวมโครงการ 

100% ประชาคม 2 คร้ัง 

2. ผูเขาอบรมมี

ความรู ความเขาใจ 

2.1 การพัฒนาดิน 

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

อบรมบอกวิธีการ

เพาะปลูกเกษตร

อินทรียได 

80% ของผูเขารวม

อบรม บอกวิธีการ

อารักขาพืชได 

2 วัน 

3.  เห็นความสําคัญ

อาชพีเกษตรอินทรีย 

3. ทบทวนสภาพเปนจริงของตนเองกับ

ประสบการณที่ไดรับมาแลวรวมกันถา

หากแนวทางของตนเอง 

80% ของผูเขารับการ

อบรมเห็นความสําคัญ

ของอาชีพเกษตร

อินทรีย 

2 วัน 
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  7.  การเขียนงบประมาณดาํเนินการ 

  เปนการนํากิจกรรมขัน้ตอนดําเนินการมาวิเคราะหรายละเอียดของรายจายแลวจัดทํา

เอกสารบรรจุในโครงการ ดังตัวอยาง 

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดงบประมาณ 

7.  งบประมาณดาํเนินการ 

              รวมงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น    350,000  บาท 

               มีรายละเอียดการจาย ดังน้ี 

รายการจาย รายละเอียดการจาย งบประมาณ 

** การพฒันาดิน คาจางไถบุกเบิก 120 ไร x 500 บาท 

คาจางไถแปล    120 ไร  x 300 บาท 

คาเมล็ดพันธุปุยพืชสด 120 ไรx 5 กก. X 20 บาท 

60,000 บาท 

36,000 บาท 

12,000 บาท 

 
 

  8.  การเขียนผลดาํเนินโครงการ 

  เปนการนําผลไดวา คิดวิเคราะหวา ถาการดําเนินงานเกิดผลไดตามที่กําหนด จะมีผลที่

เกิดอะไรบาง และมีผลกระทบอยางไรที่ทําใหมองเห็นคุณคาของโครงการ ดังตัวอยางนี้ 

8.  ผลดําเนินโครงการ 

                  หากการดําเนินการเกิดผลไดดังที่กําหนดไว จะมีผลที่เกิดตามมาและผลกระทบ ดังน้ี 

ผลได Output ผลท่ีเกิด Effect ผลกระทบ Impure 

1. มีผูผานการอบรม 60 คน 1. โครงสรางความรูเกษตรเปลี่ยน 1. เกิดชุมชนแหงการเรียนรูเกษตร

อินทรีย 

2. ผูอบรมมีความรูความ

เขาใจเกษตรอินทรีย 

2. ความคิดของเกษตรกรมให

ความสําคัญกับการประยุกตใช

ปจจัยภายในใหมีคุณคาสูงขึ้น 

2. การลดรายจายของชุมชน 

3. ผูเขาอบรมเห็น

ความสําคัญอาชีพเกษตร

อินทรีย 

3. มีการประกอบการอาชีพเกษตร

อินทรียขึ้นในชุมชนบานครองหาด

แบบขนานใหญ 

3. ระบบเศรษฐกิจยกระดับเขาสูความ

อยูดีมีสุข 
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เร่ืองที่  3  การตรวจสอบความเปนไปไดและปรับปรุงแกไขโครงการ 

กรอบแนวความคดิ   การจัดทาํโครงการแผนงานพฒันาอาชพีสูความมัน่คง มกีรอบแนวการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

                                                                               

 
 

                        1. ผลการวิเคราะหศักยภาพอาชีพ                              1.  เปาหมายโครงการ 

  2. รายงานผล กํากับ ดูแล        2. จุดประสงคดําเนินงาน 

                       3. ลักษณะบงชี้ความสําเร็จ 

                                                                                                    4.  ผลได 

                                                                               

 
 

  1. เงินทุน       1. แผนงานกระบวนการการตลาด 

  2. แรงงาน                                                           2. แผนงานกระบวนการการผลติ 

  3. อุปกรณ                                                            3. กาํหนดผลที่เกิดและผลกระทบ 

