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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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บทที ่1 

การงานอาชีพ 
 

สาระสําคัญ 
  การประกอบอาชีพในชุมชน  สังคม  ประเทศ  และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนและสอดคลองกับชุมชนเพื่อชอง

ทางการขยายอาชีพ 


ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพ  สามารถอธิบายลักษณะ ขอบขายกระบวนการ

ผลิตงานอาชีพในชุมชน  สังคม ประเทศ  และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา 

ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกาได และสามารถนํามา วิเคราะหในการขยายอาชีพบนฐานของการมีคุณธรรม

จริยธรรม  และการอนุรักษพลังงาน   และสิง่แวดลอม 


ขอบขายเนื้อหา 

  เร่ืองที่  1 ความสําคัญและความจําเปนในการขยายอาชีพ 

  เร่ืองที  2 การขยายอาชีพในชุมชน  ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย   

    ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา  เชน  งานอาชีพดาน 

    เกษตรกรรม  งานอาชีพดานอุสาตหกรรม  งานอาชีพดานพาณิชยกรรม  งาน 

    อาชีพดานความคิดสรางสรรค  และงานอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะ 

  เร่ืองที่  3 การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน  สังคม ประเทศ และ ภูมิภาค  

    5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 

   - การจัดการทางผลิต  ไดแก  การวางแผน  การจัดทําโครงการ  การ 

    ใชวัสดุอุปกรณ  การใชแรงงาน  การใชสถานที่  การใชทุน เปนตน 

   - การจัดการการตลาด ไดแก การกําหนดทิศทาง การตลาด การหา 

    ความตองการของตลาด เชน การขนสง การขาย การกําหนดราคา 

    ขาย การทําบัญชีประเภทตาง ๆ เปนตน 

  เร่ืองที่  4 คณุธรรม จริยธรรม ไดแก ความรับผิดชอบ ความประหยัด การอดออม  

   ความสะอาด ความประณีต ความขยัน ความซื่อสัตย เปนตน 
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  เร่ืองที่  5 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม 

   ประเทศ และ  ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา  

   ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 



ส่ือการเรียนรู 

  - หนังสือเรียน 

  - ใบงาน 
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เรื่องที่ 1 : ความสําคัญและความจําเปนในการครองชีพ 

 

การขยายขอบขายอาชีพ 

 หมายความถึง  กิจกรรมอาชีพที่มีอยู สามารถขยายกิจกรรมที่เกีย่วของและสัมพันธออกไปเปน

ขอบขายอาชีพที่สรางรายได  ใชทุน  ทรัพยากรจากอาชีพหลักใหเกิดคุณคา  สรางความเขมแข็งยั่งยืนในอาชีพได  

เชน 

 1. การขยายขอบขยายอาชีพจากการหมุนเวียนเปลี่ยนรูปผลผลิตภัณฑ หรือผลพลอยไดไปสูกิจกรรม

ใหม  เชน 

  1.1 สรางธุรกิจแปรรูปหมูจากฟารมหมูของตนเอง 

  1.2 สรางธุรกิจปุยหมักจากขี้หมู 

  1.3 สรางธุรกิจขนมหวานเยลลี่จากหนังหมู 

 2. การขยายขอบขายอาชีพจากการสรางและพัฒนาเครือขายจากอาชีพ  เชน 

  2.1 เฟรนชาย  ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 

  2.2 การสรางเครือขายนาขาวอินทรีย 

 3. การขยายขอบขายอาชีพจากการตลาด  เชน 

  3.1 สวนมะพราวนํ้าหอมแมตุม  ศูนยกลางรับซื้อและขายสงมะพราวน้ําหอม 

   ภายใตการควบคุมคุณภาพของตนเอง 

 4. การขยายขอบขายอาชีพ  จากการสงเสริมการทองเที่ยว  เชน 

  4.1 จัดบริการทองเที่ยวพักผอน  กินอาหารเกษตรอินทรียที่ไรสุดปลายฟา 

  4.2 ทองเที่ยวชิมผลไม  ชมสวนชาวไรจันทบุรี 

 5. การขยายขอบขายอาชีพกับการสงเสริมสุขภาพและอนามัย  เชน 

  5.1 พักฟนรับประทานอาหารธรรมชาติไรสารพิษ  ปฏิบัติธรรมกับ  Home  stay 

   ครองรางจระเข 

 6. การขยายขอบขายอาชีพกับการเรียนรู  เชน 

  6.1 เรียนรูระบบนิเวศ  ความพอเพียงที่ไรนาสวนผสมคุณพิชิต 
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กิจกรรมที่ 1 

ความสําคัญและความจําเปนในการขยายอาชีพ 

 

คําชี้แจง  :  ใหครูและนักเรียนรวมกันนําผลการวิเคราะหของกลุมมาเทียบเคียงกับสาระ ความหมายความสําคัญ

และความจําเปนในการขยายอาชีพ  แลวรวมกันคิดใหความหมายตอคําตาง ๆ  ที่กําหนดไวในแบบบันทึกนี ้ 

เพื่อสรางความเขาใจรวมกันของชุมชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ขอบขายของการขายอาชีพ  หมายความถึง 
................................................................................................................................................................ 

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

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

กิจกรรมอาชีพที่ทําอยู  หมายความถึง 

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

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

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

การสรางรายได  หมายความถึง 

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

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

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

การใชทุน  ใชทรัพยากร  หมายความถึง 

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

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

ความเขมแข็งและความยั่งยืน  หมายความถึง................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................ 
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การหมนุเวียนเปลีย่นรูป  หมายความถึง

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

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

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

การสรางและพัฒนาเครือขายจากอาชีพหลัก   หมายความถึง................................................................. 

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

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

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

การขยายอาชีพจากการตลาด   หมายความถึง.............................................................................................. 

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

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

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

การขยายอาชีพจากการสงเสริมการทองเที่ยว   หมายความถึง............................................................... 

................................................................................................................................................................ 
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เร่ืองที่ 2 :    การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และ  ภูมภิาค 5 ทวีป ไดแก  

 ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 

กลุมอาชีพใหม 

          จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกทั้งในสวนการรวมกลุมทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยาง

รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค การรวมกลุม

ทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทางสังคม ดังนั้น อาชีพในปจจุบัน

จะตองมีการพัฒนาวิธีการและศักยภาพในการแขงขันไดในระดับโลก ซึ่งจะตองคํานึงถึงบริบทภูมิภาคหลักของ

โลก หรือ “รูศักยภาพเขา” หมายถึงทวีปเอเซีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปออสเตเลีย และทวีปแอฟริกา และ

จะตอง “รูศักยภาพเรา” หมายถึงรูศักยภาพหลักของพื้นที่ประเทศไทย คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต

ละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย

ในแตละพื้นที่ ดังน้ันเพื่อใหการประกอบอาชีพสอดคลองกับศักยภาพหลักของพื้นที่และสามารถแขงขันในเวที

โลก จึงไดกําหนดกลุมอาชีพใหม 5 กลุมอาชีพ คือ กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยก

รรม กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค และกลุมอาชีพใหมดานบริหาร

จัดการและบริการ 

1. กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร คือการพัฒนาอาชีพในดานการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว การประมง โดยนํา องคความรูใหม เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพหลัก

ของพื้นที่ คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ 

และทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม   ประเพณี และวิถีของแตละพื้นที่และศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่  อาชีพใหมดานการเกษตร เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎี

ใหม วนเกษตร  ธุรกิจการเกษตร  เปนตน 

2. กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม คือการพัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพดานพาณิชยกรรม 

เชน ผูใหบริการจําหนายสินคาทั้งแบบคาปลีกและคาสงใหแกผูบริโภคทั้งมีหนารานเปนสถานที่จัดจําหนาย เชน 

หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซื้อ และการขายที่ไมมีหนาราน เชนการขายผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส  
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3.  กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม  คือการพัฒนาอาชีพที่อาศัยองคความรู เทคโนโลยี/

นวัตกรรม อาชีพเกี่ยวกับงานชาง ซึ่งไดแกชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา ชางปูน  และชางเชื่อมให

สอดคลองกับความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศและศักยภาพหลักของพื้นที่  เชน ผูผลิต

ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกสเคร่ืองใชไฟฟา หรืออุปกรณอิเลคทรอนิกสโดยทั่วไป เชน IC PCB  ผูประกอบรถยนต

และยานยนตประเภทตาง ๆ  ผูผลิต ตัวแทนจําหนายหรือผูประกอบชิ้นสวนหรืออะไหลรถยนต ผูใหบริการซอม

บํารุงรถยนต ผูจัดจําหนายและศูนยจําหนายรถยนตทั้งมือหน่ึงมือสอง  ผูผลิตและจําหนายเคร่ืองจักรและ

เคร่ืองมือทุกชนิด เชนเคร่ืองจักรกลหนัก เคร่ืองจักรกลเบา ผลิตอุปกรณหรือสวนประกอบพืน้ฐานของ

เคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ เชนสายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟา มอรเตอรตาง ๆ การผลิตอลูมิเน่ียม ผลิตและตัวแทน

จําหนายผลิตภัณฑเหล็ก สเตนเลส ผูผลิตจําหนายวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง สุขภัณฑ การกอสราง อาคาร หรือที่

อยูอาศัย 

4.  กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค  

      ทามกลางกระแสการแขงขันของโลกธุรกิจที่ไรพรมแดนและการพัฒนาอยางกาวกระโดด

ของเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม การแลกเปลี่ยนสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่ที่อยูหางไกลน้ัน

เปนเร่ืองงายในปจจุบันเมื่อขอจํากัดของการขามพรมแดนมิใชอุปสรรคทางการคาตอไปจึงทําใหผูบริโภคหรือผู

ซื้อมีสิทธิเลือกสินคาใหมไดอยางเสรีทั้งในดานคุณภาพและราคา ซึ่งการเรียนรูและพัฒนาสินคาและบริการตาง 

ๆที่มีอยูในตลาดอยูแลวในยุคโลกไรพรมแดนกระทําไดงาย ประเทศที่มีตนทุนการผลิตตํ่า เชนประเทศจีน 

อินเดีย เวียดนาม และประเทศในกลุมยุโรปตะวันออก จะมีความไดเปรียบในการแขงขันดานราคา ดวยเหตุน้ี

ประเทศผูนําทางเศรษฐกิจหลายประเทศจึงหันมาสงเสริมการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อพัฒนา

สินคาและบริการใหม ๆ และหลีกเลี่ยงการผลิตสินคาที่ตองตอสูดานราคา โดยหลักการของเศรษฐกิจสรางสรรค

คือแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่สราง/เพิ่มมูลคาของสินคาและบริการไดโดยไมตองใชทรัพยากรมากนัก แตใช

ความคิด สติปญญา และความสรางสรรคใหมากขึ้น 

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

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติบโตอยางคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา ภายใตปจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออํานวยและ

ระบบการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ มุงปรับโครงสรางและการลงทุนใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่มใหกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐาน
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ของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร

และสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู

อุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโรจิ

สติกส สรางความมั่นคงดานพลังงานควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆทางเศรษฐกิจและการ

บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและ

ขยายตัวอยางมีคุณภาพ 

กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค จึงเปนอาชีพที่อยูบนพื้นฐานของการใชองคความรู

(Knowledge)การศึกษา(Education) การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใชทรัพยสนิทางปญญา(Intellectual 

Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม(culture) การสั่งสมความรูของสังคม(Wisdom) และเทคโลโลยี/

นวัตกรรมสมยัใหม (Technology and Innovation) (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ,2553) ดังน้ันกลุมอาชีพใหมดาน

ความคิดสรางสรรค จึงเปนการตอยอดหรือการพัฒนาอาชีพในกลุมอาชีพเดิม คือกลุมอาชีพเกษตรกรรม  กลุม

อาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพหัตถกรรม และกลุมอาชีพ

ศลิปกรรม 

กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค เชน แฟชั่นเสื้อผา เคร่ืองประดับ  เคร่ืองสําอาง ทรงผม  

สปาสมนุไพร การออกแบบสื่อ/ภาพยนตร/โทรทัศน เคร่ืองใชไฟฟา เฟอรนิเจอร วัสดุกอสรางแบบประหยัด

พลังงาน  เซรามิก ผาทอ จักสาน แกะสลัก รถยนตพลังงานทางเลือก  ขากลอัตโนมัติเพื่อผูพิการ การทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม ตลาดนํ้าอโยธยา เปนตน 

5.กลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและบริการ เชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ 

ธุรกิจบริการโลจิสติกส ธุรกิจภาพยนต ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ   บริการที่ปรึกษาดาน

อสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ   

  งานอาชีพใหมทั้ง  5 กลุม  ในอนาคตจะมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น จึงมีความตองการ

เจาหนาที่  บุคคล  พนักงาน  เพื่อควบคุมและปฏิบัติงานที่มีความรู ความสามารถ และทักษะฝมือเปนจํานวนมาก 
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การขยายขอบขายอาชีพระดับประเทศ 

 ธุรกิจที่มีการขยายขอบขายอาชีพในระดับประเทศ  มักจะเปนธุรกิจทีส่รางประสิทธิภาพในระบบการ

จัดการใชทรัพยากรที่เกีย่วของกับการจัดการกําลังคนทั้งระดับบริหารจัดการ  และแรงงาน  การจัดการเงินทุน  

การจัดการวัสดุนําเขา   การผลิต  และกระบวนการผลิตใหไดผลผลิตสูงสุด  และมีของเสียหายนอยทีสุ่ดเปน

เรื ่องสําคัญในงานอาชีพดานเกษตรกรรม  งานอาชีพดานอุตสาหกรรม  งานอาชีพดานพาณิชยกรรม   

งานอาชีพดานความคิดสรางสรรค และงานอาชีพดานอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  ดังนัน้การจัดตัง้ธุรกิจ

รองลงมา ที่มีความสัมพันธสอดคลองกับการลดปริมาณการเสียหายใหนอยทีสุ่ดจนเหลือศูนยรองรับธุรกิจหลัก  

จึงเกิดการขยายขอบขายอาชีพขึ้น 

ตัวอยางท่ี  1  การขยายขอบขายจากอาชีพผลิตกระเปาถือสุภาพสตรี 

การขยายอาชีพระดบัโลก 
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การขยายอาชีพระดบัโลก 

 หากเราจะมองไปที่ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ  ไดแก  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  

เยอรมนั  ญ่ีปุน  ซึ่งเปนนักคิด  นักพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ  เชน  อุตสาหกรรมรถยนต  อุตสาหกรรมเคมี  

อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส  และอืน่ ๆ  ลวนแตทําลายสิง่แวดลอมประเทศมหาอํานาจเหลานีจึ้งขยายขอบขาย

การผลิตออกไปยังประเทศที่คาจางแรงงานตํ่า  และหันกลับมาอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  สิง่แวดลอม  สรางความ

สวยงามใหกับบานเมือง และชนบท  สรางเศรษฐกิจจากการทองเทีย่ว  หันมาพัฒนาการผลิตอาหาร  พืช  ผัก  

ผลไม   เน้ือสัตว  ในระบบเกษตรอินทรียทีม่ีความปลอดภัยและคุณภาพสูง  เพือ่สรางพืน้ฐานสุขภาพชีวิต

ประชาชนของเขาใหอยูดีมีสุขสูการมีปญญาอันล้ําเลิศ 
  

 

ตัวอยางท่ี  1  การขยายขอบขายอาชพีจากเกษตรอินทรีย 

 

 
 จากตวัอยางเราจะเห็นวา  อาชีพปลูกพืชอินทรียเปนอาชีพหลักที่สามารถขยายขอบขายออกไปเปน

อาชีพปศุสัตวและประมง  อาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  อาชีพทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และอาชีพ

จัดการเรียนรูเก่ียวของกับเกษตรอินทรีย 
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กิจกรรมที่ 2 

การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และภูมภิาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย 

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยโุรป และทวีปอัฟริกา 
แบบบันทึกผลการวิเคราะหเปรียบเทียบหาความแตกตางและเหมือนกันระหวางการขยายอาชีพระดับชุมชน  

ระดับประเทศ  และตางประเทศ 
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กิจกรรมที่  3 
การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และ ภูมภิาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย 

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 
คําชี้แจง : ใหผูเรียนคิดจากประสบการณของตนเองวาการประกอบอาชีพของทานควรจะมีขอบขาย

อะไรบางที่จะนําไปสูการขยายอาชีพเพื่อสรางความเขมแข็งยั่งยืนใหกับตนเองไดดวยการคิดวิเคราะหจาก

องคประกอบในตารางน้ี แลวระบุขอบขายอาชีพที่ควรจะเก่ียวของ 

  1. อาชีพของผูเรียนที่ประกอบการอยูคือ ...................................................................... 

  2. ผลการวิเคราะหขอบขายอาชีพที่ควรจะเกี่ยวของเพื่อสรางความเขมแข็งยั่งยืนใหกับตนเองและ

สัมพันธกับอาชีพที่ทําอยูได 
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คําชีแ้จง : ใหกลุมผูเรียนและครูรวมกันนําผลการวิเคราะหของตนเองมาบูรณาการเปนขอบขายการขยายอาชีพ

ของกลุม 

  1. กลุมผูเรียนหมูที่..........ตําบล...............อําเภอ...................จังหวัด......................... 

