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โครงสรางรายวิชาชองทางการพัฒนาอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (อช21001)

สาระสําคัญ
เปนองคความรูเกีย่ วกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึง่ ประกอบดวยการสํารวจวิเคราะหอาชีพใน
ชุม ชน ประเทศ และภูมิภ าค 5 ทวีป ไดแก ทวีป เอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีป อเมริก า ทวีป ยุโรป และ
ทวีปอัฟริกา เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบุสิง่ ที่ตองการพัฒนาอาชีพเหตุผลความจําเปนที่ตองการพัฒนาอาชีพ
ดานตาง ๆ แสวงหาความรูแ ละเทคนิคการพัฒนาอาชีพวิเคราะห ความรู และเทคนิคทีไ่ ดมา เพือ่ นําไปสูก าร
พัฒนาอาชีพ การตัดสินใจเลือกวิธีการ เพือ่ พัฒนาอาชีพและการตรวจสอบความเปนไปไดในการพัฒนา
อาชีพ ใหผูเรียนสามารถเลือกแนวทางการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมตอตนเองและชุมชนได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิเคราะหลักษณะงาน ขอบขายอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ
และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา ที่จะ
นําไปสูการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนและสอดคลองกับชุมชน สังคม
2. อธิบายเหตุผล ปจจัยความจําเปนในการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได
3. จัดระบบความสําคัญในการตัดสินใจพัฒนาอาชีพได
4. ปฏิบัติการวิเคราะห เพื่อการพัฒนาอาชีพได
ขอบขายเนื้อหา
บทที่ 1 การงานอาชีพ
บทที่ 2 ชองทางการพัฒนาอาชีพ
บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
สื่อการเรียนรู
1. กิจกรรม
2. หนังสือเรียน
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บทที่ 1
การงานอาชีพ

สาระสําคัญ
อาชีพในปจจุบันมีอยูห ลากหลายในสังคม มีทั้งสรางขึน้ ใหมจากทรัพยากรที่มีอยู หรือพัฒนาขยาย
ขอบขายจากอาชีพหนึ่งเปนอาชีพหนึ่ง หากผูเรียนมีโลกทัศนทางอาชีพจะทําใหมีความรู ความเขาใจ อธิบาย
ความสําคัญ และความจําเปน ลักษณะขอบขายกระบวนการผลิตงานอาชีพ การจัดการในงานอาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม และการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมจะทําใหเห็นชองทางในการพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ
2. อธิบายลักษณะขอบขายกระบวนการผลิตงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป
ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกาเพือ่ นํามาวิเคราะหในการพัฒนา
อาชีพ
3. อธิบายการจัดการในงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อนํามาวิเคราะหในการพัฒนาอาชีพ
4. อธิบายคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาอาชีพ
5. อธิบายการอนุรักษพลังงานและสิง่ แวดลอมในการพัฒนาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และ
ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก
ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา
เรื่องที่ 3 กลุมอาชีพใหม
เรื่องที่ 4 การประกอบอาชีพในภูมิภาค 5 ทวีป
เรื่องที่ 5 การพัฒนากระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป
ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา
เรื่องที่ 6 คุณธรรม จริยธรรม
เรื่องที่ 7 การอนุรักษพลังงานและสิง่ แวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก
ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา
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เรื่องที่ 1 ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ

ความสํ า คั ญ และความจํ า เป น ของการพั ฒ นาอาชี พ วิ เ คราะห ลั ก ษณะขอบข า ยการงานอาชี พ
กระบวนการทํางาน การบริหารจัดการของอาชีพตาง ๆ ในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก
ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อการพัฒนาอาชีพจากการงานอาชีพ
ตาง ๆ

ความสําคัญในการพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาอาชีพเปนสิ่งทีส่ ําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีพในปจจุบันเพราะอาชีพเปนการสราง
รายได เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครั ว อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและการบริก าร ซึง่ สนองตอบตอความ
ต อ งการของผู บ ริ โ ภค และที่ สํ า คั ญ คื อ การพั ฒ นาอาชี พ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ เศรษฐกิ จ ของประเทศชาติ
ความสําคัญจึงเปนฟนเฟองในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน สงผลถึงความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติ
ความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ
ความจํา เปนในการพัฒนาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา ที่เหมาะสมกับตนเอง วิเคราะหความเปนไปได
ตาง ๆ ไดแก การลงทุน การตลาด กระบวนการผลิต การขนสง การบรรจุหีบหอ การแปรรูป และผลกระทบ
ตอชุมชน และสิง่ แวดลอม ความรูความสามารถของตนเองตอสิง่ ทีต่ องการพัฒนา การลําดับความสําคัญของ
การพัฒนาที่มีความเปนไปได เพื่อนําขอมูลทีว่ ิเคราะหไวนําไปปรึกษาผูร ู การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเอง โดยวิเคราะหความพรอมของตนเอง ความตองการของตลาด เทคนิคความรู ทักษะใน
อาชีพ และความรับผิดชอบตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
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เรื่องที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก
ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

เป นการวิ เคราะห ลั กษณะ ขอบข าย กระบวนการผลิตทางอาชี พจากงานตาง ๆ ในวิถีชี วิต ไดแก
งานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ
1. งานบาน
งานบาน เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับ งานบานและชีวิตความเปนอยูในบา น ผาและเครื่องแตงกาย
อาหารและโภชนาการ โดยเนนการแกปญหาในการทํางาน มีความรับผิดชอบ สะอาด มีระเบียบ ประหยัด