  4. ระบบงาน 

                                                                                

 

 

  1.  ความเปนไปไดที่จะบรรลุผล                             1. กาํหนดแนวปฏบิติั 

                             ตามลักษณะบงชี้ความสําเร็จ              2. ทํางานตามที่กําหนด    

       ผลที่เกิด ผลกระทบ              3. ตรวจสอบขอบกพรอง 

                                                           4. ติดตาม แกไข พัฒนา                                                      

                                                                                

 

 

   

1. ผลไดตามเกณฑเปาหมาย 

  2. ผลที่เกิดและผลกระทบที่บงชี้                                                                

                               ความมั่นคง 
                 

                                                                                                              ทําตอ 

ยกเลิก 

วิเคราะหสรุปความตองการพัฒนา กําหนดโครงสราง โครงการ 

วิเคราะหทรัพยากรดําเนินงานที่มีอยู กาํหนดแผนงานกระบวนการ 

วิเคราะหแผนงานกระบวนการ ตัดสนิใจ ดําเนินการ 

      P 
 A            D  

      C 

 

วิเคราะหผลผลิต ผลที่เกิดและ 

ผลกระทบ 

ตัดสินใจ ทําตอ/ยกเลิก 

ขัน้ตอนพฒันา

โครงการ 

     ตดัสินใจ 

พฒันา 

ขัน้ตอนดําเนิน

โครงการ 
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 จากแผนภูมิ แสดงใหเห็นวาในขั้นตอนการจัดทําโครงการแผนงานพัฒนาอาชีพสูความ

มัน่คง เปนการทํางานบนฐานความรูของตนเองตองอาศัยประสบการณการเรียนรูจากการทําแผนธุรกิจ 

โครงการขยายอาชีพ การประเมินศักยภาพของการขยายอาชีพ และการกํากับ ดูแลการขยายอาชีพทีม่ีการ

ปฏิบัติจริง 

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การจัดทําโครงการแผนงานพัฒนาอาชีพสูความมั่นคงจะเปน

ประสบการณที่ใชดําเนินการตอเน่ืองไปเปนระยะ ๆ จึงอาจสรุปพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนทีจ่ะมาสู

การจัดทําโครงการแผนงานพัฒนาอาชีพสูความมั่นคงไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากแผนภูมิ ทําใหเราเห็นความสําคัญของการเรียนรูทีผ่านมาไดรับประสบการณเปน

ฐานของการจัดทําแผนพัฒนาอาชีพสูความมั่นคง 

 

 

- การใชความรูสรางความเขมแข็ง 

  มั่นคงยั่งยืน 

- ระบบความมั่นคงในอาชีพ 

- การใชนวตกรรมเทคโนโลยใีน 

  อาชีพเพื่อความมั่นคง 

- การตรวจสอบความพรอม ทักษะ 

  การขยายอาชีพ เพื่อความมั่นคง 

- การจัดทําแผนธุรกิจ 

- การกํากับ ดูแล การขยายอาชีพ 

- การวิเคราะหศักยภาพเพื่อสราง 

  ธุรกิจใหมีความมั่นคง 

- การกํากับ ดูแลการขยายอาชีพ 

  สูความมั่นคง 

การจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ

สูความมั่นคง 
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1.  การวเิคราะห สรุปความตองการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงการ 

  1.1  การวิเคราะหสรุปความตองการพัฒนา ดวยการนําผลการวิเคราะหศักยภาพอาชีพ

และรายงานผลกํากับ ดูแลมาจําแนกวา มีอะไรบางทีส่งผลกระทบตอความมั่นคงในอาชีพทีส่ําคัญให

นํามาจัดลําดับกําหนดเปนความตองการพัฒนา 

  ก.  ผลการวิเคราะหศักยภาพอาชีพ จากตัวอยางพบองคประกอบที่มีศักยภาพต่ํา (ต่ํากวา 

0.5) จําเปนตองพัฒนาใหมีศักยภาพตอความมั่นคงในอาชีพ สมควรที่จะนํามาเปนความตองการพัฒนา ดังน้ี 