  2. ผลการวิเคราะหขอบขายอาชีพที่ควรจะเกี่ยวของเพื่อสรางความเขมแข็งยั่งยืนใหกับชุมชน 
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กิจกรรมที่ 4 

การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และ ภูมภิาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย   

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 
คําชี้แจง : ขอใหผูเรียนไดใชเวลาทบทวนนึกคิดบนฐานประสบการณตรงวา  สภาวะแวดลอมตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ

กับตัวเรามีอิทธิพลทําใหอาชีพทีเ่คยทําอยูตองขยายขอบเขตออกไปมีลักษณะเหตุผลความจําเปนอยางไร  เมื่อ

วิเคราะหแลวขอใหบนัทกึลงในแบบบนัทกึน้ี 
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คําชีแ้จง  :  ใหกลุมผูเรียนรวมกันทําบันทึกผลการคิดหาเหตุผลในการขยายอาชีพจากประสบการณจริงของ 

ตัวผูเรียนมาสรุปจัดเปนความคิดของกลุม 
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กิจกรรมที่  5 
การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และ ภูมภิาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  

ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา 
คําชี้แจง : ใหคณะครูและผูเรียนรวมกันทําความเขาใจในการพิจารณาคิดตัดสินใจวาประเด็นเหตุผลความจําเปน

ในแตละตัว มีปฏิสัมพันธในทางเดียวกันกับตัวแปรดานคุณคานแตละตัวหรือไม ถาสัมพันธใหคะแนน 1  

ไมสัมพันธให 0 แลวรวมคะแนนในแตละประเด็น เมื่อพิจารณาครบทุกประเด็นแลว ใหจัดลําดับความสําคัญจาก

คะแนนมากไปนอย ดังตัวอยาง 

 
 อภิปรายผลการวิเคราะห  จากตารางสามารถอธิบายไดวา  ประเด็นเหตุผลขยายอาชีพการปลูกไมใชงาน  

และการเลี้ยงปลานิลกินใบมันเทศ  เปนประเด็นที่มีความสําคัญที่สุด 



25 

คําชี้แจง : ใหผูเรียนรวมกันพิจารณาคิดตัดสินใจจัดลําดับความสําคัญของเหตุผลความจําเปนของการขยาย

ขอบขายอาชีพของกลุมหรือชุมชน 
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เร่ืองที่ 3 : การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 
 

1.  การกําหนดแนวทางขยายอาชีพ 

 1.1  เหตุผลการขยายขอบขายอาชีพ 

 เหตุผลความจําเปนในอาชีพทีก่ลาวไวในเบื้องตนสามารถสรุปเหตุผลของการขยายขอบขายอาชีพได

ดังน้ี 

 1. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

 2. สภาพแวดลอมทางสังคม 

 3. สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม 

 4. สภาพแวดลอมทางสิง่แวดลอม 

 ในการปฏิบัติเหตุผลในการขยายขอบขายอาชีพ  ในแตละสภาพแวดลอมนั้นไมอิสระตอกัน  แตมี

ความเชื่อมโยงผูกพันกนั  และเปนไปเพื่อการเพิ่มรายไดของอาชีพหลักที่จะผลิตผลมาหมุนเวียนเปลีย่นรูปสราง

มูลคาเพิ่ม  ดังตัวอยางตามแผนภูมิน้ี 

 
 

 1.2  ความคิดรวบยอดของหลักการขยายอาชีพ 

 ในการกําหนดแนวทางขยายอาชีพ  เราควรสรุปกิจกรรมหลักของการขยายอาชีพใหมองเห็นชัดเจน

เปนความคิดรวบยอดทีป่ระกอบดวย ปจจัยนําเขาเพือ่การขยายอาชีพ คืออะไร  กระบวนการผลิตทําอยางไร  

และสุดทายจะเกิดอะไรขึ้น  ดังตัวอยางน้ี 
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จากแผนภูมิสามารถอธิบายไดวา  ความคิดรวบยอดของการขยายขอบขายอาชีพ เปนการขยายอาชีพมาจากการ

ใชยอดและหัวมันเทศไมไดมาตรฐาน มาแปรรูปเปนอาหารใหหมกูนิ  ใชเวลาเลีย้งไมเกิน  4  เดือนจะไดนํ้าหนัก

เฉลี่ยตัวละ  90  กก. 

 

 1.3  วเิคราะหพอเพยีงในการดาํเนินงาน 

 เปนกิจกรรมตอเน่ืองจากผูเรียน  สามารถหาเหตุผลและสรางความคิดรวบยอดได  แลวนําความเขาใจ

มาวิเคราะหหาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรการผลิต  ประกอบดวย ผลผลิตทีจ่ะทําการลดตนทุน  และตัวแปร

ความพอเพียงที่ประกอบดวยความมีเหตุผล  ความพอเพียง  ภูมิคุมกัน  ความรอบรูและคุณธรรม  ผลการ

วิเคราะหจะทําใหมองเห็นสิ่งที่เกิด  และสิ่งที่จะตองทําในขอบเขตของความพอเพียง  ดังน้ี 

ตัวอยาง : ตารางแสดงผลการวิเคราะหหาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรกิจกรรมขยายอาชีพกับตัวแปรเศรษฐกิจ

พอเพยีง 
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1.4 การกําหนดแนวทางขยายอาชีพ 

 หลังจากนําความคิดรวบยอดการขยายขอบขายอาชีพมาวิเคราะหความพอเพียงในการดําเนินการจะทํา

ใหเราเห็นสภาพปฏิสัมพันธ  ระหวางตัวแปรการผลิตกับตัวแปรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะบอกใหเรารูวา

ความคิดการขยายอาชีพเหมาะสมทีจ่ะทําหรือไมจากตัวอยางการวิเคราะหเราจะพบวาตัวแปรทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจะควบคุมความคิดของเราใหอยู ในขอบขายทีเ่หมาะสมมีภูมิคุ มกัน  โอกาสประสบ

ความสําเร็จมีสูง 

 การกาํหนดแนวทางของอาชีพ  จึงอาศัยความรูที่ไดจากผลการวิเคราะหมากําหนดโดยใชวงจร  I-P-O  

(ปจจัยนําเขา-กระบวนการ-ผลได)  เปนฐานในการกาํหนดแนวทางขยาย  อาชีพดังตัวอยางน้ี 

 
 จากแนวทางการขยายอาชีพดังกลาวนี้  จะทําใหเรามองเห็นภาพชีวิตของงานอยาง  แจมชัดดวยตนเอง  

สามารถนําไปสูการเรียนรูเพื่อการขยายขอบขายอาชีพสูความเขมแข็ง     ยั่งยืนตอไป 
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 1.5  การจัดการความรู 

 

กรอบความคิดการจัดการความรู 

 
 จากรูปสามารถอธิบายไดวา การจัดการความรูเปนรูปแบบที่มีองคประกอบรวม  คือองคกรหรือบุคคล

ในการประกอบอาชีพ  กรอบความรูของอาชีพ  และการปฏิบัติการอาชีพที่มี เปาหมายสรางความเขมแข็ง  มั่นคง  

ยั่งยืน  ใหกับอาชีพ  ดังนัน้การประกอบอาชีพจึงมีความจําเปนทีจ่ะตองพัฒนากรอบความรูของตนเองให

ยกระดับความรูพอเพียงที่จะใชปฏิบัติการ   สรางอาชีพ  สูความเขมแข็ง  ยั่งยืนของกลุมอาชีพ 

 จากสาระขางตนดังกลาวอาจจะสรุปรูปแบบการจัดการความรูไดเปน  2  ขั้นตอน คือ 

 1. การยกระดับความรูของการประกอบอาชีพ 

 2. การปฏิบัติการใชความรูสรางความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ใหอาชีพ (จะกลาวในบทตอไป) 

 การยกระดับความรูของการประกอบอาชีพ  เปนกิจกรรมจัดการกรอบความรูของการ  ประกอบอาชีพ

ใหยกระดับความรูสูงขึ้นเปนระยะ ๆ  อยางตอเนือ่ง  เพือ่ใชปฏิบัติการในระบบ  ของธุรกิจอาชีพใหเกิดความ

เขมแข็ง  ยั่งยืน  ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมไมนอยกวา  5  กจิกรรม   คือ 

1.  กําหนดหัวขอความรู  เพือ่ใชพัฒนาธุรกิจอาชีพวาควรจะมีหัวขอความรูอะไรบางที่สามารถ

ครอบคลุมใชพัฒนาการดําเนินสูความเขมแข็งมั่นคงยั่งยืนได 
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 2.  การแสวงหาความรู  เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการระบุหัวขอความรู  คณะทํางานของกลุมอาชีพ

จะตองปฏิบัติการ สืบคนขอมูลสารสนเทศจากภูมิปญญาในกลุมอาชีพและแหลงความรูตาง ๆ  โดยใช

กระบวนการ  ดังน้ี 

 
 

 3.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาเปนกิจกรรมทีใ่หคณะทํางานทีแ่ยกกันไป

แสวงหาความรู  ทําผลสรุปความรู  หลักฐานรองรอยตาง ๆ  มานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันสรุปจัดเขา

ระบบงานจัดเปนรูปแบบแนวทางเพื่อการพัฒนา 

 4.  การประยุกตใชความรู  เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการแลกเปลีย่นเรียนรูดวยการนํารูปแบบแนวทาง

มาทดลองประยุกตใชความรู  ความจริง  บันทึกผลการทดลอง  ทดลองซ้ํา จนมั่นใจในขอมูลผลการทดลองที่ไดแลว  

ประเมินสรุปผล 

 5.  การสรุปองคความรู  เปนการนําขอมูลสารสนเทศ  ผลสรุปการทดลองมาเขียนเปนเอกสารคูมือ

ดําเนินงานทีป่ระกอบดวย 

  1) ภาพรวมระบบของงาน 

  2) ระบุคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตที่ตองเกิดขึ้น 

  3) ระบุกิจกรรมแสดงขั้นตอนการจัดการการปฏิบัติการใชภาษาที่รัดกุม  สามารถเรียนรูทําตามได 
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  4) ระบุปจจัยดําเนินงานและมาตรฐานที่ตองการ 

 เอกสารคูมือดําเนินงานหรือองคความรู  จะเปนเอกสารความรูใชดําเนินงานและควบคุมการทํางานให

เกิดคุณภาพได จึงเปนความรูที่ถูกยกระดับใหสูงสงขึ้นเปนระยะ ๆ อยางตอเนือ่ง ใชปฏิบัติการสรางความสําเร็จ 

ความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ใหกลุมอาชีพ 

 

เร่ืองที่ 4 : คุณธรรม จริยธรรม 

 

 การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพของตนเองใหมีความมัน่คงในธุรกิจอาชีพ ผูประกอบอาชีพ

จะตองมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

หลักการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 1. การพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริ 

  1.1 ความรู  ความสามารถ ในขอน้ี  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  ทรงเนน 

   วาควรเปนความรูความสามารถที่เบ็ดเสร็จของผูปฏิบัติ  ประกอบกับความมี 

   ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน  อันจะเปนปจจัยที่ทําใหการทํางานไดผล 

  1.2 การรูจักการประยุกตใชในขอน้ี  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  ทรงย้ําวา 

   การจะทํางานใหสําเร็จ  ผูปฏิบัติตองรูจักประยุกตใชดังน้ี 

   1) พิจารณาใหรอบคอบกอนที่จะประกอบกิจการใด ๆ 

   2) พิจารณาใหวางใจเปนกลาง  จะชวยใหปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสม 

   3) พิจารณาถึงสภาพความเปนอยูของทองที่และผลสะทอนที่อาจเกิดขึ้น 

   4) พยายามหยิบยกทฤษฎีทางวิชาการมาปรับใชใหเหมาะสม 

  1.3 การคิดอยางรอบคอบ  ในขอน้ี  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ทรงแนะนําวา 

   1) ใชความคิดใหเปนเคร่ืองชวยความรู จะไดใชความรูใหถูกตอง 

   2) ใชความจริงใจอันเที่ยงตรงตามเหตุผล และมีความเที่ยงธรรม จะได 

    สรางสรรคประโยชนไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

  1.4 การใชปญญา ในขอน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ทรงอธิบายวา 

  “การประมาทหมิ่นปญญาคนอื่น  ไมยอมทําตามความคิดและความรูของคนอืน่นีแ่หละเปนเหตุ

สําคัญที่ทําใหงานอืน่ ๆ หยุดชะงัก ตองเริม่ใหมอยูร่าํไป จะตองลมเหลวมากกวาครัง้ที่แลว ผูมีความคิดควร

จะตองเขาใจวา ปญญาของผูอืน่ทีเ่ขาคิดมาดีแลว ใชไดมาดีแลว  ในงานนั้นยอมเปนพื้นฐานอยางดีสําหรับเรา  
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ที่จะกอสรางเสริมความรูงอกงามมั่นคงตอไป  การประมาทปญญาผูอ่ืนเทากับไมไดใชพื้นฐานที่มีอยูแลวใหเปน

ประโยชน” นอกจากนี้ยังมีสาระสําคัญพอที่จะสรุปได  คือ 

 

   1) ปญญา  คือ  ความรูผนวกกับความเฉลียวฉลาด  จัดเปนความสามารถ 

    พิเศษที่มีอยูในตัวบุคคล 

   2) ตองใชปญญาในการคิดอานอยูเสมอ  จึงจะมั่นคงแข็งแรง  เพราะทุกคน 

    จําเปนตองใชปญญาตลอดชีวิต 

   3) ไมควรประมาทปญญาของตนและผูอ่ืน  ดังแนวพระบรมราโชวาทที่ 

    พระราชทานไว 

 1.5 การมีสติและสงบสํารวม  ในขอน้ี  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  ทรงมีพระราชดํารัสกลาว

โดยสรุปวา  สติเปนคูกับปญญา  และทรงใชความหมายของสติวาเปนความระลึกได  ความรู  ความไมวิปลาส  

ความรูจักรับผิดชอบ  สวนคําวาสงบสํารวม  หมายถึงความ  เรียบรอยเปนปกติทั้งจิตใจและการกระทํา  การรูจัก

สํารวมระวังกายใจใหสงบเปนปกติน้ัน  จะชวยใหมีการยั้งคิดในการทํางานทุกอยาง 

 1.6 ความจริงใจและการมีสัจจะ ในขอน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ทรงสอนวา 

   1) บุคคลผูปรารถนาความสําเร็จและความเจริญ  จะตองเปนผูที่ยอมรับความ     

    จริง  และยดึมัน่ในความจริง  มีความจริงใจทั้งตอตนเองและผูอ่ืนอยางมั่นคง 

   2) ตองมสีจัจะ  คือ  ความจริงใจในดานคําพูดและการกระทํา และปฏิบัติใหได 

    โดยเครงครัดครบถวน 

 1.7 การมีวินัย  ในขอน้ี  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  ทรงอธิบายวา  บุคคลผูมีวินัย  คือ  คนมี

ระเบียบ  ไดแก  ระเบียบในการคิดและการกระทํา  ผูใดไมมีระเบียบไว  ถึงแมจะมีวิชา  มีเรี่ยวแรง  มีความ

กระตือรือรนอยูเพียงไรก็มักทํางานใหเสร็จดีไมได  เพราะความคิดอานวาวุนสับสนที่จะทําอะไรก็ไมถูก

ตามลําดับขัน้ตอน  มีแตความลังเล  ความขัดแยงในความคิด ทั้งในการปฏิบัติงาน  การมีวินัย  หมายถึงการมี

ระเบียบ จําแนกเปน 2 ประเภท 

   1) วินัยทากาย  คือ  การปรับกิริยามารยาทใหเปนผูที่รูจักขวนขวายหาความรู 

    เพื่อนําไปสูความสําเร็จ 

   2) วินัยทางใจ  คือ  การเปนผูที่รูจักยั้งคิดและคิดอยางมีเหตุผล  การรูจกัประสาน 

    กับผูอ่ืน  ในขอน้ี  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  ทรงแนะนําวา 

    (1) งานแตละชิ้นจะตองปฏิบัติใหประสานสอดคลองกัน  และพฒันาไปพรอม ๆ กัน 

     ฉะน้ัน  ตองมีการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติงานประสานกับผูอ่ืนอยางฉลาด 
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    (2) ตองเปดใจใหกวาง  หนักแนนและมเีหตุผล  มีวิจารณญาณ  เห็นแกประโยชน 

     สวนรวมเปนหลกั 

 1.8 การสรางสรรคและพฒันา ในขอน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ทรงย้ําวา 

   1) การสรางสรรคความเจริญกาวหนาตองเร่ิมที่การศึกษาพื้นฐานเดิมมากอน 

    รักษาสวนที่มีอยูแลวใหคงไว  และพยายามปรับปรุงสรางเสริมโดยอาศัยหลัก 

    วิชา  ความคิด  พิจารณาตามกําลังความสามารถ 

   2) การพัฒนาปรับปรุงควรคอย ๆ ทาํดวยสติ  ไมตองรีบรอน  ผลที่เกิดขึ้นจะ 

    แนนอนและไดผลดี 

 1.9 การวางแผนในการทํางาน  ในขอน้ี  พระบามทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ทรง     แนะนําวา 