อดออม อนุรักษพลังงานและสิง่ แวดลอม เพือ่ นําไปสูการสรางงานอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
และสอดคลองกับชุมชน สังคม
1.1 บานและชีวิตความเปนอยูในบาน
ความสัมพันธของสมาชิกในบาน บานเปนปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิต บานเปนที่อาศัยใหความ
ปลอดภัย ความรัก ความอบอุน รวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ เปนศูนยรวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัว และมี
ความสัมพันธตอกัน
ความหมายของครอบครัว
ครอบครัวเปนหนวยหนึ่งของสังคม ประกอบดวยสมาชิกตัง้ แต 2 คนขึน้ ไปอยูรวมกันบานเดียวกัน
ชวยกันดูแลรักษาและออกคาใชจายของบานรวมกัน และยังเปนรากฐานหรือสถาบันที่สําคัญของสังคมใน
การใหการศึกษา อบรมเลี้ยงดูและสรางประสบการณดานตาง ๆ แกสมาชิกที่อาศัยอยูรวมกัน
ลักษณะของครอบครัว มีดังนี้
1. ครอบครัวที่ประกอบดวยกลุมคนทีม่ ีความผูกพันกันทางกฎหมาย คือ การสมรส และการรับ
บุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรม
2. ครอบครัวที่ประกอบดวยกลุมคนทีม่ ีความผูกพันกันทางสายเลือด ไดแก พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย
พี่ นอง หลาน
3. ครอบครัวที่ประกอบดวยกลุมคนที่มีการใชจายรวมกัน จากเงินงบประมาณเดียวกันอาจเกีย่ วพัน
กันทางสายเลือด หรือไมเกี่ยวพันกัน เชน พอ แม ลูก พี่นอง นายจาง ลูกจาง เพื่อน
ความสําคัญของครอบครัว
ครอบครัวตองมีหัวหนาครอบครัว โดยปกติจะเปนบิดา แตบางครอบครัวอาจเปนมารดาหรือญาติ
ผูใหญ หัวหนาครอบครัวเปนบุคคลสําคัญในการสรางความสัมพันธและบรรยากาศใหสมาชิกในครอบครัวมี
ความรัก ความอบอุน ความเขาใจอันดีตอกัน สมาชิกจะไดรับแบบอยางทีด่ ีจากครอบครัวทําใหมีจิตสํานึกใน
บทบาทภาระหนาที่ของตนเองที่มีตอครอบครัวและสังคม
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ดังนัน้ ครอบครัวจึงเปนสถาบันทีส่ ําคัญตอการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเกิดแกสมาชิก
ของครอบครัว ไดแก ความเปนผูมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซือ่ สัตยตรงตอเวลา รูจักการเสียสละ ซึ่ง
เปนรากฐานสําคัญใหสมาชิกของครอบครัวกาวไปสูสถาบันอื่น ๆ ของสังคมไดอยางมีคุณภาพ
การสรางความสัมพันธในครอบครัว
บรรยากาศของครอบครัวที่มีสมาชิกอารมณดีมีความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทําได ดังนี้
1. ใหสมาชิกมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน หรือปญหาของครอบครัว
2. ฝกใหรูจักการเปนผูฟงและผูพูดที่ดี
3. ยอมรับนับถือในความคิดเห็นของผูอื่น
4. มอบหมายงานใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถ
5. รูจักหลีกเลี่ยงการขัดแยง พยายามทําความเขาใจและรูจักการใหอภัยซึ่งกันและกัน
6. มีกิจกรรมหรืองานที่ทํารวมกัน ชวยใหเกิดความสามัคคี การปรับตัวเขาหากัน
7. มีสัมมาคารวะ ประพฤติตนเหมาะสมกับวัยและกาลเทศะ
8. ใหความเคารพนับถือตอผูอาวุโส
9. ใหความชวยเหลือ เอื้ออาทรและมีน้ําใจอันดีตอกัน
10. รูจักเสียสละตามสมควรแกโอกาส
หนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว
สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสวนรวมในการทํางานบาน ไมควรมอบภาระใหกับผูใดผูหนึ่ง งานตาง ๆ
จะสํ า เร็ จ ได ด ว ยดี ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ ร ว มใจของสมาชิ ก ทุ ก คน ซึ ง่ หลั ก ในการแบ ง งานและความ
รับผิดชอบควรพิจารณา ดังนี้
1. วิเคราะหและวางแผนรวมกันวามีงานอะไรบางที่จะตองจัดทําในครอบครัว
2. มอบหมายงานใหสมาชิกทําตามความสามารถ ความถนัด และเหมาะสมกับวัย
3. กําหนดหนาทีร่ ับผิดชอบงานของแตละคนใหชัดเจนวาใครมีหนาทีอ่ ะไรและมีงานใดทีส่ มาชิก
ควรทํารวมกัน
ลักษณะงานในบาน
ลักษณะงานในบานมีหลายประการ สมาชิกในครอบครัวควรมีสวนรวม ลักษณะงานในบานแบง
ออกได 2 ประเภท คือ
1. งานสวนตัว เปนงานที่สมาชิกตองปฏิบัติสําหรับตนเอง เชน ดานสุขภาพอนามัยตัวเอง คือ การทํา
ความสะอาดร า งกาย การทํ า ความสะอาดเครือ่ งใชสวนตัว รับ ประทานอาหารทีม่ ีป ระโยชนตอรา งกาย
พักผอนใหเพียงพอ ดานการวางแผนมีการวางแผนในการใชเวลาแตละวันใหเปนประโยชนและเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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2. งานสวนรวม เปนงานที่ไดรับมอบหมายจากสมาชิกในครอบครัว หรือเปนงานที่แบงเบาภาระของ
บิดามารดา ผูป กครอง และสมาชิกในบาน เชน การประกอบอาหาร งานซักรีดเสือ้ ผา และทําความสะอาด
เครื่องนุงหม
การจัดและการดูแลรักษาบาน
การใช การเก็บ การบํารุงรักษา การเลือก ซอมแซม ตัดแปลง เครื่องมือเครื่องใชในบานใหถูกวิธีและ
เหมาะสมกั บบริ เวณพื ้นที ่ในบ า น จะช วยใหส ะดวกตอการนํา มาใชและยืดอายุก ารเก็บ รัก ษา ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการจัดและการดูแลรักษาบาน แบงไดดังนี้
1. อุปกรณการทําความสะอาดบาน เชน ไมกวาดประเภทตาง ๆ หลังจากใชแลวควรเก็บในบริเวณที่
ลับตาหรือขางตูทีส่ ูง เพือ่ หยิบใชไดสะดวกในการใชงานครัง้ ตอไป สารทีช่ วยในการทําความสะอาด เชน
ผงซักฟอก น้ํายาขัดพื้น ควรเก็บใสภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด
2. อุปกรณเครื่องใชไฟฟา เชน เตารีด โทรทัศน เตาไฟฟา ฯลฯ ควรจัดวางในทีอ่ ากาศถายเทหรือ
หมุนเวียนไดรอบ ไมควรมีน้ําขัง และหลังจากใชงานแลวตองถอนปลั๊กออกใหเรียบรอย
1.2 ผาและเครื่องแตงกาย
การเลือกใชผาและเครื่องแตงกายผาและความสําคัญของเสื้อผา ผาเปนเครือ่ งนุง หมที่ใหประโยชน
ต อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย ผ า เป น เครื ่อ งนุ ง ห ม ที ่ใ ห ค วามอบอุน แก ร า งกาย ป อ งกั น อั น ตรายจากการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ และเพือ่ ใหเกิดความสวยงาม นอกจากนัน้ ผายังใชในการตกแตงบานเรือน กอนที่จะนําผา
มาใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต ควรศึกษาและเลือกใชใหถูกตองตามความเหมาะสม
การเลือกใชเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ถูกตอง จะตองคํานึงถึง
1. การสํารวจและรูจักตนเอง การพิจารณารูปราง ลักษณะของผูสวมใส เชน ความสูง เตีย้ ความอวน