  (1) การจัดการรายได 

  (2) การจัดการลดตนทนุ 

  (3) การสงมอบผลผลิต 

  ข.  รายงานผลกํากับดูแล เปนขอมูลสําคัญที่เรานํามากําหนดความตองการพัฒนา ดังนี้ 

  (1)  การปนเปอนโลหะหนักในปุยหมกั 

  จากขอมูลดังกลาว เราจึงสามารถระบุความตองการพัฒนาอาชีพสู ความมั ่นคง

ประกอบดวย 

(1) การจัดการรายได 

(2) การจัดการลดตนทนุ 

(3) การสงมอบผลผลิต 

(4) การปนเปอนโลหะหนักในปุยหมกั 

1.2  การกําหนดโครงสรางโครงการ  ดวยการนําความตองการพัฒนาแตละ

องคประกอบมาวิเคราะห ตัวแปรภายในวา มีตัวแปรอะไรที่เปนความตองการที่แทจริง เพราะการทํา

แผนพัฒนาอาชีพสูความมั่นคงน้ัน เราตองการพัฒนาสิ่งที่จําเปนจริง ๆ 

ความตองการพัฒนา ตวัแปรภายใน ตัวแปรท่ีเปนความ

ตองการท่ีแทจริง 

ลักษณะความตองการ 

1. การจัดการรายได 1.1 คาเสือ่มเคร่ืองมือ  

      เคร่ืองจักรกล 

1.2 ทุนในผลิตผล 

1.3 เงินออมขยายทุน 

1.4 การแบงปน 

      ผลประโยชน 

- การแบงปน 

  ผลประโยชน 

1. การกาํหนดอัตรา 

    แบงปนผลประโยชน 

2. ทัศนคติของผูรวม 

    ลงทุน 

3. เงินตอบแทนสราง 

    ขวัญ กําลังใจใหกับ 

    ผูรวมงาน 

  จากตัวแปรความตองการทีแ่ทจริง และผลการวิเคราะหสภาวะความตองการทัง้หมดจะ

ถูกนําไปกําหนดเปนเปาหมายโครงการ จุดประสงคดําเนินงาน ลักษณะบงชีค้วามสําเร็จและรายไดของ

การพัฒนาสูความมั่นคง 
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2.  การวิเคราะหทรัพยากรดําเนินงานท่ีมีอยู เพื่อกําหนดแผนงานกระบวนการ 

  2.1  การวิเคราะหทรัพยากรดําเนินงานทีม่ีอยู มีจุดประสงคเพื่อใหการกําหนดแผนงาน

กระบวนการดําเนินงานอยูบนความพอดี ไมสรางปญหาดําเนินงาน 

  2.2  การกําหนดแผนงานกระบวนการ เพือ่การพัฒนาอาชีพสู ความมัน่คง มักจะ

เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต กระบวนการการตลาด ดังนั้น แผนงานกระบวนการจะตองถูกตีกรอบไว

เพียงทรัพยากรดําเนินงานที่มีอยู ไมจําเปนที่จะตองจัดการพัฒนาใหสําเร็จในคร้ังเดียว แตหากจะวางแผน

เปนระยะ ๆ ใหสัมพันธกับทุนดําเนินการที่จะเกิดตอมาโอกาสของความมั่นคงจะเกิดขึ้น 

3.  การวิเคราะหแผนงานกระบวนการเพื่อตัดสินใจดําเนินการ 

 เปนการวิเคราะหความเปนไปไดของแผนงานกระบวนการทีจ่ะนําไปใช มวีธิดีาํเนินงาน 2 ลกัษณะ 

  1.  การวิเคราะหโดยใชแบบวิเคราะหความเปนไปไดของคณะทํางาน เปนการ

ดําเนินการใหคณะทํางานทุกคนไดคิด ตัดสินอยางอิสระ 

ตัวอยาง การวิเคราะหความเปนไปไดของการทําแผนกระบวนการไปใชจริง (โดยจะทํางาน 5 คน) 