   1) งานทุกอยางจําเปนตองมีโครงการที่แนนอนสําหรับดําเนินงาน 

   2) ต้ังเปาหมาย  ขอบเขต  และหลกัการไวอยางแนนอน  เพราะจะชวยใหปฏิบัติ 

    ไดรวดเร็วและถกูตองเหมาะสม 

   3) ตองมีอุดมการณและหลักที่มั่นคง  จึงจะทํางานใหญ  ๆ ไดสําเร็จ 

   4) ตองมุงมั่นทํางานดวยความซื่อสัตยและมีคุณธรรม 

 

 2. การพฒันาตนเองตามแนวพทุธศาสนา 

  2.1 ทาน  คือ  การให  เปนหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเองสําหรับที่จะใชในการเกื้อหนุน 

   จุนเจือซึ่งกันและกัน 

  2.2 ศีล  คือ  การรักษา  กาย  วาจา  ใจ  ใหต้ังอยูอยางปกติ  ไมเบียดเบียนกันความสงบสุขยอม 

   เกิดขึ้น 

2.3    ปริจาคะ  คือ  การสละสิ่งที่เปนประโยชนนอย  เพื่อประโยชนที่มากกวา  การสละเพื่อ 

  รักษาหนาที่  รักษากิจที่พึงกระทํา  รักคุณความดี  เพื่อความสุข  ความเจริญในการอยู 

  รวมกัน 

  2.4 อาชวะ  คือ  ความเปนผูซื่อตรงตอตนเอง  บุคคล  องคกร  มิตรสหาย  หนาที่การงาน 

  2.5 มัทวะ  คือ  ความออนโยน  มีอัธยาศัยไมตรี  ออนโยน  มีสัมมาคารวะตอผูใหญ  ไมด้ือดึง   

   ถือตนวางอํานาจ 

  2.6 ตบะ  คือ  ความเพียร  ผูมีความเพียรสามารถปฏิบัติหนาทีใ่หบรรลุลวงสําเร็จไดดวยดี   

มักเปนผูมีความอดทนสูง 
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  2.7 อักโกธะ  คือ  ความไมโกรธ  ตลอดจนไมพยาบาทมุงทํารายผูอ่ืน  ความไมโกรธมีขึ้นได 

   เพราะความเมตตา  หวังความสุขความเจริญซึ่งกันและกัน 

2.8    อหิงสา  คือ  การหลีกเลี่ยงความรุนแรง และไมเบียดเบียนหรือเคารพในชีวิตของผูอ่ืน   

  คําวา  “อหิงสา”  เปนภาษาสันสกฤต  หมายถึงการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่เรียกวาหิงสา   

  อหิงสาเปนแกนในศาสนาพุทธ  ศาสนาฮินดู  และศาสนาเชน  อหิงสามีการกลาวไวใน 

  ปรัชญาอินเดีย  ประมาณ  800  ปกอนพุทธศักราช 

  2.9 ขนัติ  คือ  ความอดทน  อดทนตอการตรากตรําประกอบการงานตาง ๆ  อดทนตอถอยคาํ 

   ไมพึงประสงค  หรือสิ่งอันไมชอบใจตาง ๆ  ในการอยูรวมกันของคนหมูมาก 

  2.10   อวิโรธนะ  คือ  ความไมผิด  ผิดในที่น้ีหมายถึง  ผิดจากความถูกตอง  ทุกอยางที่คนทั่วไป 

   ทําผิด  เพราะไมรูวาผิด  หรือรูวาผิดแตยังด้ือดึงทํา  ทั้ง ๆ ที่รู  ถาปลอยเชนน้ีไปเร่ือย ๆ   

   ก็ไมรูจัก  ไมอาจปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองไดเลย 

 

 3. คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

  ผูประกอบการจะตองมีคุณธรรม  จริยธรรม  เกีย่วกับเรื่องความรับผิดชอบใน  การผลิตสินคา  

เชน  ความสะอาด  ความประณีต  ความซือ่สัตย  เขาสูตลาด  โดยเฉพาะ   ดานความปลอดภัยตอสุขภาพของ

ผูบริโภค  หรือการใหบริการที่ปลอดภัยแกผูรับบริการ 

  ในสวนตัวของผูผลิต  การจะประกอบอาชีพใหมีความมั่นคงได  ผูประกอบการ  จะตองมี

คุณลักษณะ  เปนคนขยัน  ซื่อสัตย  รูจักประหยัด อดออม  มีความพากเพียร  มีอุตสาหะ  เพือ่ความมั่นคงในการ

พัฒนาอาชีพของตนเองใหมีความมั่นคง 
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เร่ืองที่ 5 : การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม และ  

  ภูมภิาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป  

  และทวีปอัฟริกา 
 

 การขยายขอบขายอาชีพ  ผู ประกอบอาชีพจําเปนจะตองคํานึงผลกระทบที ่เกิดจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  ปาไม  ดิน  นํ้า  ทรัพยากรมนุษย  และตนทุนในการผลิตอยางคุมคา  และไมเกิด 

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สังคม  และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย  ทวีป

ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา  ดังกรณีตัวอยาง 

 

ภาพขาวหนังสือพิมพ : ผลกระทบของสารเคมี 
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เช้ือกอโรคในของหมักดอง 
 

 อาหารหมักดอง  เปนภูมิปญญาพืน้บานของไทยมาชานาน  คนสมัยโบราณจึงคิด   คนหาวิธีถนอม

อาหารใหเกบ็ไวไดนาน ๆ  จนมีคํากลาวที่วา  “เกดิเปนคนไทย  อยูที่ไหนก็ไมอดตาย” 

 เพราะทุก ๆ ที่เราสามารถหาสิ่งมีชีวิตใกลตัวนํามาปรับปรุง  และประยุกตเปนอาหารใหเขากับลักษณะ

ความเปนอยูไดเปนอยางดี  ถาทําทานเองในครอบครัวก็ไมเปนไร 

 แตถาไมมีเวลาทําแลวไปหาซือ้ตามทองตลาด  วันนีข้อเตือนใหตองระวังกันสักนิด โดยเฉพาะอาหาร

หมกัดอง 

 เนือ่งจากอาหารหมักดองพื้นบานหลายชนิดนัน้  อาจยังไมไดมาตรฐาน  เพราะยังขาดการควบคุมใน

เร่ืองของความสะอาดของวัตถุดิบ  ขั้นตอนการทําและภาชนะบรรจุ  รวมถึงการปองกันอาหารจากการปนเปอน

ของเชือ้กอโรค  ซึ่งหากซือ้อาหารหมักดองทีไ่มมีการควบคุมความสะอาดมาทาน  อาจทําใหเกิดอันตรายแก

รางกายได 

 เหมือนเชนวันนี้  สถาบันอาหารไดสุมตัวอยางของหมักดองและหนอไมดอง  เพือ่วิเคราะหหาการ

ปนเปอนของเชื้อที่มีชื่อวา  คลอสทริเดียม  เปอรฟริงเจมส  (Clostridium  pergringens)  ซึ่งเปนสาเหตุทีท่ําใหเกิด

อาหารเปนพิษ  เชื้อน้ีสามารถพบไดในดิน  นํ้า  และ     อากาศ 

 หากวัตถุดิบ  เชน  พืช  ผัก  ทีนํ่ามาทําเปนของหมักดองมีความสะอาดไมเพียงพอ    ก็อาจทําให

รางกายไดรับเชื้อชนิดน้ีเขาไปโดยไมรูตัว 

 สําหรับคนที่ชื่นชอบทานผักกาดดองและหนอไมดองบอย ๆ  ลองดูผลวิเคราะหของสถาบันอาหารได

ตามตารางดานลาง  กอนตัดสนิใจรับประทานเขาไป 
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ภาพขาวหนังสือพิมพ : อาหารเปนพิษ 

 
ยาฆาแมลงไรกลิ่นไมส้ินอันตรายสูดดมมีสิทธิ์คลื่นไส 
 

 อย. ชีย้าฆาแมลง  ไรกลิน่  ไมสิน้อันตราย  สูดดม  มีสิทธิ์คลืน่ไส  เวียนหัว  และเปน  อันตรายตอ

สุขภาพได 

 เมื่อวันที่  3  กพ. ภญ.ศรีนวล  กรกชกร  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   (อย.)  เปดเผยวา  

ปจจุบันยังมีผูบริโภคทีใ่ชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชตามบานเรือน  หรือทางสาธารณสุข  อาทิ  ผลิตภัณฑ

ปองกันกําจัดแมลง  และสัตวอืน่  ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค  และผลิตภัณฑทําความสะอาด  เกิดความเขาใจที่

คลาดเคลื่อนในเร่ืองของความเปนอันตรายของ  ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายวา  ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทีม่ีกลิน่หอม  

ไมมกีลิ่นฉุน  หรือมีกลิน่ออนมีความเปนอันตรายนอย  หรือไมอันตราย  โดยการแสดงทาทางสูดดมพรอมคําที่

สื่อให   รูสึกวาผลิตภัณฑหอมนาดม  หรือการแสดงขอความที่ทําใหเขาใจวาผลิตภัณฑทําจากธรรมชาติ 

 แตในความจริงแลว  กลิ่นหอมเกิดจากการปรุงแตงกลิ่นดวยน้ําหอมสังเคราะห  โดยอาจเปนน้ําหอมที่

ใหกลิน่หอมคลายดอกไม  หรือน้าํมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ  ซึ่งในความเปนจริง  หากผูบริโภคสูด 

ดมกลิ่นของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายเขาไปจะทําใหปวดศีรษะ   วิงเวียน  คลื่นไส  และเปนอันตรายตอสุขภาพได 

 โดยประโยชนที่แทจริงของการแตงกลิ่นของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายนั้น  ก็เพื่อกลบกลิ่นที่ไมพึง

ประสงคของสารออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ  หรือสารเคมีที่ใสเขาไปในผลิตภัณฑเพื่อใชเปนตัวทําละลาย  

ตลอดจนคุณสมบติทางเคมีและกายภาพของตัวผลิตภัณฑ  ซึง่มักจะมีกลิน่ฉุนอยางรุนแรง  จึงตองแตงกลิ่นเพื่อ

ชวยลดความรุนแรงของกลิ่นในผลิตภัณฑใหนอยลง  เพื่อใหผูบริโภคหันมาเลือกบริโภคสินคามากยิ่งขึ้น. 
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ภาพขาวหนังสือพิมพ : การประสบอุทกภยั สบืเน่ืองมาจากการทําลายปาไม 

 
 เกิดฝนตกหนักใน  มอ.หาดใหญ  ทําใหน้ําทวมขัง  เครดิต : @BBalaka  สงขลา      ประกาศภัยพิบัติ  

10  อําเภอ  หาดใหญชักธงแดง  สัง่อพยพคนแลว  หวัน่คืนนีค้ันกัน้น้าํจะรับ น้ําไมไหวและทะลักทวมเมือง  

ขณะที่กรมอุตุ ฯ  เตือนพายุเขาภาคใตฝงตะวันออกเทีย่งคืนนี้ เตรียมรับมือฝนตกหนัก  น้ําปาไหลหลากอีก

ระลอก 

 ประกาศเตือนภัย  “พายุดีเปรสชั่นในอาวไทย  และอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน”  

ฉบับที ่3  ลงวันที่  01  พฤศจิกายน  2553 

 เมื่อเวลา  04.00  น.  วันน้ี  (1 พย.)  พายุดีเปรสชันบริเวณอาวไทยตอนลาง  มีศูนยกลางหางประมาณ  

350  กโิลเมตร  ทางตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดสงขลา  หรือที่ละติจูด  6.5  องศาเหนือ  ลองติจูด  104.0  องศา

ตะวันออก  มีความเร็วสูงสุดประมาณ  15  กม./ชม.  คาดวาจะเคลื่อนตัวผานบริเวณภาคใตตอนลาง  ในชวงวันที ่ 

1-2  พฤศจิกายน  ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณภาคใตตัง้แตจังหวัดสุราษฎรธานีลงไปมีฝนตกชุกหนาแนน  และมี

ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และอาวไทยมีคลื่นสูง  2-4  เมตร 

 จึงขอใหประชาชนทีอ่าศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณทีล่าดเชิงเขาใกลทางน้าํไหลผาน และพื้นที่ราบลุม

ริมฝงแมน้าํ  บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา     ปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  กระบี่  

ตรัง  และสตูล  ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก  ที่  อาจทําใหเกิดสภาวะน้าํทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  

และน้าํลนตลิง่ได  สําหรับประชาชนที ่  อาศัยอยูตามชายฝงทะเลของภาคใตฝงตะวันออก  ขอใหระวังอันตราย

จากคลืน่ลมแรงที่พัด  เขาสูฝงในระยะนีไ้วดวย  ชาวเรือบริเวณอาวไทยตอนกลางลงไป  ควรงดออกจากฝงใน

ระยะน้ีไวดวย 
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 อนึง่ในระยะ  1-2  วันน้ี  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนยังคง

แผลงมาปกคลุมประเทศไทย  ทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง  

สําหรับภาคเหนือตอนบน  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ําสุด  12-16  องศาเซลเซียส  สวนบริเวณ

ยอดดอยและยอดภู  อุณหภูมิตํ่าสุด   6-12  องศาเซลเซยีส 

 ในระยะนี้ขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและเตือนภัยจากกรมอุตุนิยม วิทยาอยางใกลชิด 

 
ภาพน้ําทวมหาดใหญ สงขลา 

 

 อยางไรก็ตาม  ลาสุดมีรายงานวา  ทางหาดใหญไดเปลีย่นจากธงเหลืองเฝาระวังสถานการณ  เปนธง 

สีแดงแลว  ซึง่หมายความวา  น้ําจะทวมไดภายใน  3-60  ชั่วโมง  โดยสัง่อพยพประชาชนทันที  เนือ่งจาก 

คาดวาในคืนน้ีคันกั้นนํ้าจะรับนํ้าไมไหวและทะลักทวมเมือง 

 โดยในตอนนี้  การไฟฟาสงขลาทําการตัดไฟ  ทําใหไฟดับเกือบทัว่ทั้งจังหวัด  และโรงประปาจมน้ํา  

จนเหลอืแคโรงเดียว  เจาหนาที่แจงใหสํารองนํ้าไวใชโดยดวน 
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กิจกรรมที ่ 6 

การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 

คําช้ีแจง : ใหผูเรียนคิดวิเคราะหจากประสบการณของตนเองวา  การประกอบอาชีพควรจะ  ตองมีความรู

อะไรบางที่จะใชพัฒนาอาชีพใหเกิดความเขมแข็ง  ยั่งยืน  โดยอาศัยองคประกอบ  ของการคิดตาม

ตัวอยางดังน้ี 
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กิจกรรมที ่ 7 

การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน 

คําชีแ้จง : ใหกลุมผูเรียนคิดวิเคราะหจากประสบการณของตนเองวา การประกอบอาชีพควร   จะตองมีความรู

อะไรบางที่จะใชพัฒนาอาชีพใหเกิดความเขมแข็ง ยั่งยืน โดยอาศัยองคประกอบของการคิดตามตัวอยางดังน้ี 

ตัวอยาง  ผลการวิเคราะหธุรกิจเกษตรอินทรีย 
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กิจกรรมที ่8 

ตัวอยางบันทึกแสวงหาความรูเร่ืองการพัฒนาคุณภาพดิน 

คําชี้แจง : ผูเรียนรวมกันพิจารณาตัดสินใจ เลือกหัวขอความรูที่เห็นวามีความสําคัญและจําเปนตองนํามา

ยกระดับความรูดวยการแสวงหาความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูประยุกตใชความ   รูและสรุปองคความรู 
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กิจกรรมที ่9 

ตัวอยางบันทึกแสวงหาความรูเร่ืองการพัฒนาคุณภาพดิน 

คําชี้แจง  : กิจกรรมน้ีเปนการนําผลสรุปจากการแสวงหาความรูของผูเรียนแตละคนมาแลก 
    เปลี่ยนเรียนรู  ความรู  ขอมูลที่ไดมาเปนองคความรูเบื้องตนสําหรับเปนแนวทาง 

    ในการปฏิบัติยกระดับความรู ดังตัวอยางน้ี 

ตัวอยางบันทึกแสวงหาความรูเร่ืองการพัฒนาคุณภาพดิน 
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กิจกรรมที ่10 

คําชี้แจง  : การบันทึกกิจกรรมการประยุกตใชความรู ตารางนี้เปนกระบวนการจดบันทึกขอมูล ผลได ผลเสีย  

และการแกไขขอบกพรองอยางเปนระบบ 

    ตัวอยาง บันทึกผลการประยุกตใชความรู 
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กิจกรรมที ่11 

คําชี้แจง  :  การสรุปองคความรู เพื่อนําไปใชพัฒนาอาชีพ สรางความเขมแข็ง ยั่งยนืในอาชพีมีแนวทางการเขยีน  