ผอม สีผิว สีตา สีผม จุดดีและจุดบกพรองของรูปรางหนาตา
2. ในการเลือกแบบเสือ้ แบบเสื้อที่ดีควรเปนแบบที่งาย ๆ แตนาสนใจ มีจุดเดนเพียงจุดเดียวไมควรมี
การตกแตงรุงรังมากเกินไป และเลือกใหเหมาะสมกับบุคลิกของผูสวมใส
3. งบประมาณเรื่องเสื้อผา ควรซื้อมาใชแลวคุมคาเงินที่เสียไปและใชไดนาน
การทําความสะอาด ดูแลและรักษาผาและเครื่องแตงกาย
เสื้อผานอกจากจะตองเลือกเสื้อใหเหมาะสม ใหถูกตองกับบุคลิกภาพ โอกาส สถานทีแ่ ลว ผูสวมใส
ควรศึกษาการรักษาความสะอาดอยางถูกวิธีเพือ่ ยืดอายุการใชงาน ความทนทาน รวมทัง้ รูจ ักการซอมแซม
เสือ้ ผาใหอยูใ นสภาพพรอมทีจ่ ะใชประโยชนไดทันที การทําความสะอาดเสื้อผาควรคํานึงถึงชนิดของผา
เสียกอนวาควรใชน้ํายา ผงซักฟอกหรือสบูชนิดใด ผาที่ซักนั้นทนตอการขยี้หรือไม และอุณหภูมิมากนอย
เพียงใด รวมทั้งความคงทนของสีผา ควรอานปายที่ติดกับตัวเสื้อใหละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสื้อผาที่
นํามาใช เพราะผาแตละชนิดการดูแลรักษาแตกตางกัน ดังนั้น ควรไดศึกษาเพื่อจะไดมีเสื้อผาที่ใหมและ
ใชงานไดนาน ๆ
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การซักผา มีจุดมุงหมาย คือ การทําความสะอาด ลบรอยเปอนออกใหหมด การซักผาทําได 2 วิธี คือ
1. ซักดวยน้ําเรียกวาซักเปยก
2. ซักดวยสารละลายโดยผาตองไมถูกน้ําเรียกวา ซักแหง
การซักผาที่ถูกตองจะชวยทําใหผาทนทานและสวยงามอยูเสมอ มีลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจดูรอยชํารุดของเสื้อผากอนลงมือซัก ถามีรอยชํารุดควรซอมแซมกอน
2. รูดซิปและปลดเข็มขัดออกจากหวง เพราะจะทําใหฟนซิปหรือเข็มขัดเสียในระหวางที่ซัก
3. ลวงดูกนกระเปา หากมีสิง่ ของหรือสิง่ แปลกปลอม ควรเอาออกใหหมด เพราะบางครัง้ สิง่ เหลานี้
จะทําใหเสื้อผาเปอน ถาซักดวยเครื่องจะทําใหเครื่องซักผาเสียเร็ว
4. กําจัดรอยเปอนและจุดดางดําใหหมดกอนลงมือซัก
5. แยกประเภทของผากอนที่จะนําไปซัก เพราะผาบางชนิดอาจสีตก
6. กอนนําผาลงไปซักกับผงซักฟอกหรือน้าํ สบู ควรซักน้าํ เปลากอน 1 ครัง้ เพื่อขจัดสิง่ สกปรก เชน
ฝุนละออง หรือคราบสิ่งสกปรกอื่น ๆ เพราะผาบางชนิดสกปรก สามารถดูดซึมซับไดรวดเร็วจะทําใหผานัน้
เกาเร็ว สีไมสดใส
การรีดผา ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. เสียบปลั๊กเตารีดแลวเปดสวิตชปรับอุณหภูมิความรอนใหเหมาะสมกับเนือ้ ผาทีก่ ําลังรีด หรืออาน
จากปายที่ติดเสื้อวาควรใชอุณหภูมิเทาไหรในการรีด การรีดควรกลับตะเข็บดานในทดลองรีดดูกอน เพื่อ
ปองกันผาเสียหาย
2. การรีดเตารีดไอน้ํา ควรใชน้าํ กลัน่ เติมกอนเสียบปลัก๊ ไฟเปดสวิตช ไมควรใชน้าํ ประปาเติมเพราะ
ถาใชน้ําเติมไปนาน ๆ ทําใหน้ําที่ตกตะกอนจับตัวทําใหอุดตันที่ทอไอน้าํ ได ดังนั้น หลังจากเลิกใชทุกครั้ง
ควรถายน้าํ ออกใหหมด
3. อย า พรมน้ าํ เปย กมากจนเกิ นไป ควรพรมน้าํ ทิง้ ไวป ระมาณ 5-10 นาที แลวคอยรีด เพราะถา
ผาเปยกมากเกินไปจะทําใหเสียเวลาการรีดผาและจะเสียคาไฟฟามากขึ้นกวาปกติ
4. ควรรี ดผ า หลาย ๆ ตั วในครั ง้ เดีย วกัน ถา ผา เนือ้ บาง ๆ ควรรีดหลัง สุด เพราะผา บางไม ไ ด ใ ช
อุณหภูมิสูง เหมาะที่จะรีดหลังจากถอดสวิตชแลว เพื่อเปนการประหยัดกระแสไฟฟาและเงินอีกดวย
5. ระวังอยาใหเตารีดหลนหรือตก ขณะที่กําลังจะหยุดรีดชัว่ ขณะหนึง่ ควรปดสวิตช หรือ ถอดปลั๊ก
เตารีดเพื่อปองกันการเกิดไฟไหม
6. ขณะที ่รีดผา ควรให ส ายเตารีดเรีย บไมมวนงอ เพราะจะทําใหสายเสียดสีกัน ทําใหฉนวนหุม
สายไฟไมทนทานจะทําใหเกิดอันตรายได
7. เมื่อรีดผาเสร็จทุกครั้งตองปดสวิตช ถอดปลั๊กและเก็บพับสายใหเรียบรอยทุกครั้ง
8. เตารีดหลังจากใชแลว หากมีสิ่งสกปรกติดอยู ควรใชผาชุบน้ําหรือเบนซินหมาด ๆ เช็ดออกทุกครั้ง
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การซอมแซมเสื้อผา
เสื ้อผ า ที ่ชํ า รุ ดอาจเนื ่องมาจากการซัก รีด หรือถูก สิ่ง อื่นเกาะเกี่ย ว ทํา ใหเสื้อผา มีรอยตํา หนิหรือ
เสียหาย เสื้อผาที่ใสอยูบางตัวยังใหม ตองการกลับมาใชประโยชนอีก จึงจําเปนตองศึกษาวิธีการซอมแซมให
เหมาะสมและถูกวิธี การซอมแซมเสื้อผา นอกจากจะนํากลับมาใชไดอีก ยังสามารถดัดแปลงเสื้อผาใหได
แบบใหมแปลกตา ทําใหเกิดความสวยงามยิ่งขึ้นและนาสวมใส
กอนที่จะนําเสื้อผามาซอมแซม ควรพิจารณากอนวาควรซอมแซมวิธีใดจึงจะเหมาะสมโดยพิจารณา
จากรอยชํารุดกอนและวิธีการซอมแซมสามารถนํากลับไปใชไดอีกนานหรือไมการซอมแซมก็ไมยุงยาก
กิจกรรม
ใหผูเรียนหาภาพการแตงกายของบุคคลตาง ๆ คนละ 3 ชุด ใหเหมาะสมกับวัย กาลเทศะและฐานะ
ทางเศรษฐกิจพรอมทั้งแสดงความคิดเห็น
1.3 อาหารและโภชนาการ
การเลือกบริโภคอาหารเครือ่ งดืม่ และมารยาทในการรับประทานอาหาร อาหาร เปนหนึง่ ในปจจัย 4
ที่สําคัญตอการดํารงชีวิต รางกายจะเจริญเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีตองไดรับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ มีคณ
ุ คาทางโภชนาการเพียงพอกับความตองการของรางกายในแตละวัยซึง่ มีความแตกตางกัน
อาหาร หมายถึง สิ่งที่กินเขาสูรางกายแลวไมมีโทษตอรางกาย แตนําไปใชประโยชนได โดยสราง
ความเจริญเติบโต ซอมแซมสวนที่สึกหรอ ชวยใหรางกายดําเนินชีวิตตามปกติและปราศจากโรค
สารอาหาร หมายถึง สวนประกอบที่เปนสารเคมีทีม่ ีอยูในอาหารและรา งกาย สามารถนําไปใช
ประโยชนได ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร ไขมัน
อาหารสมสวน หมายถึง อาหารที่มีสารอาหารครบทั้งปริมาณและคุณภาพตามความตองการของ
รางกาย
การเลือกบริโภคอาหารใหถูกหลักอนามัย
การมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี ่ย วกับ การเลือกบริ โภคอาหารใหถูก หลัก อนามัย จะชวยปองกันการ
แพรกระจายของเชื้อโรคที่มีในอาหารได
หลักการเลือกบริโภคอาหารใหถูกหลักอนามัย
1. ควรบริโภคอาหารสุก เนือ่ งจากอาหารสุกเปนอาหารทีผ่ านการฆาเชือ้ ดวยความรอน จึงมีความ
ปลอดภัยมากกวาอาหารดิบ
2. ควรใชชอนกลางประจําสําหรับตักกับขาวในการรับประทานอาหาร เพื่อเปนการปองกันการ
แพรกระจายของโรคที่ติดตอได
3. ควรลางมือกอนรับประทานอาหารดวยน้ําสบูท ุกครัง้ โดยเฉพาะผูนิยมบริโภคขาวเหนียวและ
อาหารอื่น ๆ ดวยมือ
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4. รูจักเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