จุดประสงคโครงการ 
แผนงาน กระบวนการ 

ตามจุดประสงค 

การวิเคราะหตัดสินใจ 

ความตรงระหวาง

แผนงานกระบวนการกับ

จุดประสงค 

โอกาสความสําเร็จ 
ผลการ

วเิคราะห 
ตรง ไมตรง มาก              นอย 

1 0 5 4 3 2 1 

1.  เพื่อพัฒนาระบบ 

    การจัดการรายได 

1.1 การกําหนดสวนแบงคาเฉลี่ย 

      ราคา อุปกรณ 

4 1 4 - - - 1 0.85 

1.2  การกาํหนดสวนแบง  

       เพื่อการสะสมเพิ่มทุน 

4 1 4 - - - 1 0.85 

1.3  การกาํหนดอัตราสวน 

       แบงปนผลประโยชน 

5 - 5 - - - - 1.0 

2.  เพื่อลดตนทุน 

     การเลี้ยงหมู 

2.1  ใชแกลบรองพื้นคอกแทน 

       การใชนํ้าลางคอก 

4 1 3 2 - - - 0.90 

2.2 ใชใบมันเทศ แทนอาหาร 

       สําเร็จรูป 

3 2 3 - - 2 - 0.73 

2.3  ใชมูลปสสาวะหมูทําแกส 5 - 5 - - - - 1.00 

2.4  นํ้าลนจากบอแกสใชเปนปุย 

       ปลูกมันเทศ 

5 - 3 2 - - - 0.813 
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จุดประสงคโครงการ 
แผนงาน กระบวนการ 

ตามจุดประสงค 

การวิเคราะหตัดสินใจ 

ความตรงระหวาง

แผนงานกระบวนการกับ

จุดประสงค 

โอกาสความสําเร็จ 
ผลการ

วเิคราะห 
ตรง ไมตรง มาก              นอย 

1 0 5 4 3 2 1 

3.  การสงมอบผัก 

     ผลไม 

3.1  จัดหารถบรรทุกผลผลิต 5  - 1 - 4 - - 0.68 

3.2  จัดการหีบหอใหมี 

       เคร่ืองหมายการคา และ    

       รายละเอียดแหลงผลิต 

5 - 5 - - - - 1.00 

3.3  แสดงผลการตรวจสอบ  

       สารปนเปอน 

5 - 5 - - - - 1.00 

 

จากตาราง มีผลการวิเคราะหสามารถอธิบายได ดังนี้ 

 1.  ทุกจุดประสงคและทุกกิจกรรม มีความตรงและโอกาสความกาวหนาตามจุดประสงค มี

คะแนนสงูกวาเกณฑ 0.5 ทุกรายการ 

 2.  จึงอาจสรุปไดวาแบบวางกระบวนการใหดําเนินการได 
 

  2. นําผลการวิเคราะหมารวมกันพิจารณาซ้ําอีกครั้งโดยใชความรูประสบการณของทุก

คนพิจารณาอยางรอบคอบแลวตัดสินใจจะใชดําเนินการหรือไม 
 

4. วิเคราะหผลผลิต ผลท่ีเกิดและผลกระทบ 

  การวิเคราะหผลผลิต ผลที่เกิดและผลกระทบ มีเปาหมายเพื่อตัดสินใจวา ผลเหลานี้

สามารถบงชี้ถึงความมั่นคงที่จะดําเนินการตอไปหรือไม ดังตัวอยาง 
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ตัวอยาง การวิเคราะห ผลได ผลที่เกิด และผลกระทบและโอกาสความมั่นคงในการขยายอาชีพ 