    เพื่อพรอมนําไปใชและพัฒนาใหสูงสงขึ้นไดหลายแนวทางสงหรือการขยายขอบขายอาชีพ  

    จําเปนจะตองใชเอกสารความรูที่เปนเอกสารวิธีปฏิบัติใหผูรวมงานสามารถเรียนรูทําตามได 

    ดังตัวอยางน้ี 

    ตัวอยาง เอกสารการสรุปองคความรูโครงสรางเอกสารการประกอบอาชีพ 

   1. คุณภาพผลผลิต 

    เขียนบรรยายใหผูรวมงานมองเห็นรายละเอียดของคุณภาพผลผลิตที่ทุกคนจะ 

    รวมกันทําใหสําเร็จ  “ผักสด  ผลไม  จากไรทนเหน่ือย  เปนอาหารคุณภาพ  ไร 

    สารพษิ  มีคุณภาพทางอาหารสูง” 

   2. ภาพรวมของระบบการผลิต 

    เขียนเปนแผนภูมิระบบงาน  ที่สรุปใหเห็นภาพของการทํางานเกี่ยวกับปจจัยนํา 

    เขากิจกรรมในกระบวนการและผลผลิตที่จะเกิด  ดังตัวอยาง 

(ตัวอยาง  แผนภูมิ  คุณภาพการผลิตผัก  ผลไม  เกษตรอินทรีย) 

 
 

   3. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 

    3.1 กิจกรรมที ่1 การจัดแปลงปลูกพืช  ประกอบดวย กจิกรรม  ดังน้ี 

     3.1.1 การพฒันาดิน 

     3.1.2 การจัดทํารองปลูก 

     3.1.3 การจัดทําระบบน้ํา 



51 

3.1.1 ข้ันตอนดาํเนินงาน  การพัฒนาดิน 

   1. เปาหมายการดําเนินงาน เพือ่พัฒนาดินใหรวนซุยและมีโครงสรางเปนเม็ดดิน  กอนกลมใหมาก

ขึ้นโดยลําดับ  อยางตอเน่ือง 

   2. ขัน้ตอนการดําเนินงาน 

 
   3. รายละเอียดการดําเนินงาน 
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   3.1.2 ขั้นตอนการจัดทํารองปลูก 

   3.1.3 ขั้นตอนการจัดทําระบบนํ้า 

 

   3.2 กจิกรรมที่  2  การบํารุงรักษาพืช 

    เขียนในลักษณะนี้แลวนําไปทดลองใหกลุมผูเรียนไดศึกษาและรวมกันหาขอ  บกพรองและ

ปฏิบัติการพัฒนาใหสามารถใชสื่อความหมายไดตรงกัน  ใชเปนเอกสารองคความรูสําหรับผูดําเนินงาน 
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บทท่ี 2 

ชองทางการขยายอาชีพ 

 

สาระสําคัญ 

  การมองเห็นชองทางในการขยายอาชีพ 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  มีความรู  ความเขาใจ  และเจตคติทีดี่ในงานอาชีพ  สามารถมองเห็นความจําเปน  ของชองทางการ

ประกอบอาชีพ  ความเปนไปไดในการขยายอาชีพ  และสามารถกําหนดวิธีการ    ขัน้ตอนการขยายอาชีพ  

พรอมใหเหตุผลไดถูกตองเหมาะสม 

 

ขอบขายเนื้อหา 

  เร่ืองที่  1 ความจําเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 

  เรืองที่  2 ความเปนไปไดในการขยายอาชีพ 

  เร่ืองที่  3 การกําหนดวิธีการและขั้นตอนการขยายอาชีพพรอมใหเหตุผล 

 

ส่ือการเรียนรู 
  - หนังสือเรียน  

   ใบงาน 
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เรื่องที่ 1 : ความจําเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 
 

การมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ 

 โอกาสและความสามารถทีจ่ะนํามาประกอบอาชีพไดกอนผูอื่น  เปนหัวใจสําคัญของการประกอบ

อาชีพ  หากผูประกอบอาชีพตามที่ตลาดตองการและเปนอาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น  ยอมทําให

มีโอกาสประสบความสําเร็จ  สามารถพัฒนาตนเองใหมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพได  คือ 

 1. ความชํานาญจากงานทีท่ําในปจจุบัน  จะเปนแหลงความรู  ความคิด  ที่จะชวยใหมองเห็นโอกาส

ในการประกอบอาชีพไดมาก  เชน  บางคนมีความชํานาญทางดานการทําอาหาร  ตัดเย็บเสือ้ผา  ซอม

เคร่ืองใชไฟฟา  ตอทอนํ้าประปา  ชางไม  ชางปูกระเบือ้ง  ชางทาสี ฯลฯ  ซึง่สามารถนําความชํานาญดังกลาวมา

พัฒนาและประกอบอาชีพขึน้มาได  บางคนเคยทํางานที่โรงงานตัดเย็บเสือ้ผา  เมื่อกลับมาภูมิลําเนาเดิมของ

ตนเอง  ก็นําความรูความสามารถและความชํานาญมาใชเปนชองทางการประกอบอาชีพของตนเองได 

 2. ความชอบความสนใจสวนตัว  เปนอีกทางหนึ่งที่ชวยใหมองเห็นชองทางโอกาส ในการประกอบ

อาชีพ  บางคนชอบประดิษฐดอกไม  บางคนชอบวาดรูป  ทําใหบุคคลเหลานี้  พัฒนางานที่ชอบ  ซึง่เปนงาน

อดิเรกไดกลายเปนอาชีพหลัก  ทํารายไดเปนอยางดี 

 3. การฟงความคิดเห็นจากแหลงตาง ๆ  พูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับบุคคล   เปนแหลงความรู

และกอใหเกิดความคิดริเริม่เปนอยางดี  ในบางครั้งเรามีความคิดแลว  และไดพูดคุยกับบุคคลตาง ๆ  จะชวยให

การวิเคราะหความคิดชัดเจนขึ้น  ชวยใหมองไปขางหนาไดอยางรอบคอบกอนที่จะลงมือทํางานจริง 

 4. การศึกษาคนควาจากหนังสือ  นิตยสาร หนังสือพิมพ  การดูวีดีทัศน  ฟงวิทยุ   ดูรายการโทรทัศน  

จะชวยใหเกิดความรูและความคิดใหม ๆ 

  5. ขอมูล  สถิติ  รายงาน  ขาวสารจากหนวยราชการและเอกชน  รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศในการมองหาชองทางในการประกอบอาชีพ  ผูที่จะมองหาอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  ควรใหความสนใจ

ขอมูลตาง ๆ  ในการติดตามเหตุการณใหทัน  แลวนํามาพิจารณา   ประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพ 
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เร่ืองที่ 2 : ความเปนไปไดของการขยายอาชีพ 
 

การประเมนิความเปนไปไดในการนํากรอบแนวคิดไปใชในการขยายอาชีพไดจรงิ 

 
 

 จากแผนภูมิดังกลาวแสดงใหเห็นกรอบแนวคิดในการประเมินความเปนไปได  มีองคประกอบ  

รวมกัน  6  องคประกอบ  ในแตละองคประกอบมีตัวแปรดังนี้ 

 1. รูปแบบการขยายอาชีพ  มตัีวแปรรวม  ดังน้ี 

  1.1 ผลผลิต 

  1.2 กระบวนการผลิต 

  1.3 ปจจัยนําเขาการผลิต 

 2. ความยากงายของการดําเนินการจัดการ  มตัีวแปรรวม  ดังน้ี 

  2.1 การบริหารจัดการ  แรงงาน  เงินทุน 

  2.2 แผนธุรกิจ 

 3. การรับไดของลูกคา  มตัีวแปรรวมดังน้ี 

  3.1 ผลผลิตอยูในความนิยม 

  3.2 เปนสิ่งจําเปนตอชีวิต 

  3.3 ราคา 

 4. การรับไดของสังคมชุมชน  มตัีวแปรรวม ดังน้ี 

  4.1 สภาพแวดลอม 
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  4.2 วัฒนธรรมประเพณี 

 5. ความเหมาะสมของเทคนิควิทยาการที่ใชในการขยายอาชีพ 

  5.1 เทคนิควิทยาการเพื่อการลดตนทุน 

  5.2 เทคนิควิทยาการเพื่อการลดของเสีย 

 

วิธีการวิเคราะห 

 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจมีความจําเปนที่เจาของธุรกิจจะตองประเมินตัดสินใจดวยตนเองสําหรับ

กรณีทีธุ่รกิจมีหุนสวนหรือผูเกีย่วของ  ควรจะใชวิธีสนทนาเจาะลึกและวิธีความสัมพันธรวมกัน  โดยมีวิธีการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดวยตนเอง  ดวยรายละเอียดและความเปนไปได  ความเปนพวก

เดียวกนั  โดยทบทวนหลาย ๆ คร้ังจนมั่นใจแลวจึงตัดสินใจ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

เร่ืองที่ 3 : การกําหนดวิธีการข้ันตอนการขยายอาชีพและเหตุผลของการขยายอาชีพ 

 
 เปนขั้นตอนการปฏิบัติการในอาชีพที่จะตองใชองคความรูที่ยกระดับคุณคา เพื่อมาใชปฏิบัติการจึง

เปนกระบวนการของการทํางานทีเ่ริม่จากการนําองคความรูทีจั่ดทําในรูปของคูมือคุณภาพหรือเอกสารคูมือ

ดําเนินงานมาศึกษาวิเคราะหจัดระบบปฏิบัติการจัดปจจัยนําเขาดําเนินการ  ทํางานตามขั้นตอนและการควบคุม

ผลผลิตใหมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดดําเนินการตรวจสอบหาขอบกพรองในการทํางานและปฏิบัติแกไข

ขอบกพรองเปนวงจรอยางตอเน่ือง  และมีการปรับปรุงพัฒนาเอกสารคูมือดําเนินงานไปเปนระยะ ๆ  ก็จะทําให

การปฏิบัติการในกิจกรรมอาชีพประสบความสําเร็จสูความเขมแข็ง  มั่นคง  ยั่งยืน  ตามกรอบความคิดนี้ 

 
 

 1. การปฏิบัติการใชความรู  โดยใชวงจรเด็มมิ่ง  เปนกรอบการทํางาน 

  - P-Plan  ดวยการทําเอกสารคูมือดําเนินงาน  (ซึง่ไดมาจากกิจกรรมยกระดับความรู)  มาศึกษา

วิเคราะหจัดระบบปฏิบัติการทีป่ระกอบดวยกิจกรรมขัน้ตอน  และผูรับผิดชอบกําหนดระยะเวลาการทํางาน  

กําหนดปจจัยนําเขาดําเนินงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  - D-Do  การปฏิบัติการทํางานตามระบบงานทีจั่ดไวอยางเครงครัด  ควบคุมการผลิตใหเสียหาย

นอยที่สุด  ไดผลผลิตออกมามีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนด 

  - C-Check  การตรวจสอบหาขอบกพรองในการทํางานโดยผูปฏิบัติการหาเหตุผลของการเกิด

ขอบกพรองและจดบันทึก 
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  - A-Action  การนําขอบกพรองที่ตรวจพบของคณะผูปฏิบัติการมารวมกันเรียนรูหาแนวทางแกไข

ขอบกพรอง  จนสรุปไดผลแลวนําขอมูลไปปรับปรุงเอกสารคูมือดําเนินงานเปนระยะ ๆ  ก็จะทําใหองคความรู

สูงสงขึ้นโดยลําดับ  แลวสงผลตอประสิทธิภาพของธุรกิจ ประสบผลสําเร็จนําไปสูความเขมแข็งยั่งยืน 

 

 2. ทุนทางปญญา  ผลจากการนําองคความรูไปใช  มีการตรวจสอบหาขอบกพรอง      และปฏิบัติการ

แกไขขอบกพรองเปนระยะ ๆ  อยางตอเน่ืองที่ผลทําใหองคความรูสูงขึ้นเปน  ลําดับ  จนกลายเปนทุนทางปญญา

ของตนเอง  หรือของชุมชนที่จะเกิดผลตอธุรกิจ  ดังน้ี 

  - องคความรูสามารถใชสรางผลผลิตที่คนอ่ืนไมสามารถเทียบเคียงได  และไมสามารถทําตามได  

จึงไดเปรียบทางการแขงขัน 

  - การเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพผลผลิตอยางตอเนื่อง  ทําใหลูกคาเชือ่มัน่  ภักดีตอการทํา

ธุรกิจรวมกัน 

  - เปนการสรางทุนทางมนุษยผูรวมงานไดเรียนรูบริหารระบบธุรกิจดวยตนเอง  สามารถเกิด 

ภูมิปญญาในตัวบุคคล  ทําใหชุมชนพรอมรุกคืบขอบขายอาชีพออกสูความเปนสากล 

 

 3. ธุรกิจสูความเขมแข็งย่ังยืน  การจัดการความรูทําใหองคความรูสูงสงขึน้โดยลําดับ  การขยายของ

อาชีพจึงเปนการทํางานที่มีภูมิคุมกัน  โอกาสของความเสีย่งในดานตาง ๆ ต่าํลง  ดังนัน้ความนาจะเปนในการ

ขยายอาชีพจึงประสบความสําเร็จคอนขางสูง  เพราะมีการจัดการความรู  ยกระดับความรูนําไปใชและปรับปรุง

แกไขเปนระยะ ๆ  อยางตอเน่ือง  จึงสงผลทําใหธุรกิจเขมแข็ง  ยั่งยืนได  เพราะรูจกัและเขาใจตนเองตลอดเวลา 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ (P) 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการทางอาชีพ  เปนการดําเนินการที่มีองคประกอบรวม  ดังน้ี 

 1. เหตุการณหรือขั้นตอนการทํางาน  ซึ่งจะบอกวาเหตุการณใดควรทําพรอมกัน   หรือควรทําทีหลัง  

เปนการลําดับขั้นตอนในแตละกิจกรรมใหเปนแผนการทํางาน 

 2. ระยะเวลาที่กําหนดวาในแตละเหตุการณ  จะใชเวลาไดไมเกินเทาไร  เพือ่ออกแบบการใชปจจัย

ดําเนินงานใหสมัพนัธกัน 

 3. ปจจัยนําเขาและแรงงานเปนการระบุปจจัยนําเขา  และแรงงานในแตละเหตุการณวาควรใชเทาไร 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการทางอาชีพ  มักจะนิยมใชผังการไหลของงานมาใชออกแบบการทํางานให

มองเห็นความสัมพันธรวมระหวางเหตุการณ  ระยะเวลา  ปจจัยนําเขาและแรงงานจะชวยใหผูปฏิบัติงานและ



60 

ผูจัดการไดขับเคลือ่นการทํางานสูความสําเร็จได  ดังนัน้ ในการออกแบบแผนปฏิบัติงาน  จําเปนตองใชองค

ความรูที่สรุปไดในรูปของเอกสารขั้นตอนการทํางานมาคิดวิเคราะหและสรางสรรคใหเกิดแผนปฏิบัติการ 

 

ตัวอยาง  วิธีดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพดินไรทนเหน่ือย 

 1. ศึกษาวิเคราะหองคความรูเกี่ยวกับขั ้นตอนการพัฒนาคุณภาพดิน  มีกิจกรรมที่จะตองทํา   

5  กจิกรรม  ประกอบดวย 

  1. การตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพดิน  ผลการวิเคราะหพบวามีเหตุที่จะตองทํา      

   และเกี่ยวของดังน้ี 

   - เก็บตัวอยางเดิม 

   - สงตัวอยางดินใหกองเกษตรเคมี  กรมวิชาการเกษตรวิเคราะห 

   - รอผลการวิเคราะห 

   - ศึกษาผลวิเคราะหวางแผนตัดสินใจกําหนดพืชที่ตองผลิต 

  2. การไถพรวนหนาดิน  ผลการวิเคราะหพบวามีเหตุการณที่จะตองทําและเกี่ยวของ ดังน้ี 

   - ไถบุกเบิกดวยผาน 3 ระยะ 

   - ไถแปรดวยผาน 7 ระยะ 

   - ไถพรวนใหดินละเอียดดวยโรตาร่ี 

  3. การเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน ผลการวิเคราะหพบวามีเหตุการณที่จะตองทํา และเกี่ยวของ ดังน้ี 

   - การหวานปุยหมกั 

   - หวานเมล็ดปุยพืชสด 

   - บํารุงรักษาปุยพืชสดและวัชพืชใหงอกงาม 

   - ไถพรวนสับปุยพืชสดใหขาดคลุกลงดิน 

  4. การหมักสังเคราะหดิน ผลการวิเคราะหพบวามีเหตุการณที่จะตองทําและ 

   เกี่ยวของดังน้ี 

   - ใหจุลินทรียเรงการยอยสลาย 

   - ตรวจสอบการยอยสลาย 

  5. การสรางประสิทธิภาพดิน  ผลการวิเคราะหพบวามีเหตุการณที่จะตองทําและ    

   เกี่ยวของดังน้ี 

   - ใสจุลินทรียไมโครโลซา เพือ่ยอยหินฟอสเฟต สรางฟอสฟอรัสใหกับดิน 

 