5. อาหารต อ งมี คุ ณ ค า สู ง และราคาไม แ พงนั ก การเลื อ กซื ้อ อาหารควรพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ค า ของ
สารอาหารตามหลักโภชนาการ
6. อาหารตองมีคุณภาพ สังคมในปจจุบันมีการเลือกซื้ออาหารมารับประทานกันมากขึ้น ผูบริโภค
ควรพิจารณาอาหารใหวา สดใหม ไมบูดเนาหรือสงกลิ่นเหม็น ไมควรเก็บอาหารทีซ่ ือ้ ไวนานเกินเพราะจะทํา
ใหอาหารไมมีคุณภาพ
7. ทําความสะอาดและเก็บภาชนะอุปกรณเครือ่ งใชอยางถูกตอง หลังทําความสะอาดผึ่งใหแหงและ
ควรเก็บเขาที่ใหเรียบรอย เพื่อปองกันฝุนละอองและไมอับชื้น
การปฏิบัติหลังรับประทานอาหาร
1. เมื่อรับประทานอาหารอิม่ แลวควรรวบชอนและสอมไวในจาน
2. ชวยกันเก็บภาชนะตาง ๆ เก็บกวาดเช็ดถูใหเรียบรอย (รับประทานอาหารที่บาน)
3. ควรลุกจากโตะอาหารพรอมกัน ๆ ถาจําเปนตองลุกกอนควรกลาวขออนุญาตแลวเก็บเกาอี้ไวใน
สภาพเดิม
การเลือกบริโภคอาหารใหเหมาะสมตามวัย
อาหารสํ า หรั บ ผู ใ หญ (อายุ 40 ป ขึ้ น ไป) วั ย นี ้ร า งกายมี ก ารเสริ ม สร า งเซลล ต า ง ๆ เพื ่อ รั ก ษา
สมรรถภาพการทํางานในรางกายใหคงที่ จึงควรไดรับอาหารครบทั้ง 5 หมูและไดสัดสวนที่เหมาะสม ดังนี้
โปรตีน
นม 1 แกวตอวัน
ไข 1 ฟองตอวัน หรือสัปดาหละ 3-4 ฟอง
เนื้อสัตว 100 กรัมตอวัน
เครื่องในสัตว 1 ครั้งตอสัปดาห
ถัว่ เมล็ดแหง 50 กรัม
แปงหรือน้ําตาล (ใน 1 วัน)
ขาวสวยหรืออาหารจากแปง 3 จาน (250-300 กรัม)
เผือก มัน 1 หัวเล็ก น้ําตาล 2 ชอนโตะ
น้ํามันหมู 2 ½-3 ถวยตวง
ผัก/ ผลไม (ใน 1 วัน)
ผักใบเขียวสุก ½ ถวยตวง
ผักใบเขียวสด 1 ถวยตวง
ผักประเภทหัว ดอก ผล ½ ถวยตวง
ผลไม 1 ผลเล็ก (สม 1 ผล)
น้ําผลไม ½ ถวยตวง
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อาหารสําหรับผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) วัยนีม้ ีการเปลีย่ นแปลงไปในทางเสือ่ มลงของเซลลอวัยวะ
ตาง ๆไดแก เซลลของสมอง ไต หัวใจ กระดูออน กลามเนือ้ ลาย เปนตน และไมสามารถสรางขึน้ ใหมได จึง
ควรไดรับสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอเชนเดียวกับวัยผูใหญ
การเก็บและการถนอมอาหาร
วิธกี ารเก็บอาหารประเภทตาง ๆ
1. การเก็บอาหารสด กอนเก็บไวในตูเย็นหรือตูแช ตองลางสิ่งปกปรกที่ติดมากับอาหารออกใหหมด
ขณะที่แชเย็น และจะชวยยืดอายุการเก็บอาหารสดได
2. การเก็บอาหารแหง ตองปองกันความชื้นทีจ่ ะเกิดกับอาหาร เชน การเก็บเมล็ดพืช ควรทําใหแหงกอน
นําไปเก็บในภาชนะมีฝาปดและไมอับชื้น สวนพืชที่เปนหัวควรแขวนไวในที่โปรง สะอาด มีลมโกรกไดดี ควร
นําไปผึ่งแดดออน ๆ เปนประจํา
3. การเก็บอาหารกระปอง ควรเก็บไวในทีท่ ีม่ ีอากาศเย็น โปรงและไมอับชืน้ เพราะจะไดปองกันเชือ้ โรค
ที่หลงเหลืออยูในกระปอง
4. การเก็ บอาหารปรุ งสํ าเร็ จ อาหารที่เหลือจากการบริโภค ควรเก็บในตูเย็นไมเกิน 2 วัน กอนนํามา
รับประทานควรอุนใหรอนจัด เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดอาการทองเสีย
การถนอมอาหาร คือ วิธีการตาง ๆ ที่ทําใหอาหารเก็บไดนานกวาปกติ โดยไมบูดเสีย
หลักในการถนอมอาหาร หลักในการถนอมอาหารสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้
1. การแชอาหารในอุณหภูมิต่ํา วิธีนี้ชวยใหอาหารเสียชาลง เพราะแบคทีเรียและเชื้อราซึ่งเปนตนเหตุ
ใหญ มี การเจริ ญเติ บโตได ช า การเก็ บอาหารไมใหเสียโดยใชอุณหภูมิต่ํานี้จะเก็ บไวไดนานเทาไรขึ้นอยูกั บ
อุณหภูมิในการเก็บ วิธีเก็บอาหารในตูเย็น จะเก็บอาหารไดในระยะสั้นประมาณ 1 สัปดาห แตถาตองการเก็บ
อาหารในระยะยาวเปนเดือนหรือเปนป จะตองใชอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง คือ แชใหอาหารแข็ง อาหารที่แช
แข็งนี้ถานํามาไวในอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะเริ่มเสียไดอีก เชนเดียวกับอาหารสดทั่วไป
2. การตากแหง แบคทีเรี ยและเชื้อราในอาหารจะเจริญเติบโต ทําใหอาหารเสียได ตองอาศัยความชื้น
พอสมควร การตากแหงทําใหความชื้นในอาหารต่ําจนเชื้อจุลินทรียไมสามารถเจริญเติบโตได อาหารก็ไมเสียนิยม
ใชกันมากกับเนือ้ สัตว ผักและผลไม เพราะทําไดงายและประหยัด การตากแหง อาจจะใชวิธีตากแดด อบ ปง ยาง
หรือรมควันก็ได สําหรับวิธีหลังนี้ ควันไฟยังมีสารบางอยางชวยถนอมอาหารไมใหเสียอีกดวย
3. การใชความรอน วิธีนีอ้ าศัยความรอนเพือ่ ทําลายจุลินทรียทีจ่ ะทําใหอาหารเสียและทําลายเอนไซมทํา
ใหปฏิกิริยาดําเนินไปไมได การทําลายจุลินทรียดวยความรอนนี้อาจทําไดหลาย ๆ ขั้น เชน
3.1 การทําลายเชื้อจุลินทรียบางตัว ใชกับอาหารบางชนิดที่ตองการรักษาใหคงรูปเดิมไว เชน
นมสด ใชวิธีพาสเจอรไรส ซึ่งใชความรอนต่าํ ไมถึงจุดเดือดเพียงแตทําลายเชื้อจุลินทรียที่จะเปนอันตรายแก
ผูบ ริโภคเทานั้น ฉะนั้น นมสดที่ผานความรอนไมถึงจุดเดือดจะยังมีเชื้อจุลินทรียอยูตองเก็บไวในที่อุณหภูมิต่ํา
เพื่อไมใหเสีย
3.2 การทําลายเชื้อจุลินทรียทั้งหมด วิธีนี้ใชความรอนสูงในระยะยาว ใชวิธีสเตอรริไรส
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เพื ่อฆ าเชื ้อจุ ลิ นทรี ย ในอาหารให หมดและเก็บอาหารที่ไม มีเชื้อจุลินทรียแลวในภาชนะที่มิดชิด เชน บรรจุ
กระปอง หรือบรรจุขวด อาหารที่ถนอมดวยวิธีนี้เก็บไวไดนานมาก เพราะไมมีสิ่งที่จะทําใหอาหารเสียเหลืออยู
แตวิธีการนี้ยุงยากไมเหมาะที่จะทําในครอบครัว เพราะตนทุนสูงเหมาะในการทําเปนอุตสาหกรรมเทานั้น
4. วิธีอื่น ๆ ไดแก การดอง การกวน การแชอิ่ม ฯลฯ ใชมากกับผักและผลไม ในประเทศเราวิธีเหลานี้
ช ว ยถนอมอาหารไว ไ ด ม าก โดยทํ า สิ ง่ แวดล อ มให มี ส ภาพไม เ หมาะสมสํ า หรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของ
เชื้อจุลินทรีย
คุณคาทางโภชนาการของอาการที่ถนอมแลว
วิธีการถนอมอาหารทุก ๆ วิธี ทําใหมีก ารเปลี่ย นแปลงในตัวอาหารเองมากบางนอยบางแลวแต
วิธีการ สําหรับคุณคาทางโภชนาการนัน้ ก็มีการเปลีย่ นแปลงเชนเดียวกัน มากนอยขึ้นอยูกับประเภทของ
อาหารและวิธีการที่ทํา ถนอมไวโดยตากแหง เชน เนือ้ เค็ม ปลาแหง ปลากรอบ ฯลฯ ดองหรือหมักใสเกลือ
เชน ปลารา หอยดอง ฯลฯ เหลานี้ โปรตีนในเนือ้ สัตวยังใชประโยชนไดแตการบริโภคอาหารเหลานีจ้ ะตอง
ระวังในดานความสะอาด ควรจะทําใหสุกดีเสียกอน