จุดประสงคที่ 1   เพื่อลดตนทุนการเลี้ยงหมู 

แผนงาน

กระบวนการ 

ผลได 

Output 

ผลท่ีเกิด 

Effect 

ผลกระทบ 

Impac 

โอกาสความมั่นคงของการขยายอาชีพ 

มาก                                               นอย 

5 4 3 2 1 

1. ใชแกลบรอง

พืน้คอกแทนการ

ลางดวยนํ้า 

ไดปุยหมักจาก

แกลบและ 

มูลหมู 

กลิ่นเหม็น 

หมดไป 

ชุมชนไม

ตอตานธุรกิจ  - - - - 

2. ใชใบมันเทศ

เปนอาหารแทน

อาหารสาํเร็จรูป 

ลดรายจาย

คาอาหาร

สําเร็จรูป ตัวละ 

1,500 บาท 

ใบมันเทศ

สามารถ 

เปลี่ยนรูป 

สรางมูลคาเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ

การหมนุเวียน

ปจจัยภายใน

สูงขึ้น 

 - - - - 

3. ใชมูลและ

ปสสาวะใน

บริเวณกินนํ้า กิน

อาหารไปทําแกส

ชีวภาพ 

ไดแกสหุงตม

และแสงสวาง 

ลดรายจายซื้อ

แกส LPG 

ประสิทธิภาพ

การหมนุเวียน

ปจจัยภายใน

สูงขึ้น 

-  - - - 

4. นํ้าและกากมูล 

หมูจากบอแกส

ใชเปนปุยใส

แปลงปลูกมัน

เทศ 

- ปุยหมักแหง 

- ปุยนํ้าชีวภาพ 

ลดคาใชจาย

ปุยเคมี 

ดินมีคุณภาพ มี

อินทรียวัตถุให

อาหารแกพชื

สูงขึ้น 

-  - - - 

 

  จากตัวอยางเปนการนําผลได ผลที่เกิด และผลกระทบทีป่รากฏจริงนํามาวิเคราะหดวย

เหตุ ผล และประสบการณของบุคคลวา สิง่เหลานีส้ามารถบงชีแ้ละเปนโอกาสของการขยายอาชีพให

มั่นคงไดเพียงใด หากผลการวิเคราะหออกมาคอนขางตาง เราจะสามารถตัดสินใจ ยกเลิก หรือพัฒนาทํา

ตอไปได 

สรุป 

 การจัดทําแผนพัฒนาอาชีพสูความมัน่คงเปนภาวะงานที่ตองดําเนินการตอเนือ่ง เพือ่ยกระดับ

ความมัน่คง จําเปนการดําเนินงานจําเปนตองเริม่ตนจากฐานความรู ผลการดําเนินงานขยายอาชีพตาม

แผนธุรกิจทีจ่ะตองมีการวางแผน ทํางานตามแผน ตรวจติดตาม หาขอบกพรอง และปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรอง แลวนําสารสนเทศเหลานั้นมากําหนดความตองการพัฒนายกระดับความมั่นคงเปนระยะ ๆ 
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กิจกรรมท่ี 2 

 ใหผู เรียนวิเคราะหผลได ผลที่เกิด ผลกระทบและโอกาสความมัน่คงในการขยายอาชีพของ

ตนเอง หรือรวมเรียนรูในการวิเคราะหกับผูประสบความสําเร็จในอาชีพของชุมชนที่ตนเองสนใจ 

 

กิจกรรมท่ี 3 

 ใหผู เรียนจัดทําแผนและโครงการพัฒนาอาชีพสูความมั่นคงของตนเอง หรือรวมเรียนรูกับผู

ประสบความสําเร็จในอาชีพของชุมชน โดยมีประเด็นในการจัดทําดังนี้ 

1.1 การลดความเสี่ยงที่จะสูความมั่นคง 

1.2 คุณธรรมในการประกอบอาชีพที่จะทําใหสูความมั่นคง 

1.3 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตหรือบริการที่จะสูความมั่นคง 

1.4 การลดตนทุนการผลิตหรือบริการที่จะสูความมั่นคง 

1.5 การสงมอบผลผลิตหรือการใหบริการที่จะสูความมั่นคง 

1.6 การสรางความปลอดภัยใหแกแรงงาน และผูบริโภคหรือผูรับบริการ 

1.7 การจัดการรายได ที่สูความมั่นคง 
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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 

นายอุทัย หนูแดง ขาราชการบํานาญ 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นายพิชิต แสงลอย ผูอํานวยการ กศน. อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวชาลินี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 