61 

   - จัดรองคลุมหนาดินดวยฟางขางเพื่อปองกันความรอน  รักษาความชื้นและ 

     การเคลื่อนยายธาตุอาหารในดิน 

 2. วิเคราะหปริมาณงาน  ลักษณะงาน  กําหนดการใชเคร่ืองจักรกล  ปจจัยการทํางานและแรงงาน 

 3. วิเคราะหงานกําหนดระยะเวลาของความสําเร็จของแตละเหตุการณ  และสรุประยะเวลาทัง้หมด

ของกระบวนการ 

 

ตัวอยาง  แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพดิน “ไรทนเหน่ือย” 

1. ผังการไหลของงานพัฒนาดิน 

 
 2. กิจกรรมพัฒนาดินประกอบดวย 

  1. การวิเคราะหคุณภาพดิน 

  2. การไถพรวนหนาดิน 

  3. การเพิ่มอินทรียวัตถุ 

  4. การหมักสังเคราะหดิน 

  5. การสรางประสิทธิภาพดิน 

 3. รายละเอียดปฏิบัติการ 

  3.1 การวิเคราะหคุณภาพดิน 

   ประกอบดวยระยะเวลาและการใชทรัพยากรดําเนินงาน  ดังน้ี 

 (1) การเก็บตัวอยางดินกระจายจุดเก็บดินทัง้แปลง  (150 ไร) ใหครอบคลุมประมาณ  

20 หลุม เก็บดินชั้นบนและชัน้ลางอยางละ 200 กรัมตอหลุม รวบรวมดินแตละชั้นมา

บดใหเขากัน แลวแบงออกมาอยางละ 1,000 กรัม บรรจุหีบหอใหมิดชิดไมรัว่ไหล ใช

เวลา 5 วัน 
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   (2) จัดการนําตัวอยางดินสงกองเกษตรเคมดีวยตนเอง รอผลการวิเคราะหจากกองเกษตร 

    เคมี ใชเวลา   30 วัน 

   (3) ศึกษาผลการวิเคราะหวางแผนการผลิต ใชเวลา    50 วัน 

  3.2 การไถพรวนหนาดิน 

    ประกอบดวยเระยะเวลา และการใชทรัพยากรดําเนินงาน ดังน้ี 

   (1) ไถบุกเบิกดวยการจางรถติดนานมา 3 จานไถบุกเบิกคร้ังแรก  ใชเวลาไมเกิน 5 วัน  

   (2) ไถแปรเพือ่ยอยดินใหแตกดวยรถไถติดผาน 7 จาน ไถตัดแนวไถบกุเบกิ  ใชเวลา 5 วัน  

   (3) ตีพรวนยอยดินดวยโรตาลี่ เพื่อยอยดินใหมีขนาดกอนเล็ก สอดคลองกับสภาพการงอก 

     ของเมล็ดพืช   ใชเวลาไมเกิน 5 วัน 

  3.3 การเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน 

   ประกอบดวยระยะเวลาและการใชทรัพยากรดําเนินงานดังนี้ 

   (1) หวานปุยหมกั 150 ตัน บนพื้นที่ 150 ไร ใชเวลาไมเกิน 5 วัน ใชคนงาน 3 คน และ 

    ใชรถแทรกเตอรพวงรถบรรทุกปุยหมักกระจาย 150 จุด แลวใชคนงานกระจายปุยให 

    ทัว่แปลง 

(2) หวานเมล็ดปุยพืชสดคลุกเคลาจุลินทรียไรโซเดียม ไรละ 20 กก. บนพื้นที่ 150 ไร ใช 

    เวลาไมเกนิ 5 วัน  ใชคนงาน 2 คน 

   (3) บํารุงรักษาปุยพืชสดและวัชพืชใหงอกงามดวยการใชนํ้าผสมจุลินทรียอยางเจือจาง 

    ทกุวันเวนวัน   ใชคนงาน 1 คน 

   (4) ไถพรวนสับปุยพืชสดคลุกเคลาลงดินดวยโรตาลี่ 

 3.4 การหมักสังเคราะหดิน 

  ประกอบดวย 

  (1) ใหจุลินทรีย เรงการยอยสลาย (พด1-พด 2) ไปพรอมกับนํ้าทุกวันเวนวัน ใชคนงาน  

   1 คน  ตรวจสอบการยอยสลายในชวงตอนเชา  07.00 น. พรอมวัดอุณหภูมิและ 

   จดบันทึกทุกวัน โดยความนาจะเปนในวันที่  15  ของการหมัก  อุณหภูมิตองลดลง  

   เทากับอุณหภูมิปกติใชผูจัดการแปลงดําเนินการ 

 3.5 การสรางประสิทธิภาพดิน 

  ประกอบดวย 

  (1) ใชจุลินทรียไมโครโลซา เพื่อการยอยสลายของฟอสฟอรัสคลุกลงดิน โดยตีพรวนดวย

โรตาลี่  จัดรองปลูกผักตามแผนคลุมหนาดินดวยฟางขาว 
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  (2) ใชแรงงาน  20  คน  ดินมีคุณภาพพรอมการเพาะปลูก 

 

การทํางานตามแบบแผนปฏิบัติการ (D) 

 การทํางานตามแผนปฏิบัติการของผูรับผิดชอบ ยังใชวงจรเด็มมิ่ง เชนเดียวกนัโดย   เร่ิมจาก 

 P   : ศึกษาเอกสารแผนปฏิบัติการใหเขาใจอยางรอบคอบ 

 D  : ทําตามเอกสารขั้นตอนใหเปนไปตามขอกําหนดทุกประการ 

 C  : ขณะปฏิบัติการตองมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนใหเปนไปตามขอกําหนด 

 A  : ถามีการทําผิดขอกําหนด ตองปฏิบัติการแกไขใหเปนไปตามขอกําหนด 

การตรวจสอบหาขอบกพรอง (C) 

 เปนขัน้ตอนทีส่ําคัญของการปฏิบัติการใชความรู สรางความเขมแข็ง ยัง่ยืน โดยมี   รูปแบบการตรวจ

ติดตามขอบกพรองดังนี้ 

 
 

1. การจดัทํารายการตรวจสอบ 

 ดวยการใหผูจัดการ  และคนงานรวมกันวิเคราะหเอกสารแผนปฏิบัติการ  และทบทวน    รวมกับ

ประสบการณทีใ่ชแผนทํางาน  วาควรมีเหตุการณใดบางที่ควรจะใหความสําคัญเพื่อการตรวจสอบแลวจัดทํา

เอกสารรายการตรวจ ดังตัวอยางน้ี 
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ตัวอยาง     เอกสารรายการตรวจและบันทึกขอบกพรอง 

กจิกรรม    พัฒนาคุณภาพดินไรทนเหน่ือย สําหรับปฏิบัติการต้ังแตวันที่ 5 ธนัวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 

 
รายละเอียดเหตุการณ 

 3.13.2 = หวานเมลด็ปุยพชืสดแลว คลุกเคลาจุลินทรียไรโซเปยมไรละ 20 กก. 

 3.23.3 = ใหนํ้าผสมจุลินทรียอยางเจือจางกับปุยพืชสดทุกวันเวนวัน 

 44.1  = ใหจุลินทรียเรงการยอยสลาย (พด1 + พด2) ไปพรอมกบันํ้าทกุวันเวนวันเปนเวลา 15 วัน 

 55.1  = ใชจุลินทรียไมโครโลซาเพื่อยอยสลายหินฟอสเฟรส คลุกลงดินที่ยอยสลายแลว  

 5.15.2 = จัดรองปลูกผักคลุมหนาดินดวยฟางขาว 

2. ปฏิบัติการตรวจสอบ 

 การปฏิบัติการตรวจสอบทํา  2  ขั้นตอน  คือ 

 2.1 ตรวจสอบหาขอบกพรองของเอกสารแผนปฏิบัติการ  เปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง

ผู จัดการกับคนงาน  วาการที ค่นงานไดปฏิบัติการศึกษาเอกสารแผนและปฏิบัติตามกิจกรรมใน 

ทุกเหตุการณไดครบคิดวากิจกรรมเหตุการณใด มีขอบกพรองที่ควรจะไดแกไข 

 2.2 ตรวจสอบภาคสนาม  เปนการทํางานรวมกันระหวางผูจัดการกับคนงาน เพื่อตรวจหา

ขอบกพรองในการดําเนินงาน รวมกันคิดวิเคราะหระบุสภาพที่เปนปญหา  และแนวทางแกปญหา 
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กิจกรรม  : ตัวอยาง  เอกสารบันทึกขอบกพรองการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพดินไรทนเหน่ือย  ปฏิบัติการ 

  ระหวางวันที่ 5 ธนัวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 
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3. การประเมนิสรุปและเขียนรายงานผล 

 เปนขั้นตอนการนําผลการตรวจติดตามตลอดรอบผลการผลิตเกษตรอินทรียไปประเมินความรุนแรง

ของขอบกพรองวาเกิดผลมาจากอะไรเปนสวนใหญ แลวดําเนินการปฏิบัติการแกไขขอบกพรองทัง้องคความรู

และปจจัยนําเขาดําเนินงาน ดังตัวอยาง 
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การปฏิบัติการแกไขและพัฒนา (A) 

 เปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมการตรวจสอบหาขอบกพรอง  และกําหนดแนวทางแกไข

ขอบกพรองโดยมีกําหนดระยะเวลา  เมื่อถึงกําหนดเวลาจะตองมีการติดตามผลวาไดมีการปฏิบัติการแกไข

ขอบกพรองตามแนวทางที่กําหนดไว  หรือไมเกิดผลอยางไรโดยมีขั้นตอน   การดําเนินงานดังน้ี 

 1. ตรวจติดตามนําเอกสารสรุปประเมินผลการศึกษา 

 2. เชิญคณะผู รับผิดชอบการแกไขขอบกพรองมาประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรูเสนอสภาพปญหา

ขอบกพรอง  ปจจัยที่สงผลตอความบกพรองและการแกไข 

 3. ผู รับผิดชอบตรวจติดตามและผู รับผิดชอบแกไขขอบกพรองเขาศึกษาสภาพจริงของการ

ดําเนินงาน  แลวสรุปปจจัยที่เปนเหตุและปจจัยสนับสนุนการแกไข 

 4. นําขอมูลที่ไดนําสูการปรับปรุงแกไขพัฒนาเอกสารองคความรู ใหมีประสิทธิภาพ สูงยิ่งขึ้น 

 

 การขยายขอบขายอาชีพเพือ่สรางความเขมแข็ง ยัง่ยืน ใหกับธุรกิจ จําเปนจะตองดําเนินงานอยางเปน

ระบบ  ไมใชทําไปตามทีเ่คยทํา  ดังนัน้การจัดการความรูเปนเรื่องสําคัญของทุกคนทีป่ระกอบอาชีพ  จะขยาย

ชองทางการประกอบอาชีพออกไป  จําเปนจะตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

บทสรุป 

 1. เปนบุคคลทีท่ํางานบนฐานขอมูล  ซึง่จะตองใชความรูดานตาง ๆ  เขามาบูรณาการรวมกันทั้ง

ระบบของอาชีพ 

 2. ตองใชกระบวนการวิจัยเปนเคร่ืองมือ  นั่นคือเราจะตองตระหนักเห็นปญหาจะตองจัดการความรู

หรือใชแกปญหา  จัดการทดลองสวนนอย  สรุปองคความรูใหมั่นใจ  แลวจึงขยายกิจกรรมเขาสูการขยาย

ขอบขายอาชีพออกไป 

 3. ตองเปนบุคคลที่มีความภูมิใจในการถายทอดประสบการณการเรียนรูแลกเปลีย่นเรียนรู  สราง

องคความรูใหสูงสงเปนทุนทางปญญาของตนเอง  ชุมชนได 
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กิจกรรมท่ี 1 

 

คําชี้แจง  :  ใหผูเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการอาชีพของตนเองโดยใชวงจรเด็มมิ่ง 

 

1. การจัดแผนปฏิบัติการ  (P) 

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

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

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

 

2. การทํางานตามแผนปฏิบัติการ  (D) 

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

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

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

 

3. การตรวจสอบหาขอบกพรอง  (C) 

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

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

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

 

4. การปฏิบัติการแกไขและพัฒนา (A) 

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

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

................................................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมท่ี  2 

 

คําชีแ้จง  :  ใหผูเรียนรวมกลุมกันแลวกําหนดปฏิบัติการของผูเรียนในกลุมมารวมแลกเปลีย่นเรียนรู  ประเมิน

คุณภาพใหเปนขอเปนจุดบกพรอง  และแนวทางแกไขรวมกันปฏิบัติการแกไขขอบกพรองของแผนใหเสร็จทุก

คน  โดยใชวงจรเด็มมิ่ง 

 

1. การจัดแผนปฏิบัติการ  (P) 

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

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

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

 

2. การทํางาน  ตามแผนปฏิบัติการ  (D) 

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

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

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

 

3. การตรวจสอบหาขอบกพรอง  (C) 

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

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

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

 

4. การปฏิบัติการแกไขและพัฒนา (A) 

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

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

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



70 

บทท่ี 3 

การตัดสินใจเลอืกขยายอาชีพ 
 

สาระสําคัญ 
  สามารถตัดสินใจเลือกขยายอาชีพไดเหมาะสมกับตัวเอง 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพในการตัดสินใจเลือกขยายอาชีพไดอยางมีเหตุมี

ผล  เหมาะสมกับตัวเอง 

 

ขอบขายเนื้อหา 

  เร่ืองที่  1 ภารกิจเพื่อความมั่นคงในการทําธุรกิจ 

  เร่ืองที่  2 การวัดและประเมนิผลความมั่นคงในอาชีพ 

  เร่ืองที่  3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพตามศักยภาพ  5  ดาน 

     
  

ส่ือการเรียนรู 
  - หนังสือเรียน  

   ใบงาน 
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เร่ืองที่ 1 : ภารกิจเพ่ือความมั่นคงในการทําธุรกิจ 
 

 ความมัน่คงในอาชีพเปนเรือ่งทีต่องสรางตองทําดวยตนเอง  โดยมีภารกิจไมนอยกวา   5  ภารกิจ  ที่

จะตองเรียนรูสรางองคความรูสําหรับตนเองสูการพึ่งพาตนเองได  ดังน้ี 

 1. บทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอธุรกิจ 

 2. การบริหารทรัพยากรดําเนินธุรกิจ 

 3. การบริหารการผลติ 

 4. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑ 

 5. การวิจัยพัฒนา 

 

 1.1 ความหมายของความมั่นคงในการทําธุรกิจอาชีพ 

 ความมั่นคงในอาชีพ หมายถึง สภาพอาการของความตอเนื่องและทนทาน 

    ในการดําเนินการธุรกิจไมใหกลับกลายเปนอ่ืน 

 บทบาทหนาที่ของตนเอง หมายถึง บทบาทที่เจาของธุรกิจผูประกอบอาชีพจะตอง 

    ทําดวยตนเองทําอยางลึกซึ้ง 

 การบริหารทรัพยากร หมายถึง หนาที่ควบคุมดําเนินการใชทรัพยากรใหเปนไป 

    ตามขอกําหนดของงานธุรกิจที่ทําอยู 

 การบริหารการผลติ หมายถึง หนาที่ควบคุมดําเนินการใหกอเกิดผลิตผลขึ้น 

    ดวยแรงงานคน  หรือเคร่ืองจักร 

 ผลิตผล หมายถึง ผลที่เกิดขึ้น  เชน  ปลูกมะมวงไดผลเปนมะมวง 

 ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้น  เชน  การดองหัวผักกาดขาว  สิ่งทํา 

    ขึ้นคือ หัวไชโปเค็ม 

 การวิจัยพัฒนาอาชีพ หมายถึง การคนควาขอมูลวิธีการและสรุปผลอยางถี่ถวน 

    เพื่อทําใหอาชีพเจริญ 
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1.2 ภารกิจเพื่อความมั่นคงในอาชีพ 

 การที่เราขยายขอบขายอาชีพออกไปนั่นหมายถึงวาธุรกิจของเราขยายแตกตัวออกไปหลายกิจกรรม  มี

การจัดการที่ตองลงทุนมากขึ้น  มีผูมาเกี่ยวของมากขึ้นโดยลําดับ  ดังนัน้    การทีจ่ะสรางความมัน่คงอาชีพไมให

เสยีหาย  จําเปนตองมีภารกิจเพื่อสรางความยั่งยืนในอาชีพ  อยางนอย  5  ภารกิจ  ดังน้ี 

 1. บทบาทหนาที่เจาของธุรกิจ มีหนาที่จะตองกําหนดทิศทางธุรกิจที่ผู ประกอบอาชีพจะตอง

กําหนดทิศทางของธุรกิจวาจะไปทางไหนใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ   สังคม  ที่เปนอยู  และจะ

เกดิขึน้ในอนาคต  มีกิจกรรมที่จะตองทํา  2  เร่ืองดังน้ี 

  1.1 การกาํหนดวิสยัทศัน  เปนการกําหนดทิศทางของอาชีพที่จะเปนหรือจะเกิดในอนาคต  3-5  

ปขางหนาอยางรอบคอบ  และเปนไปไดดวยตนเอง  การกําหนดวิสัยทัศน    สามารถคิดแสวงหาความรู  ความ