ผักและผลไม สารอาหารทีส่ ําคัญ คือ วิตามิน โดยเฉพาะอยางยิง่ วิตามินซีสลายตัวไดงายโดยความ
รอน การสัมผัสกับอากาศ ฯลฯ ฉะนั้น ผักและผลไมที่ถนอมวิตามินจะนอยลง เมื่อถูกความรอนและสัมผัส
กับอากาศ สวนเกลือแรในผักและผลไมไมคอนมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม
ใหผูเรียนจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3 มื้อ ใน 1 วัน สําหรับบุคคลดังตอไปนี้
(เลือก 1 หัวขอ)
เด็กวัยเรียน
ผูใหญ
ผูสูงอายุ
มื้ออาหาร

ชื่ออาหาร/เครื่องดื่ม

สวนผสม/วิธีปรุง

คุณคาทางโภชนาการ

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในครอบครัว ไดแก การใชไฟฟา น้ําประปาอยางประหยัด ดังนี้
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การใชไฟฟา
1. การเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาควรเลือกซื้อชนิดประหยัดไฟ เชน หลอดตะเกียบ หรือเครือ่ งใชไฟฟา
ที่ระบุฉลากประหยัดไฟ
2. เครื ่อ งใช ไ ฟฟ า ที ่กิ น ไฟมาก เช น หม อ หุ ง ข า ว กาต ม น้ าํ กระทะ เครื อ่ งซั ก ผ า เตารี ด หรื อ
เครื่องใชไฟฟาเสียบปลั๊กทุกชนิด เมื่อใชเสร็จแลวตองถอดปลั๊กออกทันที
3. การใชเตารีดไฟฟารีดผา ควรเตรียมเสื้อผาที่จะรีด และเตรียมเครื่องใชอื่น ๆ ใหพรอมกอน เมื่อจะ
รีดจึงเสียบปลั๊ก ควรรีดครั้งละมาก ๆ ประหยัดไฟฟามากกวารีดทีละนอยและบอยครั้ง
4. เครื่องใชไฟฟาที่มีสวิตซปด เปด เชน หลอดไฟ พัดลม เมื่อเลิกใชควรปดสวิตชทันที
5. เครือ่ งปรับอากาศ ตองใชเทาที่จําเปน เมือ่ จะออกจากหองหรือหยุดใชงาน ควรปดเครือ่ งกอน
ประมาณครึ่งชั่วโมง
6. ควรตรวจปลัก๊ สวิตชเครื่องใชไฟฟาในบานทุกชนิดใหเรียบรอย และอยูในสภาพดีเสมอเพื่อ
ประหยัดไฟฟาและปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่จะเกิดจากไฟฟา
การใชน้ําประปา
1. เมื่อเปดกอกน้ําประปาและใชน้ําในปริมาณพอเพียงแลว ปดกอกน้ําทันทีอยางปลอยใหน้ําไหล จน
ลนภาชนะ
2. หมั่นตรวจดูกอกน้ํา ทอน้ําภายในบานและบริเวณบาน ถามีรอยรั่วแตกตองรีบซอมทันที
3. บานที่มีหองสุขาแบบชักโครก ควรเลือกซื้อชักโครกแบบประหยัดน้าํ และถาใชขวดพลาสติก
กรอกน้ําใหเต็ม แชไวในถังชักโครกจะชวยประหยัดน้ําได
4. น้ําทีใ่ ชแลว เชน น้าํ ซาวขาว น้าํ ลางผัก ผลไม น้ําลางจาน น้าํ ทีซ่ ักผา ถาเปนน้ําสุดทาย จะไมคอย
สกปรกสามารถนําไปรดตนไมได
5. กอนออกไปนอกบาน หรือกอนนอนควรตรวจดูกอ กน้าํ ในบานตองปดใหเรียบรอย
การเก็บขยะภายในบานและการแยกขยะ
ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอม คือ ขยะ ซึง่ ตองกําจัดอยางรวดเร็ว ขยะ นอกจากทําลายสิง่ แวดลอมแลว
ยังเปนจุดรวมของสัตวที่เปนพาหนะนําโรค เชน หนู แมลงสาบ ดังนั้น การเก็บขยะและแยกขยะที่ถูกวิธี ชวย
ใหสะดวกตอการนําไปยอยสลายหรือนําไปใชใหเกิดประโยชน อีกทั้งชวยรักษาสภาพแวดลอมที่ดี
กิจกรรม
1. ทานมีหลักในการมอบหมายหนาที่ใหกับสมาชิกในครอบครัวอยางไรบาง
2. ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน และมีความชอบที่ตางกัน ดังนี้
พอชอบปลูกตนไม แมชอบทําอาหาร ลูกสาวคนที่ 1 ชอบอานหนังสือ ลูกชายคนที่ 2 ชอบเลนเกม
และลูกชายคนสุดทองชอบเลนกีฬา
ทานมีวิธีการแบงหนาที่การทํางานบานใหกับคนในครอบครัวนี้ไดอยางไร
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2. งานเกษตร
งานเกษตร เปนการวิเคราะหเกีย่ วกับการปลูกพืช และการเลีย้ งสัตว ตามกระบวนการผลิตและการ
จัดการผลผลิตมีการใชเทคโนโลยีเพือ่ การเพิม่ ผลผลิต ปลูกฝงความรับผิดชอบ การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการสรางงานอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนและสอดคลองกับชุมชน สังคม
2.1 การปลูกพืช
การปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี
ผักเปนพืชทีเ่ รานํามาประกอบเปนอาหารในชีวิตประจําวัน มีคุณคาทางอาหารทีเ่ ปนประโยชนตอ
รางกาย การปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมีเปนการปลูกผักโดยไมใชสารเคมี เชน ปุยเคมี และสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช แตใชปุยคอก ปุยหมักชีวภาพ น้ําสกัดชีวภาพ และสารสุมนไพรปองกันกําจัดแมลงมาใชในการ
ปลูก ทําใหปลอดภัยกับผูผลิตและผูบริโภค
ความหมายของพืชผักสวนครัว
พืชผักสวนครัว หมายถึง พืชผักทีป่ ลูกในพืน้ ทีว่ างในบริเวณบานหรือหนวยงาน อาจปลูกลงแปลง
หรือในภาชนะตาง ๆ เพือ่ ใชบริโภคในครอบครัว หากมีจํานวนมากเหลือจากการบริโภคก็สามารถนําไป
จําหนายได
การแบงประเภทของพืชผักสวนครัว
1. ผักกินใบกินตน เชน คะนา ผักบุง กะหล่ําปลี ผักกาดขาว
2. ผักกินฝกกินผล เชน พริก มะเขือ ถั่วฝกยาว ถั่วแขก ถั่วพู
3. ผักกินหัวกินราก เชน ผักกาดหัว กระชาย ขมิ้น
4. ผักกินยอด เชน กะหล่ําดอก ดอกแค ขจร
5. ผักกินดอก เชน ตําลึง ชะอม
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ มีวิธีการคัดเลือก ดังนี้
1. เปนเมล็ดที่แกเต็มที่ เก็บจากผลหรือฝกที่แกหรือสุกจัด มีอาหารสะสมในเมล็ดมาก
2. เปนเมล็ดที่สมบูรณ ไมมีรอยแตก หักราว หรือลีบ
3. เปนเมล็ดที่เก็บมาใหม ๆ ไมเก็บไวนานจนเกินไป
4. เปนเมล็ดที่สะอาดปราศจากโรคและแมลง
เครื่องมือและอุปกรณในการปลูกผัก
เครือ่ งมือและอุปกรณในการปลูกผักเปนสิง่ ที่ชวยใหทํางานไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ ไดงานที่มี
คุณภาพ ประหยัดเวลา แรงงาน และสงผลใหไดผลผลิตมากยิ่งขึน้ เชน เครื่องพรวนดิน อุปกรณรดน้าํ และ
เครื่องพนยา เปนตน
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หลักการปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี
1. ไมใชสารเคมีใด ๆ ในการปลูกผัก เชน ยาปองกันและกําจัดเชื้อรา ยาฆาแมลง ปุยเคมี และยากําจัด
วัชพืช
2. ใชวิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
3. ใชปุย ทีไ่ ดจากธรรมชาติ เชน ปุย คอก ปุยหมัก อินทรียวัตถุตาง ๆ บํารุงดินโดยใชจุลินทรียเขามา
ชวย
4. ใชปยุ หมักชีวภาพ น้าํ สกัดชีวภาพ น้ําหมักสะเดา หรือสารสมุนไพรอยางสม่ําเสมอทุก 7-10 วัน ถามี
แมลงศัตรูพืชมารบกวน พนสารสมุนไพรกําจัดแมลงใหบอยขึ้นเปนทุก 2-3 วันหรือทุกวัน
5. ไมปลอยใหที่ดินวางเปลา ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียน
6. ใชพันธุพืชตานทานโรค
7. เตรียมดินปลูกใหอุดมสมบูรณ จะทําใหพืชผักสมบูรณแข็งแรงตานทานโรค ใหผลผลิตทีด่ ีและมี
คุณภาพ
8. ปลูกผักผสมผสาน โดยปลูกสลับหรือคละกันในแปลงเดียว ปองกันการทําลายของหนอน และ
แมลง
9. ปลูกพืชใหเหมาะสมกับฤดูกาล
การเตรียมดินปลูกผัก
เลือกสถานที่ในการปลูกผักสวนครัว ควรเปนสถานทีท่ ี่ไมมีน้ําทวมขังไดรับแสงแดดอยางนอยวัน
ละ 6 ชั่วโมง ไมมีสัตวเลี้ยงมารบกวน ใชจอบหรือมีดดายหญา บริเวณที่จะปลูกแปลงควรมีขนาดกวาง 1-1.5
เมตร ยาว 4 เมตร ขุดดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดิน ยอยดินเก็บวัชพืช ใสปุย คอก ปุย หมัก จํานวน 1
ปบ ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร และปุยหมัก ชีวภาพ 1 กิโลกรัม คลุก เคลาใหเขากัน คลุมดวยฟาง รดน้าํ สกัด
ชีวภาพ 1 ลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร ใหชุม หมักทิ้งไว 2-3 วัน
การปลูกผักสวนครัว มีวิธีการปลูก ดังนี้
1. เพาะกล า แล ว ย า ยปลู ก อาจเพาะในแปลงหรื อในภาชนะจะช ว ยประหยัด ค า เมล็ ด พั นธุ  เช น
กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก มะเขือเทศ พริก ฯลฯ
2. หว า นเมล็ ดในแปลงปลู ก เปน ผั ก ทีเ่ มล็ ดมี ราคาไม แพง ปลู ก ง า ย เชน คะน า ผัก บุง กวางตุ ง
ผักกาดขาว ฯลฯ
3. ปลูกแบบหยดหลุม เปนการปลูกผักที่มีเมล็ดใหญ เชน ถั่วพู ถั่วฟกยาว ฟกทอง ฯลฯ
การบํารุงรักษาผักสวนครัว มีวิธีการ ดังนี้
1. การรดน้ํา ควรรดน้ําอยางสม่ําเสมอ เชาและเย็น ใหชุมชื้นพอเหมาะอยางใหน้ําขังแฉะ
2. ใสปุย ใชปุยที่ไดจากธรรมชาติ เชน ปุยคอก ปุยหมัก น้ําสกัดชีวภาพ หรือปุยหมักชีวภาพ
3. การปองกันกําจัดศัตรูพืช ใชวิธีผสมผสานและใชสารสมุนไพรกําจัดแมลงไมใชสารเคมี
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การเก็บเกี่ยวผักสวนครัว
การเก็บเกีย่ วและระยะเวลาในการเก็บเกีย่ วของพืชผักแตละครัง้ จะแตกตางกันออกไปตามชนิดของ
ผัก เชน แตงกวา อายุ 30-45 วัน หลังปลูก ผลออนสีเขียวออนปนขาวไดขนาด ผักบุง อายุ 25 วัน ตนออนสูง
ประมาณ 30 เซนติเมตรขึ้นไป
ขอควรรู
ผักกินตนบางชนิดเมื่อโตเต็มที่แลว เหลือโคนตนที่มีใบติดไว 2-3 ใบ รดน้าํ ใหปุย ดูแลรักษาตอไป
จะมีตาขางหรือแขนงผักเกิดขึ้นมา สามารถเก็บมารับประทานไดอีก เชน คะนา กะหล่ําปลี ผักบุง
การเก็บผักที่ตองถอนออกมาทั้งตน ควรรดน้ําใหดินชื้น จะทําใหถอนไดงาย จัดเรียงเปนกองนําสวน
รากไปลางน้าํ เอาดินออก นํามาจัดเรียงใหโคนตนเสมอกันดึงในบริเวณโคนตนและใบที่เนาเสียออก
การแปรรูปพืชผักสวนครัว
ผักสวนครัวถามีปริมาณมากใชบริโภคในครัวเรือนไมหมดก็สามารถนําไปจําหนายหรือแปรรูปดวย
วิธีการตาง ๆ เชน การตากแหง เชน พริก หอม กระเทียม
การทําปุยหมักชีวภาพ
ปุย หมักชีวภาพ ไดจากการหมักอินทรียวัตถุกับน้าํ สกัดชีวภาพ เปนการเพิ่มจุลินทรียไปชวยยอย
สลายอินทรียวัตถุทําใหดินมีความอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น
วิธีใชปุยหมักชีวภาพกับผักสวนครัว
1. ใสปุยลงไปในแปลงปลูกขณะเตรียมดินอัตราสวน 1 กิโลกรัมตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร
2. พืชผักที่มีอายุเกือบ 2 เดือน เชน ถั่วฟกยาว แตง พริก มะเขือ ใชปุยชีวภาพรองกนหลุมกอนปลูก
1 กํามือ
3. หลั ง จากปลู ก ผั ก แล วใส ปุ ย หมัก ชีวภาพทุก 7-10 วัน และรดด วยน้ํา สกัด ชีวภาพ 1 ชอ นโต ะ
ตอน้ํา 5-10 ลิตร ทุก 5-7 วัน
4. ดินที่ใชปุยหมักชีวภาพควรเปนดินที่มีสวนผสมของปุยหมัก ปุยคอก หรืออินทรียวัตถุเพื่อเปน
อาหารของจุลินทรียตอไป
5. บริเวณแปลงปลูกผักควรมีวัสดุคลุมแปลง เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นใหเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย
6. เพื่อเปนการประหยัดปุยหมักชีวภาพ กอนนําไปใชควรนําไปคลุกเคลากับปุยหมัก หรือปุยคอกใน
อัตราสวนปุยชีวภาพ 1 สวน ตอปุยหมักหรือปุยคอก 10 สวน
การจัดจําหนาย
ภาระการตลาด ตองศึกษาความไดเปรียบเสียเปรียบของปจจัยตนทุน อายุของสินคา โควตา และ
สิทธิบัตรทีไ่ ดครอบครองหรือแปรรูปกึง่ อุตสาหกรรมเพือ่ ตอบสนองตลาดภายในประเทศ หากเกินความ
พอดีสามารถวางแผนการตลาดสูตลาดตางประเทศได
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กิจกรรม
ใหผูเรียนวางแผนการปลูกผักลงในตารางดานลาง
ขั้นตอน

วิธีการปฏิบัติ

1. การเตรียมการกอนปลูก
2. การเตรียมอุปกรณ
3. การเตรียมดิน
4. วิธีปลูก
5. การดูแลรักษา
6. การเก็บเกี่ยว

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

กิจกรรม
จงตอบคําถามตอไปนี้
1. ผักสวนครัวคืออะไร
2. การปลูกพืชสวนครัวปลอดสารเคมีมีประโยชนอยางไร
3. วัสดุอุปกรณในการทําปุยหมักชีวภาพมีอะไรบาง
4. อินทรียวัตถุในทองถิ่นของผูเรียน ที่สามารถนํามาทําปุยหมักชีวภาพมีอะไรบาง
5. วิธีการปองกันและกําจัดแมลงสําหรับการปลูกผักปลอดสารเคมีมีวิธีการอยางไรบาง
2.2 การเลี้ยงสัตว
การเลี้ยงสัตวมีจุดประสงคที่สําคัญ คือ เพื่อเปนอาหารของประชากรภายในครอบครัว หมูบานใน
ประเทศ และเพื่อประชากรโลก ซึ่งอาหารที่ไดจากสัตว ไดแก อาหารประเภทเนื้อ นม และไข อาหารประเภท
เนื้อไดจาก โค กระบือ สุกร สัตวปก สัตวน้ํา จระเข อาหารประเภทนมไดจากโคนม แพะนม และควายนม
เป นต น อาหารประเภทไข ไ ด จ ากไข ไ ก ไขเ ป ด ฯลฯ นอกจากนี ้ การเลี ้ย งสั ตว ยั ง ใหป ระโยชน ใ นด า น
เครือ่ งนุง หม ยารักษาโรค เครือ่ งประดับและกอใหเกิดรายไดจากผลประกอบการจากอุตสาหกรรมการเลี้ยง
สัตว
สภาพปญหาของการเลี้ยงสัตว
ปญหาของการเลีย้ งสัตวในประเทศไทยมีมากทีก่ ําลังรอการแกไข ซึง่ เราสามารถแบงสภาพปญหา
ออกเปนหัวขอใหญ ๆ ได 5 ปญหา คือ
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1. ป ญหาเรื่ องคน ปญหาของคนในภาคเกษตร คือ ผลิตไดแตขายไมออกคนยัง ขาดความรู เ รื อ่ ง
การตลาด ขาดการชวยเหลือจากภาครัฐอยางจริงจัง ขาดความชวยเหลือเพื่อตั้งกลุมซึ่งจะทําอยางไรใหคนเกิด
ความเอือ้ เฟอ อาทรตอเพือ่ นรวมอาชีพ
2. ปญหาเรื่องเงินทุน หมายถึง เงินทุน เกษตรกรสวนใหญคิดได ทําไดและทําไดดีแตขาดเงินทุนใน
การดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงที่ตอเนื่อง ทําใหขาดรายไดหมุนเวียนในฟารม