เขาใจ  กําหนดขอความวิสัยทัศน  แลวตรวจสอบความเปนไปได  จนมัน่ใจจึงกําหนดเปนวิสัยทัศนทีจ่ะเกิดกับ

อาชพีตอไป 

  1.2 การจัดทําแผนพัฒนาอาชีพ ใชขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพใหเขาสูวิสัยทัศน  ใหไดดวยการ

กําหนดภารกิจ  วิเคราะหภารกิจกําหนดกลยุทธสูความสําเร็จ  วิเคราะห    กลยุทธ  กําหนดตัวบงชีค้วามสําเร็จ

และจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 2. การบริหารทรัพยากรดําเนินการ  เปนการจัดการใหเกิดระบบการควบคุม  การใชทรัพยากรให

คุมคามากที่สุด  และเกิดของเสียใหนอยที่สุด  ไดแก 

  2.1 การวางแผนใชแรงงานคนและจัดคนคนงานใหเหมาะสม  ทํางานและสรางผลผลิตไดมาก

ที่สุด  ปจจัยการผลิตเสียหายและใชเวลานอยที่สุด 

  2.2 ระบบการควบคุมวัสดุอุปกรณและปจจัยการผลิตไมให รัว่ไหลหรือใชอยางดอย

ประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการผลิต 

  2.3 การควบคุมการเงิน  คาใชจาย  รายไดตาง ๆ  ใหชัดเจน  ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

การงาน 

 3. การบริหารการผลิต   เปนการควบคุมการดําเนินงานใหเกิดผลซึ ่งเกี ่ยวของกับ 

กจิกรรมการบริหาร  อยางนอย  3  กจิกรรม  ดังน้ี 

  3.1 การควบคุมคนทํางานใหเปนไปตามขัน้ตอนทีก่ําหนดดวยการจัดใหมีเอกสารขัน้ตอนการ

ทํางาน  ที่คนทํางานจะใชความรูสึก  ประสบการณของตนเองเขามาเกีย่ว  ของไมไดอยางเด็ดขาด  เพราะจะตอง

ทําไปตามที่กําหนด  เมื่อมีขอบกพรองจะสามารถตรวจสอบกลับไปยังตนเหตุได 

  3.2 การควบคุมระยะเวลาในเวลาเคลื่อนไหวของงานใหอัตราการไหลเปนไปตามขอกําหนด 



73 

  3.3 การตรวจสอบคัดเลือกผลิตภัณฑที่เสียหายไมไดคุณภาพออกจากของดี เพราะจะสราง

ความเชื่อถือ  ความภักดีตอลูกคาที่เชื่อมั่นวาสินคาจากสถานประกอบการที่มีคุณภาพจะไมผิดหวัง 

 4. การจัดการสงมอบผลิตภัณฑ  เปนเรื่องสําคัญที่ผูประกอบการอาชีพจะตองพัฒนาระบบการสง

มอบผลผลิตใหถึงมือลูกคาไดตามขอกําหนดในเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี 

  4.1 การบรรจุภัณฑเพื่อการปกปองผลผลิตไมใหเสียหาย  บรรจุภัณฑเปนตัวเราใหลูกคาสนใจ

ในผลผลิต  จึงตองมีการออกแบบใหเรียบรอย  สวยงามตรงกับลักษณะของผลผลิตซึ่งเปนการสงเสริมการขายที่

สําคัญ 

  4.2 การสงสินคา  มีหลายรูปแบบทีจ่ะนําสินคาไปถึงลูกคาไดอยางปลอดภัย    สามารถเลือก

วิธีการที่เอกชนและภาครัฐจัดบริหารใหหรือจัดสงเอง 

  4.3 การจัดการเอกสารสงมอบ  ใชเพื่อควบคุมใหทราบถึงผลผลิตที่นําออกไป มีปริมาณเทาใด

ไปถึงลูกคาดวยวิธีใดและไดรับหรือไม 

 5. การวิจัยพัฒนา  เปนการดําเนินงานใหธุรกิจที่ทําไดอยูในกระแสของความนิยม และกาวทันตอ

การเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี 

  5.1 ติดตามขอมูลกระแสความนิยมในสินคาผลิตผลที่เราทําวายังอยูในกระแสนิยม  อยางไร 

  5.2 ติดตามประเมินเทียบเคียงคุณภาพผลิตภัณฑทีเ่ราแขงขันอยู และสภาวะ   ตลาดเปน

อยางไร 

  5.3 ดําเนินการวิจัยพัฒนา  ดวยการคนควาหาขอมูลอยางดี  สรางองคความรูพัฒนาผลผลิตให

อยูในกระแสความนิยมหรือเปลี่ยนโฉมออกไปสูตลาดประเภทอ่ืน ๆ 

 กิจกรรมทั้ง  5  กิจกรรมเปนสวนหนึ่งของการสรางความมั่นคงในธุรกิจ 

 

 

 1.3 การคิดสรางสรรคกําหนดกิจกรรมในภารกิจสรางความมั่นคง 

 จากสาระความเขาใจภารกิจเพื่อความมัน่คงในอาชีพเปนการนําเสนอแนวคิดทีเ่ปน  ธุรกิจคอนขาง

ขนาดใหญ  ดังนัน้ผูเรียนจึงจําเปนตองคิดสรางสรรคเพือ่ตนเองวาธุรกิจของเราจะทําอะไรบาง  แคไหน  และ

อยางไร 

 ตัวอยาง  ธุรกิจไรทนเหน่ือย 

 เปนธุรกิจขยายแลว  ดําเนินการผลิตผักสด  ผลไมในระบบเกษตรอินทรียบนพืน้ที่  130  ไร  ระบบการ

บริหารจัดการดานตาง ๆ  ตองลงมือทําดวยตนเองในครอบครัวเพียง  3  คน      ภารกิจสรางความมัน่คงจะตอง

คิดสรางสรรคออกแบบใหเหมาะสมกับตนเอง  ตัวอยางบทบาทหนาที่เจาของธุรกิจ  ซึง่จะตองกําหนดทิศทาง
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และแผนงานดวยตนเอง  ดวยการกําหนดวิสัย  ทัศน  จัดทําแผนควบคุมเชิงกลยุทธและโครงการพัฒนาที่จําเปน  

และมีพลังทําใหการขับเคลื่อนการทํางานเขาสูและเปนไปตามวิสัยทัศนได  ดังตัวอยางการคิดสรางสรรคกําหนด

ทิศทางและแผนงานของไรทนเหนื่อย  ดังน้ี 

ตัวอยาง : แผนการควบคุมเชิงกลยุทธ วิสัยทัศน “ป 2551 ไรทนเหนือ่ยผลิตผักสด ผลไมอินทรีย  เขาสูตลาด

ประเทศสิงคโปรได” 

แผนควบคุมเชิงกลยุทธ 
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คําชี้แจง : ใหผูเรียนแตละคนไดใชประสบการณเชิงประจักษมานึกคิดวา  เพือ่ความเขมแข็งในอาชีพ   
เราควรมีภารกิจและกิจกรรมอะไรบาง 
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เร่ืองที่    2. การวัดและประเมินผลความม่ันคงในอาชีพ 

 2.1 องคประกอบการวัดและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ 

 การประเมินความมั่นคงในอาชีพ  ผูรับผิดชอบในการวัดและประเมินผลที่ดีทีสุ่ด  คือ ตัว 

ผูประกอบอาชีพเอง  เพราะการวัดและประเมินผลความมัน่คงในอาชีพ  เปนเรือ่งที่บูรณาการ สิง่ตาง ๆ ภายใน

ตัวของผูประกอบการอาชีพเอง  ตัง้แตการเรียนรูวาตนเองจะทําอยางไรการ คิดเห็นคุณคาของกิจกรรมความ

มั่นคง  ความจดจําในกิจกรรมและความรูสึกพอใจตอกิจกรรม  เปนเรือ่งภายในทัง้สิน้  บุคคลภายนอกไมอาจจะ

รูเทาทัน  ดังนัน้  ความมัน่คงในอาชีพตัวแปรตนเหตุที่สําคัญ  คือ  ใจของผูประกอบการอาชีพเอง  จึงจําเปนที่

จะตองมีหลักการประเมินสภาวะใจของตนเองอยางเปนระบบทีป่ระกอบดวยตัวแปร  4  ตัว  ดังน้ี  1.  การรับรู  

(วิญญาณ)  2. ความคิด  (สังขาร)  3.  จําได หมายรู  (สญัญา)  และ  4.  ความรูสึก (เวทนา) 

 1. วิธีการรับรูที่ใชศึกษาภารกิจสรางความมั่นคง 

 2. ประเมินคุณคาวาดีหรือไมดีของภารกิจความมั่นคงที่จะดําเนินการ 

 3. ประเมินความจําวาตนเองเอาใจใสตอภารกิจความมั่นคงมากนอยเพียงใด 

 4. ประเมินความรูสึกที่ตนเอง  พึงพอใจหรือชอบตอภารกิจความมั่นคงแบบใด 

 2.2 วิธีการวัดผลและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ 

 เปนการนําตัวแปรมากําหนดตัวชีวั้ด  วิธีการวัดแลวเขียนเปนแบบวิเคราะหประเมินตนเอง  โดยมี

ขัน้ตอนดําเนินการ 

 1. การวิเคราะหตัวแปรกําหนดตัวชี้วัด  เชน 

  1.1 ตัวแปรดานวิธีการรับรู  ตัวบงชี้  คือวิธีการเรียนรูที่ประกอบการ 

   (1) การรับรูจากการเห็นของจริงจากการสืบคนจากเอกสาร  (ทางตา) 

   (2) การรับรูจากการฟงคําบรรยาย  ฟงเสียงที่เกิดในกิจกรรม  (ทางหู) 

   (3) การรับรูกลิ่นทางจมูก  (จมกู) 

   (4) การรับรูจากการชิมรส  (ปาก)  

   (5) การรับรูจากการสัมผัสทางกาย  (กาย) 

   (6) การรับรูจากการคิดทางใจ  (ใจ) 

  1.2 ตัวแปรดานการนึกคิดถึงคุณคา  มีตัวบงชี้  3  ตัว  คือ 

   (1) คดิวาดี 

   (2) ไมมีความคิด  เฉย ๆ 

   (3) คดิวาไมดี 

  1.3 ตัวแปรดานความจําไดหมายรู  มตัีวแปร  3  ตัว  คือ 
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   (1) จําไดทั้งหมด 

   (2) จําไดบางสวน 

   (3) ไมจํา  จําไมได 

  1.4 ตัวแปรดานความรูสกึพอใจ  มตัีวแปร  3  ตัวประกอบดวย 

   (1) ชอบพึงพอใจ 

   (2) เฉย ๆ 

   (3) ไมชอบ  ไมพึงพอใจ 

 2. วิเคราะหตัวบงชี้กําหนดวิธีการวัด 

  ตัวอยาง เชน 

  (1) ตัวชี้วัดการรับรู  วัดวาใชวิธีการรับรูแบบใดบาง  ดังนั้นในเรื่องของความมัน่คงในอาชีพ  ตัว

บงชี้การรับรู  คือจํานวนของวิธีการรับรูที่นําเขามาใชแลวใหคะแนน  1 

  (2) ตัวชี้วัด  การนึกคิดถึงคุณคา  วัดดวยการตัดสนิใจทีต่นเองเปนแบบใด 

   - คดิวาดี  ใหคะแนน 1 

   - เฉย ๆ  ใหคะแนน 0 

   - คดิวาไมดี  ใหคะแนน -1 

  (3) ตัวชี้วัดดานการจําไดหมายรูวัดดวยการประมาณคาวาตนเองเปนแบบใด 

   - มากให  1  คะแนน 

   - ปานกลาง  ให  0  คะแนน 

   - นอย  ให -1  คะแนน 

  (4) ตัวชี้วัดดานความรูสึกพอใจ  วัดดวยการประมาณคาที่ตนเองเปนแบบใด 

   - พึงพอใจ  ให  1  คะแนน 

   - เฉย ๆ  ให  0  คะแนน 

   - ไมชอบ  ให  -1  คะแนน 

 3. เขียนแบบวดัความมัน่คงในอาชพี 

  แบบวัดและประเมินผลมีหลายแบบ  สําหรับการวัดผลความมัน่คงในอาชีพเปนแบบประเมิน

ตนเอง  ที่มีองคประกอบรวม  2  องคประกอบ  คือ 

    (1)  ภารกิจและกิจกรรม 

  (2)  ตัวแปรดานนามธรรมหรือใจของผูประเมินตนเอง  และตัวบงชีวั้ดองคประกอบทัง้  2  ดาน

ดังกลาว  ไดถูกนํามาจัดเปนแบบวัดผลความมั่นคงในอาชีพ  ดังตัวอยาง 
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ตัวอยาง แบบวัดความมั่นคงในอาชีพ 

 
 4. การประเมินผล 

  เปนกิจกรรมการวิเคราะห  ตีคา  แปรผล  และสรุปผล  ดังน้ี 

  4.1 การวิเคราะหผล  จากแบบวัดผล  มีรายละเอียด  ดังน้ี 

   (1) ตัวแปรดานการรับรูในแบบวัดกําหนดไวเพียง  3  วิธีการ  การวิเคราะหผลโดยนับ

จํานวนวิธีการที่ใชจริง  โดยใหคะแนนวิธกีารละ  1  คะแนน 

   (2) ตัวแปรดานการคิดถึงคุณคา  ประกอบดวย 
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     - คิดวาเปนสิ่งดี  ใหคะแนน = 1 

     - คิดวาเฉย ๆ  ใหคะแนน = 0 

     - คดิวาไมดี  ใหคะแนน = -1 

   (3) ตัวแปรดานการจําได  หมายรู  ประกอบดวย 

     - จําไดมากกวารอยละ 80 ใหคะแนน = 1 

     - จําไดปานกลางรอยละ 50-79 ใหคะแนน = 0 

     - จําไดตํ่ากวารอยละ 50 ใหคะแนน = -1 

   (4) ตัวแปรดานความรูสกึ ประกอบดวย 

     - ถาเห็นวาพึงพอใจ ใหคะแนน = -1 

     - ถาเห็นวาเฉย ๆ ใหคะแนน  = 0 

     - ถาเห็นวาไมชอบ ใหคะแนน  =  -1 

   4.2 การตีคาผลการวิเคราะห มีรายละเอียด  ดังน้ี 

   4.2.1 ตัวแปรดานนามธรรม 

   (1) ผลงานดานนามธรรมหรือใจของผูประเมนิตนเอง 

     - มั่นคง เขมแข็ง = คะแนนสงูกวา 24 คะแนนขึน้ไป 

     - ตองระแวดระวัง = คะแนนระหวาง 18-24 คะแนน 

     - ตองตรวจสอบพฒันาระบบ = คะแนนระหวาง 12-18 คะแนน 

     - ตองปรับร้ือระบบความมั่นคง = คะแนนระหวาง 6-12 คะแนน 

     - ยกเลิกระบบถายังตองการทําธุรกิจตอไปตองพัฒนาใจของตนเอง  

      เรียนรูใหม  =  ตํ่ากวา 6 คะแนน 

   (2) การตีคาผลการวิเคราะหดานการรับรูตอภารกิจความมั่นคงธุรกิจ 

     ดังน้ี 

     - การรับรูดีที่สุด = คะแนนสงูกวา 12 คะแนนขึน้ไป 

     - การรับรูดี = คะแนน 9-12 คะแนน 

     - ตองพัฒนาการรับรู = คะแนน 6-9 คะแนน 

     - ตองแกไขตนเองรับรูใหม = คะแนน 3-6 คะแนน 

     - เลิกเปนเจาของธุรกิจ  = คะแนนตํ่ากวา 3 คะแนน 

      ทําไดแตแรงงาน 

   (3) การตีคาผลการวิเคราะหดานการนึกคิดคุณคาของระบบความมั่นคง 
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     ธุรกิจ  ดังน้ี 

     - มีการคิดนึกตอระบบความมั่นคงดีมาก =คะแนนสงูกวา 5 คะแนน 

     - มีการนึกคิดตอระบบความมั่นคงดี   = คะแนน 4 คะแนน 

     - ตองทบทวนคุณคาของระบบความมั่นคง = คะแนน 3 คะแนน 

     - ตองทบทวนความเหมาะสมของตนเอง = คะแนน 2 คะแนน 

     - ถอยตัวออกจากความเปนเจาของธุรกิจที่ไมพัฒนาตนเอง 

      = คะแนน 1 คะแนนลงมา 

   (4) การตีคาดานความจําไดหมายรูตอระบบความมั่นคงธุรกิจ ดังน้ี 

     - มีความจําไดหมายรูเพื่อปฏิบัติภารกิจความมั่นคงดีมาก = 5 คะแนน 

     - มีความจําไดหมายรูเพื่อปฏิบัติภารกิจความมั่นคงดี  = 4 คะแนน 

     - ตองทบทวนความจํา      = 3  คะแนน 

     - ตองทบทวนความเหมาะสมในการเปนเจาของธุรกิจ = 2 คะแนน 

     - ถอยตัวออกจากความเปนเจาของธุรกิจ   =  1  คะแนน 

   (5) การตีคาดานความรูสึกตอภารกิจความมั่นคงธุรกิจ  ดังน้ี 

     - มีความรูสึกตอภารกิจความมั่นคงธุรกิจดีมาก  = 5 คะแนน 

     - มีความรูสึกตอภารกิจความมั่นคงธุรกิจดี   =  4  คะแนน 

     - ตองทบทวนความรูสึกของตนเอง    =  3  คะแนน 

     - ตองทบทวนวาตนเองยังเหมาะสมในการเปนเจาของธุรกิจ 

            =  2  คะแนน 

     - ควรถอยตัวออกจากความเปนเจาของธุรกจิ   =  1  คะแนน 

 4.2.2. ดานภารกิจ ในแตละภารกิจมีสวนรวมตอความมั่นคงของธุรกิจอยางไร  ดังน้ี 

     - ภารกิจน้ีสงผลตอความมั่นคงมากที่สุด   =  6  คะแนน 

     - ภารกิจน้ีสงผลตอความมั่นคงดี     =  5  คะแนน 

     - ภารกิจน้ีตองคิดทบทวนและพัฒนา   =  4  คะแนน 

     - ภารกิจน้ีตองยอนดูการกระทําของตนเอง   =  3  คะแนน 

     - ตองทบทวนภารกิจปรับร้ือระบบและทําความเขาใจกับตนเอง 

      ในฐานะเจาของกิจการ      =  2  คะแนน 
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 2.3 การแปรผลการประเมินตนเอง 

 ทบทวนกันอีกครัง้  การวัดและประเมินผลเปนเรื่องของการประเมินตนเองเพื่อใหรูจักและเขาใจ

ตนเอง  เพราะกิจกรรมสรางความเขมแข็ง  มัน่คงในธุรกิจ  เปนเรื่องที่เจาของธุรกิจ จะตองเอาใจใส  จะบอกวา

ภารกิจนี้ไมชอบ  คงไมได  แตการประเมินตองถามใจวาเราเปนอยางไรกันแน  แลววัดและประเมินผลไปตาม

สภาพจริง  สวนผลจะออกมาอยางไร  แลวเราจะทําอยางไรอยูทีตั่วเราเอง  จึงขอตัวอยางผลการวิเคราะห  ตีคา  

แปรผล  และอภิปรายผลของเจาของธุรกิจทานหน่ึง  ดังน้ี 

 

ตัวอยาง ผลการวิเคราะห  การประเมินภารกิจการสรางความมั่นคงในอาชีพ 

 จากตารางผลการวิเคราะหสามารถอธิบายไดวา 

 1. โดยภาพรวมแลวจะตองตรวจสอบพัฒนาระบบความมั่นคงธุรกิจ 

 2. มีภารกิจที่จะตองตรวจสอบพัฒนาประกอบการ 

  (1) การบริหารทรัพยากรดําเนินงาน 
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  (2) การจัดการสงมอบ  

  (3) การวิจัยพัฒนา 

 3. จะตองทบทวนสภาพและความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับ 

  (1) การมองเห็นคุณคาของภารกิจความมั่นคงธุรกิจ 

  (2) ความรูสึกชอบไมชอบในภารกิจความมั่นคง 

 4. ถาจะเปนเจาของธุรกิจตองเอาใจใสตอการจําไดหมายรู 

กิจกรรมที่  1 

คําชีแ้จง  :  จากการเรียนรูระบบความมัน่คงในธุรกิจอาชีพและการวัดและประเมินผลภารกิจ  ความมัน่คงใน

อาชีพ ทานคิดวาตัวทานเองควรมีกรอบแนวทางวัดและประเมินผลภารกิจ    ความมัน่คงในอาชีพของตนเอง

อยางไร  ขอไดโปรดศกึษาแบบบนัทกึน้ีแลวทดลองคดิดวยตนเอง 

 

 1. ลักษณะกิจกรรมอาชีพที่ขยายขอบขาย 

   1.1 ผลผลิต 

    (1) เปาหมายการผลิต  คือ  : 

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

    (2) ผลผลิตขายใหใคร  : 

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

    (3) ผลผลิตขายที่ไหน  : 

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

    (4) ผลผลิตขายอยางไร  : 

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

   1.2 กระบวนการผลิต 

    (1) ลักษณะแบบแผนปฏิบัติงาน  : 

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

    (2) ลักษณะการทํางานตามแผน  : 

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

    (3) ลักษณะการตรวจสอบหาขอบกพรอง  : 

 .................................................................................................................................................. 
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    (4) ลักษณะการปฏิบัติการแกไขขอบกพรอง  : 

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

 

     

2. กรอบการวัดและประเมินผลความมั่นคงธุรกิจของทาน 

 
 เมือ่คิดดวยตนเองแลวขอใหผูเรียน  ผูเกีย่วของรวมกันวิเคราะหขอบกพรองและรวม กันพัฒนาให

สามารถใชดําเนินการวัดและประเมนิผลดวยตนเองได 

 

 

ใบเสริมความรู 
 

 ตัวอยางบันทึกการวัดและประเมินผลความมัน่คงอาชีพ เปนการประเมินผลตนเอง อยางงาย ๆ การ

บันทึกการวัดและประเมินผลความยั่งยืน ควรเนนเอกสารระบบและการทํางาน  ใหเปนไปตามเอกสารระบบ  มี

การตรวจติดตาม  หาขอบกพรอง  และปฏิบัติการแกไขขอบกพรองโดยมีเกณฑงาย ๆ ดังน้ี 

 1. ภูมิคุมกันเขมแข็ง = ภารกิจความมัน่คง มีเอกสารระบบปฏิบัติการ  และปฏิบัติ  การตามเอกสาร

อยางเครงครัด  เกิดผลเปนไปตามเปาหมายทุกอยาง 

 2. มีภูมิคุมกัน  =  ภารกิจความมัน่คงมีเอกสารระบบปฏิบัติการและปฏิบัติการตามเอกสารอยาง

เครงครัด  เกิดผลเปนไปตามเปาหมายสวนใหญ 

   3. ภูมิคุมกันบกพรอง  =  ภารกิจความมัน่คงมีเอกสารระบบปฏิบัติการ  แตการปฏิบัติการมักละเลย  

ไมทําตามเอกสาร 
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ตัวอยาง  บันทึกการวัดและประเมินผลภารกิจความมั่นคงอาชีพ 
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 3. กรอบการประเมินความเปนไปไดในการนํากรอบแนวคิดการขยายอาชีพไปใชจริง 

 กรอบแนวคิดในการประเมินความเปนไปไดดังน้ี 

 
 จากแผนภูมิดังกลาว  แสดงใหเห็นกรอบแนวคดิในการประเมนิ  ความเปนไปได  มี 

 องคประกอบรวมกัน  6  องคประกอบ  ในแตละองคประกอบมีตัวแปรบงชี้วัด  ดังน้ี 

 1. รูปแบบการขยายอาชีพ  มตัีวแปรรวม  ดังน้ี 

  1.1 ผลผลิต 

  1.2 กระบวนการผลิต 

  1.3 ปจจัยนําเขาการผลิต 

 2. ความยากงายของการดําเนินการจัดการ  มตัีวแปรรวม  ดังน้ี 

  2.1 การบริหารจัดการ  แรงงาน  เงินทุน 

  2.2 แผนธุรกิจ 

 3. การรับไดของลูกคา  มตัีวแปรรวม  ดังน้ี 

  3.1 ผลผลิตอยูในความนิยม 

  3.2 เปนสิ่งจําเปนตอชีวิต 

  3.3 ราคา 
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 4. การรับไดของสังคมชุมชน  มตัีวแปรรวม  ดังน้ี 

  4.1 สภาพแวดลอม 

  4.2 วัฒนธรรมประเพณี 

 5. ความเหมาะสมของเทคนิควิทยาการที่ใชในการขยายอาชีพ 

  5.1 เทคนิควิทยาการเพื่อการลดตนทุน 

  5.2 เทคนิควิทยาการเพื่อการลดของเสีย 

เปาหมายการประเมนิผล 

 การประเมินความเปนไปไดในการนํารูปแบบขยายอาชีพไปใชจริง  มีเปาหมายที่จะ  วิเคราะห  ดังน้ี 

 1. วิเคราะหบทความสัมพันธสอดคลองรับกันได  ระหวางองคประกอบ 

  1.1 ความสัมพันธ  ระหวาง  AB  AC  AD  AE 

  1.2 ความสัมพันธ  ระหวาง  BC  BD  BE 

  1.3 ความสัมพันธ  ระหวาง  CD  CE 

  1.4 ความสัมพันธ  ระหวาง  DE 

 2. ประเมินตัดสินใจรับความเปนไปได 

  2.1 ตารางวิเคราะหความสัมพันธสอดคลองรับกันไดระหวางองคประกอบ 
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  2.2 เกณฑการประเมิน 

   (1) คะแนนระหวาง 1-3 คะแนน ถือวา นํารูปแบบไปใชไมได 

   (2) คะแนนระหวาง 4-7 คะแนน ถือวามีความเปนไปไดตํ่า ตองทบทวน พฒันา 

   (3) คะแนนระหวาง 8-10 คะแนน ถือวามีความเปนไปไดในการนําไปใช 
 

วิธีการวิเคราะห 

 การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ  มีความจําเปนที่เจาของธุรกิจจะตองประเมนิตัดสนิใจดวยตนเอง  

สําหรับกรณีที่ธุรกิจมีหุนสวนหรือผูเกี่ยวของควรจะใชวิธีสนทนาเจาะลึกและวิธีความสัมพันธรวมกันโดยมี

วิธีการดังน้ี 

 1. การวิเคราะหตัดสินใจบงชี้ความสัมพันธระหวางองคประกอบทีละคูดวยการใช   วิจารณญาณของ

ตนเองนึกคดิในรายละเอียดความสมัพนัธความไปกนัไดและความเปนพวกเดียวกนัวาหนักไปทางมี
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ความสัมพันธตอกัน  หรือไมสัมพันธกัน  คิดทบทวนหลายๆคร้ังจนมั่นใจแลวจึงตัดสินใจระบุวาองคประกอบ

ในคูที่วิเคราะหมีความสัมพันธตอกันแลวใหทําเคร่ืองหมายแสดงวามีความสัมพันธและเคร่ืองหมาย - แสดงวา

ไมมีความสัมพันธ 

 2. การใหคะแนนโดยใหคูองคประกอบที่มีความสัมพันธไดคะแนน  1  คะแนน  คูที่ไมสัมพันธให  0  

คะแนน  

 

วิธีการประเมิน 

 การรวมคะแนนจากองคประกอบการประเมินแตละขอ  แลวประเมินสรุปตามเกณฑการประเมิน  เชน 

 (1) แนวทางขยายอาชีพของกลุมจักสานมีคูความสัมพันธขององคประกอบการประเมินรวมคะแนน

ได 9 คะแนน สามารถอธิบายไดวาแนวทางขยายอาชีพของกลุมจักสาน   มีความเปนไปไดในการนําไปใชจริง 

 (2) แนวทางขยายอาชีพของกลุมเลี้ยงปลา  มีคูความสัมพันธขององคประกอบการประเมิน  รวม

คะแนนได  3  คะแนน  สามารถอธิบายไดวาแนวทางขยายอาชีพของกลุมเลี้ยงปลาเปนรูปแบบที่มีความเปนไป

ไดตํ่ามาก  รูปแบบไมสามารถนําไปใชได 

 

สรุป 

 แนวทางประเมินความเปนไปไดของการนํารูปแบบขยายอาชีพไปใชเปนรูปแบบที่เนนการใชเหตุผล

เปนหลักไมใชการหาความสัมพันธเชิงคณิตศาสตร เปนการมองหาเหตุผลดวยวิจารณญาณของตนเองเพือ่

รับผดิชอบตนเอง และนําตนเองได  

 

ใบเสริมความรู 

 ตัวอยาง : การวิเคราะหกําหนดตัวบงชี้ภายในองคประกอบของการประเมิน 
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ใบเสริมความรู 

 ตัวอยาง : การวิเคราะหความสัมพันธที่เกี่ยวของระหวางตัวแปรภายในของรูปแบบ    การขยายอาชีพ

กบัการรับไดของลูกคา 
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 ตัวอยาง : การวิเคราะหความสัมพันธที่เกี่ยวของระหวางตัวแปรภายในของรูปแบบการขยายอาชีพกับ

การรับไดของสังคมชุมชน 
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กิจกรรมที ่ 2 

คําชี้แจง  :  การใหผูเรียนจัดทาํแนวคดิการประเมินความเปนไปไดดวยตนเองน้ี  มีจุดประสงค เพื่อฝกทักษะการ

ประยุกตใชทฤษฎีความรูตาง ๆ มาบูรณาการกับประสบการณของตนเอง  ใหเปนกรอบแนวคดิของตนเอง  และ

เขาใจภารกิจการประเมินความเปนไปไดอยางแจมแจง 

 

1. กรอบแนวคิดการประเมินความเปนไปไดของตนเอง 

 

 

 

2. รายละเอียดในแตละองคประกอบของกรอบแนวคิด 

 

 

 

3. เปาหมายการประเมิน  (มีอะไรบาง) 

 

 

 

4. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 

 

 

 

5. วิธีการประเมิน 
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เร่ืองที่  3  การตัดสินใจขยายอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ 

  จากการที่ผูเรียนไดศึกษา เร่ืองที่  1  ภารกิจเพื่อความมั่นคงในการทําธุรกิจ ประกอบดวยเร่ืองยอย 

ๆ  คือ บทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอธุรกิจ การบริหารทรัพยากรดําเนินธุรกิจ การบริหารการผลิต  การจัดการ

สงมอบ และการวิจัยพัฒนา ซึ่งเนนเฉพาะการบริหารจัดการของตัวผูประกอบการเอง  และเร่ืองที่  2  การวัดและ

ประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งตองเรียนรูเกี่ยวกับองคประกอบ การวัดและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ  

วิธีการวัดผลและประเมินผลความมั่นคงในอาชีพ และการแปรผลการประเมินตนเองเปนการหาขอสรุปวาจะ

ดําเนินการขยายอาชีพหรือไม อยางไร 

 เพื่อเปนการสรางความมั่งคงยิ่งขึ้น  ผูประกอบการ ควรพิจารณาวิเคราะหศักยภาพในการขยาย

อาชีพ  5  ดานดวย  ดังน้ี 

1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ 

2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 

3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่ 

4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ 

5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ 

 

1.  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นท่ี 

  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน

ตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม แมนํ้า ลําคลอง อากาศ แรธาตุตาง ๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตาง ๆ  บางชนิดมนุษยสามารถสรางทดแทนขึ้นใหมได 

เชน ปาไม  เมื่อมนุษยตัดไปใชประโยชนแลวก็สามารถปลูกทดแทนขึ้นใหมได  ดังน้ัน การขยายอาชีพตอง

พิจารณาวาทรัพยากรที่จะตองนํามาใชในการขยายอาชีพในพื้นที่มีหรือไม  มีเพียงพอหรือไม ถาไมมี

ผูประกอบการตองพิจารณาใหมวาจะขยายอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม หรือพอจะจัดหาไดในพื้นที่ใกลเคียง 

ซึ่งผูประกอบการตองเสียคาขนสงจะคุมคากับการลงทุนหรือไม เชน ตัดสินใจจะขยายอาชีพจากเดิมเลี้ยงสุกร 

100  ตัว ตองการเลี้ยงเพิ่มเปน 200 ตัว ซึ่งเพิ่มอีกเทาตัว จะตองพิจารณาวา อาหารสุกรหาไดในพื้นที่หรือไม เชน

รําขาวในพื้นที่มพีอเพยีงที่จะเลี้ยงสุกรที่เพิ่มขึ้นหรือไม 

2.  ศักยภาพของพื้นท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ 
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  ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกัน เชน ประเทศไทยภาคกลางมีอากาศรอน ภาคใตมีฝน

ตกเปนเวลานาน ภาคเหนือมีอากาศเย็น โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเปนสวนใหญ 

เชน ในพื้นที่มีการปลูกลิ้นจ่ี ลําไย  อยูแลวและมีผลผลิตออกมากในฤดูกาล ทําใหราคาตกตํ่าตองการถนอมให

เปนลาํไยตากแหง เพื่อใหไดราคาดี ดังน้ัน ตองพิจารณาวาในชวงน้ันมีแสงแดดพอเพียงที่จะตากลําไยไดหรือไม 

3.  ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลท่ีตั้งของแตละพื้นท่ี 

  สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ต้ังของแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนที่ราบสูง ที่ราบลุม แต

ละพื้นที่มีผลตอการขยายอาชีพ เชน การจัดหาแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตองพิจารณาวาแหลงทองเที่ยวแหง

ใหมในภูมิประเทศน้ัน ๆ สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดหรือไม  หรือตองการขยายสาขารานกาแฟสดไปอีก

สถานที่หน่ึงก็ตองพิจารณาทําเลที่ต้ังแหงใหมวาจะขายกาแฟไดหรือไม 

4.  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นท่ี 

  แตละพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชิวตที่แตกตางกัน 

ดังน้ันแตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่งเหลาน้ีมาใชเปนอาชีพได  เชน เปนสถานที่ทองเที่ยวเขาชมศิลปะ  วัฒนธรรม 

ประเพณีพื้นบาน หรือพาชมวิถีชีวิต   อาจจะขยายอาชีพโดยเพิ่มจํานวนรอบที่เขาชมใหพอเพียงกับตลาด

เปาหมาย   

5.  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นท่ี 

  ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิปญญาทั้งในอดีต

จนถึงปจจุบัน ดานการประกอบอาชีพตาง ๆ ในพื้นที่น้ัน ๆ   เมื่ออาชีพน้ันมีความมั่นคงในพื้นที่น้ัน ๆ แลว 

อาจจะขยายไปพื้นที่อ่ืน ๆ  การกระจายความสามารถของทรัพยากรมนุษย ก็สามารถทําไดโดยการอบรมผูสนใจ

ในความรูน้ัน ๆ ใหสามารถนําไปขยายยังพื้นที่อ่ืน ๆ ได 

  ผูประกอบการที่มีอาชีพมั่นคงโดยผานการพัฒนาจนกระทั่งเปนที่รูจักกันแพรหลายก็สามารถขยาย

ธุรกิจใหกวางขวาง โดยการเพิ่มปริมาณ หรือขยายสาขาใหมากขึ้นได โดยนําศักยภาพทั้ง 5 ดานมาชวย

ประกอบการพิจาณาดวย 
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กิจกรรมที่  3 

  จากการที่ผูเรียนศึกษาศักยภาพ 5 ดาน เพื่อขยายอาชีพมาแลว ใหวิเคราะหศักยภาพ 5 ดานในอาชีพที่

ตัดสนิใจขยายอาชีพทีส่นใจ วาจะขยายอาชีพไดอยางไร เพื่อใหอาชีพนั้นมีความเปนไปไดลงในแบบบันทึก 
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แบบบันทึก 

ตองการขยายอาชีพ……………………………………………………. 