3. ปญหาเรื่องปจจัยการเลี้ยง เริม่ จากที่ดิน โรงเรียน อุปกรณการเลี้ยง ธรรมชาติในทองถิ่น เปน
ปญหาที่ผูเลี้ยงสัตวและหนวยงานภาครัฐตองรวมมือกันแกไข
4. ปญหาเรือ่ งการจัดการฟารม เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจเกีย่ วกับกระบวนการเลี้ยงสัตวใน
เรื่องความสมดุลของการลงทุนกับผลตอบแทนที่คุมคาที่สุด รวมถึงการใชแรงงาน เงินทุน และปจจัยการ
เลี้ยงไมเหมาะสมกอใหเกิดปญหาในดานการจัดการฟารมในเวลาตอมา
5. ปญหาเรื่องกิจกรรมดานการตลาด เกษตรกรในประเทศไทยปจจุบัน ประสบปญหานี้เปนหลัก
หลักการเลี้ยงสัตวที่ดีควรคํานึงถึงปจจัยนี้เปนปจจัยแรกในการที่จะตัดสินใจลงทุนในการเลี้ยงสัตว
ชนิดและประเภทของสัตวที่ควรเลี้ยง
สัตวเลี้ยงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ แบงออกตามชนิดและประเภทได ดังนี้
1. สัตวใหญ ไดแก
โค หรือวัว แบง ออกเปน 3 ประเภท คือ โคนม เลี้ย งเพื่อตองการน้าํ นมเปนหลัก โคเนื้อเลี้ย งเพื่อ
ตองการเนื้อเปนหลัก โคกึ่งเนื้อกึ่งนมเลี้ยงไวเพื่อตองการทั้งเนื้อและนม
กระบือหรือควาย แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ กระบือปลัก เลี้ยงเพือ่ ใชงานและใหเนื้อ กระบือ
แมน้ํา (กระบือนม) เลี้ยงไวเพื่อตองการน้ํานม
2. สัตวเล็ก ไดแก
สุ ก ร แบ ง ออกเป น 2 ประเภทคื อ สุ ก รเนื ้อ ได แ ก สุ ก รที ่นํ า เข า จากต า งประเทศเมื ่อ
ปรับปรุงพันธุแลวจะใหเนือ้ เปนหลัก สุกรน้าํ ไดแก สุกรพื้นเมืองในประเทศ สุกรประเภทนีเ้ ลี้ยงงายใหเนื้อ
นอยมีมันมาก
แพะ แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ แพะนมเลี้ยงไวเพือ่ ใหนมเปนหลัก แพะเนื้อใหเนื้อ
เปนหลักเลี้ยงงายโตเร็ว
แกะ เลี้ยงเพื่อใหขนเปนหลักมากกวาเนื้อ
3. สัตวปก ไดแก
ไก แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ไกเนื้อ ไกไข ไกสวยงาม
เปด ไดแก เปดเนื้อ เปดไข
4. สัตวน้ํา ไดแก
ปลาทะเล
ปลาน้ําจืด
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ปลาสวยงาม
ปลาน้ํากรอย
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
การเลือกสถานที่เลี้ยงสัตว
เมื่อตองการเลี้ยงสัตว สิ่งที่ตองคํานึงเปนอันดับแรก คือ สถานที่สําหรับเลี้ยง ยอมตองการสถานที่อัน
จําเพาะและเหมาะสมกับตัวของเขาเอง ตามหลักธรรมชาติชนิดของสัตว ภูมิอากาศ รวมถึงความเหมาะสม
ของสัตวชนิดนั้น ๆ ยังตองคํานึงถึงเปาหมายของการเลี้ยงวาจะเลีย้ งสัตวเพื่ออะไร เพื่อนันทนาการ เพื่อ
การค า หรื อ อื ่น ๆ เมื ่อ ทราบความต อ งการเป น เบื ้อ งต น แล ว จึ ง ควรพิ จ ารณาสถานที ่เ ลี ้ย งสั ต ว ซึ ่ง จะมี
ขอพิจารณาสถานที่เลี้ยงสัตว ดังนี้
ขนาดและสัดสวนรางกายสัตวที่จะเลี้ยง
พื้นที่ตั้งฟารมที่เหมาะสมตามประเภทของสัตวนั้น ๆ
ประเภทของโรงเรือน
ขนาดของโรงเรือนเลี้ยงสัตว และการตอเติมในอนาคต
มีแหลงน้ําพอเพียง
การคมนาคมสะดวก
สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับชนิดและประเภทของสัตว
การคัดเลือกพันธุ
ลักษณะพันธุสัตว
1. สัตวพันทาง คือ สัตวที่ผสมพันธุโ ดยธรรมชาติ ไมมีการคัดเลือกสายพันธุทําใหสัตวเลีย้ งดอย
คุณภาพทางดานผลผลิต สีสัน รูปรางและไมสามารถประมาณการผลผลิตที่คาดวาจะไดรับแนนอนได
2. สัตว พันธุ แท คือ สัตว ทีไ่ ด รับ การคัดเลือกแลวเมื่อมีก ารผสมพันธุสัตว ลูก ที่ได จะมีลัก ษณะ
เหมือนพอแมทั้งรูปราง สีสัน น้าํ หนัก เมื่อโตเต็มทีท่ ั้งไดรับการยอมรับจากสมาคมผูเ ลีย้ งสัตวและสามารถ
ประมาณการการใหผลผลิตได
การปองกันและดูแลรักษาโรคสัตว
นักเลี้ยงสัตวทีด่ ีควรคํานึงถึงการปองกันรักษาสุขภาพของสัตวเปนอันดับตน ซึ่งเปนวิธีที่ประหยัด
ทั้งเงินและคารักษาโรค
โรคสัตว มี 2 สาเหตุใหญ คือ
1. โรคที่เกิดจากเชื้อโรค เชน แทงติดตอ วัณโรค ปากและเทาเปอย หวัดไก ฯลฯ
2. โรคที่ไมเกิดจากเชื้อโรค เชน โรคกระเพาะและลําไส บาดแผลหรือของมีคมบาด เปนตน
การถนอมอาหารและการแปรรูป
การถนอมอาหารเปนการเก็บรักษาอาหารทีเ่ หลือ เพื่อใชบ ริโภคในมื้อตอไป โดยใหคุณคา ของ
อาหารสูญเสียนอยที่สุด การถนอมอาหารวิธีงาย ๆ มีดังนี้
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1. การทําใหแหง เนือ้ สัตวบกและสัตวน้ํา มีการทําแหงเชนเดียวกัน เมื่อมีเนือ้ สดหรือปลาสดเหลือ
มาก ใหนําเนื้อหรือปลามาทําใหเปนชิ้นบาง ๆ ตามความพอใจ นํามาคลุกเกลือเพื่อปองกันการเนาเสีย วางแผ
บนตะแกรงหรือกระจาด แลวนําไปผึ่งแดดจนแหงในระหวางตากควรกลับชิ้นเนื้อใหทุกสวนไดรับความ
รอนโดยทั่วถึง เมื่อแหงแลวนํามาเก็บโดยการผึ่งกระจาดในที่ไมอับชื้นเพราะจะทําใหมีกลิ่นเหม็น เราเรียกวา
เนือ้ เค็มหรือปลาเค็ม ระยะเวลาการเก็บรักษาจะมากหรือนอยขึน้ อยูก ับความเค็ม และความแหงของเนื้อถา
แหงมากจะเก็บไวไดนานระหวางการเก็บควรนําออกผึ่งแดดบางเพื่อใหอาหารเก็บไวไดนานขึ้น
2. การหมักเกลือ การถนอมผลิตผลการเกษตร อาจจะใชเกลือเปนตัวชวยในการรักษาไมใหเนาเสีย
ทางดานเนือ้ สัตว จะเนาเสียไดงายควรนําเนื้อมาหัน่ เปนชิ้นบาง ๆ นําไปหมักกับเกลือ เกลือจะเปนตัวรักษา
ไมใหอาหารเนา โดยการดูดน้ําในเนื้อออกมาแลวสงความเค็มเขาไปแทนที่การหมักเหลือถานําเนื้อไปตากให
แหงจะทําใหเนื้อเก็บไดนาน
การถนอมอาหารประเภทเนือ้ มีวิธีการทําหลายอยาง ตามลักษณะของเนือ้ สัตวแตละชนิดผูเ รียนควร
ศึกษาเพิ่มเติมจากตําราถนอมอาหาร ศึกษาในหัวขอทีน่ าสนใจบางครัง้ อาจจะเปนอาชีพเสริมสรางรายไดแก
ครอบครัวได
การจัดการผลผลิตและการจัดจําหนาย
การจัดการผลผลิตทางดานสัตว ความไดเปรียบหรือเสียเปรียบขึน้ อยูก ับราคาในตลาดและตนทุนใน
การยืดอายุการขายเพื่อรอราคาใหสูงขึ้น เพื่อระบายสินคาออกสูตลาด
ตลาดการคาสัตว แบงออกเปน 2 ระบบ
ระบบตลาดภายในประเทศ ไดแก พอคาคนกลาง โรงงานแปรรูป ตลาดรวบรวมผลผลิตขนาดใหญ
กลุมคนเหลานี้จะรวบรวมผลผลิตจากผูเลี้ยงสัตวเพื่อที่จะไดกระจายไปตามแหลงรับซื้อทั่วไปภายในประเทศ
โดยการขายสัตวเปนหรือแปรรูปไปสูผูบริโภคปลายทาง
ตลาดตางประเทศ เมือ่ ความตองการภายในประเทศลดนอยลง เนือ่ งจากเกินความพอดีเราสามารถ
สงออกผลิตภัณฑจากสัตวออกนอกประเทศได ปจจุบันมีการคาและการลงทุนเพื่อการสงออกหลายรูปแบบ
ลักษณะการจัดจําหนายสัตวเลี้ยงหรือผลิตภัณฑ
- การคาขายลูกสัตว เชน ลูกสุกร ลูกปลา เพื่อนําไปเลี้ยง เปนตน