ท่ี ศักยภาพ 5 ดาน ท่ีตองการ / สอดคลองกับอาชีพ 

มี 

ไมมี หมายเหตุ 

พอ ไมพอ 

1 ทรัพยากรธรรมชาติ 1.1 

1.2 

1.3 

ฯลฯ 

    

2 ภูมิอากาศ 

 

     

3 ภูมิประเทศและทําเลท่ีตั้ง 

 

     

4 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และวิถีชีวิต 

 

 

     

5 ทรัพยากรมนุษย 
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สรุปผลการตัดสินใจ 

ใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

ρ     ตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ และใหอธิบายเหตุผลความเปนไปไดที่จะขยายอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρ     ตัดสนิใจไมขยายอาชพี เน่ืองจาก 
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ภาคผนวก 
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รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการเขียนตนฉบับเรียน 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2552 

ระหวางวันท่ี  29  มิถุนายน-3  กรกฎาคม  2552 

ณ โรงแรมแกรนด เดอวิลล กรุงเทพมหานคร 
 

 1. นางพรทิพย กลารบ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นางสาวพมิพาพร อินทจักร  สถาบนั  กศน.ภาคเหนือ 

 3. นางสาวสุดใจ บตุรอากาศ สถาบนั  กศน.ภาคเหนือ 

 4. นางณัฐพร เชื้อมหาวัน สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเน่ืองสิรินธร 

 5. นางวารณุ ี เผือกจันทึก สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเน่ืองสิรินธร 

 6. นายทองจุล ขันขาว  สถาบนั  กศน.ภาคกลาง 

 7. นางอมรรตัน ศรกีระจิบ สถาบนั  กศน.ภาคตะวันออก 

 8. นางสาวสุรตันา บูรณะวิทย สถาบนั  กศน.ภาคตะวันออก 

 9. นางสาวสาสินี สมทบเจริญกุล สถาบนั  กศน.ภาคตะวันออก 

10. นางสาวสมทรง นิลนอย  สถาบนั  กศน.ภาคตะวันออก 

11. นายมณเฑียร ละง ู  สถาบนั  กศน.ภาคใต 

12. นางสาวสิรลิกัษณ จันทรแกว ศูนยวทิยาศาสตรเพือ่การศึกษานครศรธีรรมราช 

13. นางสาวลักษณสวุรรณ บุญไชย  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาตรัง 

14. นายเดชพสิษฐ เตชะบุญ  ศูนยวทิยาศาสตรเพือ่การศึกษาลําปาง 

15. นางพวงเพชร วิเศษช ู  ศูนยวทิยาศาสตรเพือ่การศึกษาสระแกว 

16. นางอาภรณ       เลิศกิจคณุานนท  ศูนยวทิยาศาสตรเพือ่การศึกษาสระแกว 

17. นางทิพรัตน สัมฤทธิ์รินทร ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย 

      บริเวณชายแดนชมุพร 

18. วาที่รอยตรีอัมพร มากเพชร ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย 

      บริเวณชายแดนสระแกว 
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19. นายวิเชยีร ใจจิตร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย 

      บริเวณชายแดนสระแกว 

20. นายกิตตเิกษม ใจชืน่  ศึกษานิเทศ 

21. นางศิรพิรรณ สายหงส  ขาราชการบาํนาญ 

22. นางดุษฎ ีศรีวัฒนาโรทยั กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

23. นางพรทิพย เข็มทอง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

24. นางนันฐนิ ี ศรีธัญญา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

25. นางรุงอรณุ ไสยโสภณ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

26. นายวิวฒันไชย จันทนสุคนธ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 

27. นางพัฒนสุดา สอนซ่ือ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

28. นางพชิญาภา ปติวรา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

29. นายสุรพงษ มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

30. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

31. นางรุงลาวัณย พิไลวงค  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

32. นางสาวปยวด ี คะเนสม  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

33. นางสาวเพชรนิทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการส่ือแบบเรียน 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระหวางวันท่ี  7-10 กนัยายน - 10 กนัยายน 2552 

ณ โรงแรมอูทองอินน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 1. นายวิมล  จํานงบตุร  รองเลขาธิการ  กศน. 

 2. นางพรทิพย กลารบ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 3. นายประกิต จันทรศร ี  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาตรัง 

คณะบรรณาธิการ 

 4. นายสงดั  ประดษิฐสุวรรณ ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร พระจอมเกลา 

      ณ  หวากอ  จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

 5. นายชยักิจ อนันตนิรัติศัย ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ตรงั 

 6. นายสุชาติ มาลากรรณ  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

      พระนครศรอียุธยา 

 7. นายกัญจนโชต ิ สหพัฒนสมบัติ ผูอํานวยการ  สํานักงาน  กศน.อ.บางปะกง 

 8. นางทพิวรรณ สิทธิรังสรรค  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณ- 

       สังวรารามวรมหาวิหาร อันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

 9. นายทวี  โอมาก  ขาราชการบาํนาญ 

10. นางสาวสุรพีร เจริญนิช  ขาราชการบาํนาญ 

11. นายไชโย มวงบุญม ี  ขาราชการบาํนาญ 

12. นายอราม คุมทรัพย  ขาราชการบาํนาญ 

13. นายชุมพล หนูสง  ขาราชการบาํนาญ 

14. นางสาวสุวรรณา ลองประเสรฐิ ศึกษานิเทศก 

15. นางมาลี  รชัตนาวิน  ศึกษานิเทศก 

16. นางทองพิน ขนัอาสา  ศึกษานิเทศก 
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17. นางสุปรารถนา ยกุตะนันทน โรงเรยีนบดินทรเดชา 

18. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

19. นางพรทิพย เข็มทอง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

20. นางสาวเยาวรตัน คาํตรง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

21. นางพชิญาภา ปติวรา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

22. นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

23. นางอจัฉราภรณ โควคชาภรณ ศึกษานิเทศก 

24. นางสาวกฤษณา โสภ ี  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

25. นายวิเชยีร ใจจิตร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

26. นายเรงิ  กองแกว  สํานักงาน  กศน.จ.นนทบรุ ี

27. นางสาวอมรรตัน ศรกีระจิบ  สถาบนั  กศน.ภาคกลาง 

28. นางสาวพมิพาพร อินทจักร  สถาบนั  กศน.ภาคเหนือ 

29. นางสาวสุรตันา บูรณะวิทย  สถาบนั  กศน.ภาคตะวันออก 

30. นางสาวสุปรดีา แหลมหลัก  สถาบนั  กศน.ภาคะวันออก 

31. นางสาวสาลินี สมทบเจริญกุล สถาบนั  กศน.ภาคตะวันออก 

32. นางนวลพรรณ ศาสตรเวช  สถาบนั  กศน.ภาคตะวันออก 

33. นางดุษฎ ีศรีวัฒนาโรทยั กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

34. นางรุงอรณุ ไสยโสภณ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

35. นางนันฐณิ ี ศรีธัญญา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

36. นางพัฒนสุดา สอนซ่ือ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

37. นายสุรพงษ มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

38. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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39. นางสาวศิรนิทพิย สุขลอม  สํานักงาน  กศน.จ.นครปฐม 

เจาหนาท่ีจัดพิมพตนฉบับ 

40. นางสาวอญัชลีพร แกวพิจิตร  สํานักงาน  กศน.จ.นครปฐม 

41. นางสาวสิรนิธร นาคคุม  สํานักงาน  กศน.จ.สมทุรสาคร 

42. นางสาวบบีฮีารา สะมทั  สํานักงาน  กศน.จ.สมทุรสาคร 

43. นางรุงลาวัณย พิไลวงค  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

44. นางวันวิสาข ทองเปรม  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

45. นางสาวเพชรนิทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

46. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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รายชื่อผูเขารวมประชุมบรรณาธิการส่ือหนังสือเรียน กศน. 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ภาคเรียนท่ี 1/2552 ระหวางวันท่ี 12-14 มกราคม 2553 

ณ โรงแรมอูทองอินทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 1. นายอภชิาต ิ จีระวุฒ ิ  เลขาธกิาร  กศน. 

 2. นายวิมล  จํานงบตุร  รองเลขาธิการ  กศน. 

 3. นางพรทิพย กลารบ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ  ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร  กศน. 

 5. นายกัญจโชต ิ สหพัฒธนสมบัต ิ สํานักงาน  กศน.อําเภอบางปะกง 

 6. นายศักดิ์อุดม วรรณทวี  สํานักงาน  กศน.อําเภอโขงเจียม 

 7. นางณัฐพร เชื้อมหาวัน  สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเน่ืองสิรินธร 

 8. นายธวัชชยั ใจชาญสุกจิ  สํานักงาน  กศน.จ.สมุทรสงคราม 

 9. นางอจัฉรา ใจชาญสุกจิ  สํานักงาน  กศน.จ.สมุทรสงคราม 

10. นายวิทยา แกวเวียงเดช สํานักงาน  กศน.จ.ชยันาท 

11. นายเรงิ  กองแกว  สํานักงาน  กศน.จ.นนทบรุ ี

12. นางสาวบบีฮีารา สะมทั  สํานักงาน  กศน.จ.สมุทรสงคราม 

13. นางสาวสิรนิธร นาคคุม  สํานักงาน  กศน.จ.สมุทรสงคราม 

14. นายอุช ู  เชื้อบอคา  สํานักงาน  กศน.อ.หลังสวน 

15. นางสาวพชัรา ศิริพงษโรจน สํานักงาน  กศน.จ.กระบี ่

16. นายวิทยา บูรณะหิรัญ  สํานักงาน  กศน.จ.พังงา 

17. นางภาวินนัท สิริวัฒนาไกรกุล สํานักงาน  กศน.จ.นครราชสีมา 

18. นางสาวสวลพรรณ ศาสตรเวช  สํานักงาน  กศน.จ.นครปฐม 

19. นางสาวอญัชลีพร แกวพิจิตร  สํานักงาน  กศน.จ.นครปฐม 

20. นางศิรินทรทิพย สุขลอม  สํานักงาน  กศน.จ.นครปฐม 
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21. นางอมรรตัน ศรกีระจิบ  สถาบนั  กศน.ภาคกลาง 

22. นางชัยยันต มณสีะอาด  สถาบนั  กศน.ภาคใต 

23. นายสฤษดิ์ชัย ศิริพร  สถาบนั  กศน.ภาคตะวันออก 

24. นางชอทิพย ศิริพร  สถาบนั  กศน.ภาคตะวันออก 

25. นายเรืองเวช แสงรัตนา  สถาบนั  กศน.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

26. นายพิชิต  แสงลอย  ผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.อําเภอนครชยัศร ี

27. นายวิเชยีร ใจจิตร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

28. นางกฤษณา โสภ ี  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

29. นางสาวสภาพร บญุมา  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      อุตรดิตถ 

30. นายเสกขภัทร ศรีเมือง  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      อุตรดิตถ 

31. นางสาววิไล แยมสาขา  สถาบนัการศึกษาทางไกล 

32. นางสาววาสนา โกลียวัฒนา  สถาบนัการศึกษาทางไกล 

33. นางทองพิน ขนัอาสา  ศึกษานิเทศก 

34. นางสาวสภาพรรณ นอยกําแหง  ศึกษานิเทศก 

35. นางอัชราภรณ โควคชาภรณ ศึกษานิเทศก 

36. นางสุปรารถนา ยกุตะนันทน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กทม. เขต 2 

37. นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ศูนยเทคโนโลยทีางการศึกษา 

38. นางสรัญณอร พฒันาไพศาล กศน.เฉลิมพระเกียรต ิจ.บุรรีัมย 

39. นางสาวพมิพใจ สิทธิสุรศักดิ์  ขาราชการบาํนาญ 

40. นายทวี  โอมาก  ขาราชการบาํนาญ 

41. นางศิรพิรรณ สายหงส  ขาราชการบาํนาญ 

42. นายชุมพล หนูสูง  ขาราชการบาํนาญ 
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43. นายไชโย มวงบุญม ี  ขาราชการบาํนาญ 

44. นายอราม คุมทรัพย  ขาราชการบาํนาญ 

45. นางพฒันสุดา สอนซ่ือ  ขาราชการบาํนาญ 

46. นายจํานง วันวิชยั  ขาราชการบาํนาญ 

47. นางธญัญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบาํนาญ 

48. นายอุทัย  หนูแดง  ขาราชการบาํนาญ 

49. นางนพรตัน เวโรจนเสรีวงษ ขาราชการบาํนาญ 

50. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทยั กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

51. นางสาวเยาวรตัน คาํตรง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

52. นางพรทิพย เข็มทอง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

53. นางรุงอรณุ ไสยโสภณ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

54. นางสาวกนกพร อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

55. นายวิวฒันไชย จันทนสุคนธ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

56. นายสุรพงษ มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

57. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

58. นางพชิญาภา ปติวรา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

59. นางสาววรรณพร ปทมานนท  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

60. นางรุงลาวัลย พิไลวงค  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

61. นางสาวปยวด ี คะเนสม  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

62. นางสาวเพชรรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

63. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

64. นางสาวชาลินี ธรรมธิษา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

65. นางสาวอลิศรา บานชี  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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(วันท่ี 7-10 กันยายน 2552) 

คณะผูบรรณาธิการครั้งท่ี 1 

 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นายวิเชยีร ใจจิตร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 3. นางสาวกฤษณา โสภี  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 4. นางสาวทิพยวรรณ สทิธริงัสรรค  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสงัวรา 

      รามวรมหาวิหาร  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(วันท่ี 12-15 มกราคม 2553) 

คณะผูบรรณาธิการครั้งท่ี 2 

 1. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นายอุทัย  หนูแดง  ขาราชการบํานาญ 

 3. นายเสกขภัทร ศรีเมือง  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      อุตรดิตถ 
 
 4. นางสาวสุภาพร บุญมา  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      อุตรดิตถ 

 5. นางสาวกฤษณา โสภี  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 6. นายวิเชยีร ใจจิตร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 7. นายพิชิต  แสงลอย  ผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.อําเภอนครชยัศรี 

(วันท่ี 2-5 มนีาคม 2553) 

คณะผูบรรณาธิการครั้งท่ี 3 

 1. นางดุษฎ ี  ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 2. นายอุทัย  หนูแดง  ขาราชการบํานาญ 

 3. นายพิชิต  แสงลอย  ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.อําเภอนครชยัศรี 
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 4. นายวิเชยีร ใจจิตร  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 5. นางสาวกฤษณา โสภี  ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

      สระแกว 

 6. นายสุธี  วรประดิษฐ  สํานักงาน  กศน.จ.ตราด 

 7. นางอุบล  ทศันโกวิท  ผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.อําเภอสนัทราย 

 8. นายสกล  พรหมภิญโญ กศน.อําเภอบานธิ  

 
  

คณะผูจัดทํา 

1.    นายประเสริฐ         บญุเรือง                เลขาธิการ กศน. 

ที่ปรึกษา 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 1. นายอุทัย หนูแดง      ขาราชการบํานาญ 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

 

 1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะทํางาน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังท่ี  2  (วันท่ี  4 - 10  พฤศจิกายน  2554) 

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

6.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน 

 

 ผูพิมพตนฉบับ 

1. นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลีนี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูออกแบบปก 

1. นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 