การคาขายสัตวใหญ เพื่อนําไปเปนอาหารหรือวัตถุประสงคอื่น
การคาขายสัตวพอพันธุ แมพันธุ เพื่อใชทําพันธุ
การคาขายซากสัตวชําแหละ เปนการบริการในทองถิ่น
การคาขายผลิตภัณฑจากสัตว เชน นม ไข หนัง เขา ฯลฯ
การทํากิจการโรงงานทีเ่ กีย่ วของกับสัตว เชน โรงงานผลิตภัณฑอาหารสัตว โรงฟอกหนัง โรงงาน
แปรรูปเนื้อ เปนตน
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กิจกรรม
ใหผูเรียนคิดวิธีทีจ่ ะใชพลังงานจากธรรมชาติ มาประกอบการเลีย้ งสัตวใหมากทีส่ ุดโดยไมทําลาย
สิ่งแวดลอมมาคนละ 1 เรือ่ ง พรอมอภิปรายในกลุม
3. งานชาง
งานชาง เปนการวิเคราะหเกี่ยวกับการทํางานตามกระบวนการของงานชาง ซึง่ ประกอบดวย การ
บํารุงรักษา การติดตัง้ และประกอบ การซอม และการผลิต เพือ่ จะนําไปสูการสรางงานอาชีพทีเ่ หมาะสมกับ
ศักยภาพของตนและสอดคลองกับชุมชน สังคม
3.1 การติดตั้งและการประกอบ
เครื่องมือเครื่องใชหลาย ๆ ชนิด กอนนําไปใชงานตองนําชิ้นสวนแตละชิ้นมาประกอบกันใหเปน
เครื่องมือเครื่องใชเครื่องนั้น ๆ แมกระทั่งเครื่องใชในบา นที่เรียกวา เฟอรนิเจอรแบบถอดประกอบ การ
ประกอบตองทําตามลําดับขั้น ดังนี้
1. อานแบบหรือผังทีต่ ิดมากับชุดอุปกรณ โดยทัว่ ไปเครือ่ งมือเครื่องใชที่โรงงานผลิตมาจําหนายมัก
มีรูปแบบ ผัง การติดตัง้ การประกอบ คุณลักษณะของเครื่อง การใชงาน การรักษา ตลอดถึงขอควรระวัง
ความปลอดภัยในการใชที่อาจจะเกิดแกผูใ ช และความปลอดภัยตอเครือ่ งมือ ใหอายุการใชงานนานขึน้ และ
ความปลอดภัยในการเก็บรักษา เปนตน เครือ่ งมือเครือ่ งใชบางชิน้ ตองนําชิน้ สวนมาปรับแตงใหเหมาะสม
แลวนําแตละชิน้ มาประกอบกัน แบบหรือผังอาจจะเขียนคลายของจริง ยอขนาดหรือขนาดเทาของจริง ถา
ขนาดเทาของจริงใหนําชิ้นสวนเหลานั้นทาบลงกับแบบ เพื่อตรวจสอบวาอุปกรณชิน้ นัน้ เปนชิน้ เดียวกับแบบ
ถาแบบผังมีขนาดเล็กกวาของจริง ใหเทียบเคียงกันวารูปรางเหมือนกันหรือไม มีสวนโคง เวา หยัก นูน กี่แหง
อยางไร การติดตัง้ การประกอบตองใชชิ้นไหนเปนหลัก ชิ้นรองประกอบอยางไร เรียงตามลําดับกอนหลัง
อาจมีหมายเลขกํากับตําแหนงทีต่ อเชื่อม อาจจะใชตะปูควง น็อต สกรู หรือลิ่มเสียบขัดกันเทานั้น หรืออาจ
ตองใชกาว ใชตะกั่วบัดกรี
2. ตรวจสอบจํานวนชิ้นสวนกับแบบใหถูกตอง กอนประกอบชิ้นสวนใหตรวจนับกอนวาชิ้นสวน
ของเครือ่ งนั้น ๆ มีจํานวนกี่ชิ้น ถูกตองตรงตามแบบทีแ่ นบมากับเครือ่ งหรือไม เครื่องมือเครือ่ งใชบางชนิด
บางประเภทอาจมีหลายรุน แตละรุน คลายคลึงกัน อาจแตกตางเฉพาะขนาดหรืออุปกรณบางชิ้น แบบทุกรุน
ใชอันเดียวกัน แตจะกําหนดในหมายเหตุเฉพาะแตละรุนไว รุนนั้น ๆ ประกอบอุปกรณกี่ชิ้น ชิ้นใดไมมีในรุน
นั้น สภาพของชิ้นสวนชํารุดหรือไม หากชํารุดแตกหักไมควรนํามาประกอบใช
3. อานทําความเขาใจขั้นตอนการประกอบ ขัน้ ตอนการประกอบจะกําหนดไวในแบบเปนชิ้นสวน
หลักและชิ้นสวนชิ้นตอ ๆ ไปตามลําดับ 1 2 3 ชิ้นสวนหลักวางอยางไร หงาย คว่าํ เอียง นอน ยืน ชิน้ สวนชิน้
ที่ 1 ประกอบทางดานไหน บน ลาง ซาย หรือขวา ชิ้นสวนชิ้นตอ ๆ ไป วางตอจากชิ้นไหนอยางไร
4. ลงมือประกอบตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด นําชิ้นสวนที่เปนหลักวางในตําแหนงและทิศทางที่
เหมาะสม อาจตองใชอุปกรณหรือเครือ่ งมืออืน่ จับ ยึด หรือตองมีคนชวยจับ นําชิน้ สวนลําดับที่ 2 3 4 และ 5
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ตามลํ า ดั บ มาประกอบตามลํ า ดั บ ตามแบบกํ า หนด ห า มนํ า ชิ ้นส ว นอื ่น มาประกอบกั น กอ นโดยปฏิ บั ติ
นอกเหนือไปจากแบบอาจจะทําใหประกอบยาก และทําใหชิ้นสวนเสียหาย
5. ประกอบให ค รบทุ กชิ น้ ก อ นลงมื อทดลองใช ประกอบชิ้นสว นใหครบทุก ชิ้น กอนทดลองใช
บางครัง้ ผูป ระกอบอยากลองทัง้ ทีป่ ระกอบชิ้นสวนไดเพียงบางชิ้น อยากจะทดสอบที่ละขั้น ๆ ในระหวาง
ประกอบ เนือ่ งจากชิน้ สวนตองใชยึดโยงซึ่งกันและกันหากประกอบยังไมสมบูรณหากทดลองจะทําใหเกิด
การแตกหักชํารุดได ดังนั้น ตองประกอบทุกชิ้นสวนใหครบถวนตามแบบกอนแลวจึงทําการทดสอบ
6. ชิ น้ ส ว นชิ น้ ใดประกอบยากอยา ฝน ใหคอย ๆ พิจารณา การประกอบชิ้นสวนอาจจะพิจารณา
รูปแบบไมชัดเจนหรือแบบผังที่ใหม าไมชัดเจน ในสวนที่ซอนหรือทับกัน หรือบางจุดตองใชภาพขยาย
ยุงยากอานแบบไมเขาใจ หรือมองอยางผิวเผินใชความเคยชินตัดสินใจประกอบ อาจจะขัดกันตองพยายามฝน
กดผลักจนประกอบได อาจจะทําใหชิ้นสวนนั้นโคง งอ และหักในที่สุด หากรูส ึกวาการประกอบชิ้นสวนนัน้
ไมสะดวกยุงยากใหกลับไปพิจารณาแบบผังใหมอีกครั้ง ชิ้นสวนถูกตองตามแบบรุนจริงหรือไม
กิจกรรม
ใหประกอบโตะอาหาร จํานวน 1 ตัว ตามแบบ
วัสดุอุปกรณ
1. พืน้ โตะขนาด 100 x 20 x 10 เซนติเมตร สําเร็จรูป จํานวน 1 ชิ้น
2. ขาโตะ ไมแทงสี่เหลี่ยมยาว 1.2 เมตร จํานวน 4 ทอน
3. น็อตพรอมแหวนรอง จํานวน 4 ชุด
เครื่องมือ
กุญแจเลือ่ น กุญแจล็อก และคีมปากแบนขนาดใหญ
ขั้นตอนการประกอบ
1. เตรียมเครื่องมือและวัสดุใหพรอม
2. วางพืน้ โตะบนพืน้ หรือบนโตะทํางาน หงาย พื้นโตะ (งาน) ขึ้น
3. นําขาโตะหมายเลข 1 วางบนพื้นใหสกรูที่ติดกับขาโตะเสียบในชองหมายเลขที่ 1 บนพื้นโตะ
4. ใสน็อตเขากับสกรู หมุนน็อตจนแนน
5. ปฏิบัติขั้นที่ 3 และ 4 กับขาโตะหมายเลข 2
6. ปฏิบัติขั้นที่ 3 และ 4 กับขาโตะหมายเลข 3
7. ปฏิบัติขั้นที่ 3 และ 4 กับขาโตะหมายเลข 4
8. จับโตะที่ประกอบเสร็จแลววางกับพื้น ใชมือสองขางผลักดู แข็งแรงหรือไม หากโอนเอนใหปรับ
หมุนน็อตใหแนนขึน้
3.2 การบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใช เมื่อใชไปนานมักสึกหรอ สภาพชํารุด คลาดเคลื่อนจากสภาพเดิม ฝุนละอองเกาะ
สกปรก ตองดูแลรักษา ปรับแตง ทําความสะอาด ดังนี้
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1. การปรับแตงเครื่องมือเครื่องใช เครื่องมือเครื่องใชที่ประกอบขึ้นขากชิ้นสวนหลาย ๆ ชิ้น โดยการ
ใชการเชื่อมยึด น็อต สกรู หรือวิธีอื่นใด เมื่อใชงานไปนาน จากการสัน่ สะเทือน จากการเคลือ่ นยายหรือ
อุบัติเหตุ ตําแหนงเชื่อมตอระหวางชิ้นสวนอาจจะเคลื่อนจากที่เดิม ตองรีบแกไขปรับแตงใหอยูในสภาพปกติ
กอนใชงานตอไป หากคิดวาไมเปนไร ชํารุดเล็กนอย ยังใชการไดไมเปนไร หากใชตอไปอาจจะเกิดอันตราย
กับผูใชและอาจจะเกิดความเสียหายตอเครื่องมือไดดวย
2. การทําความสะอาดประจําวัน/ สัปดาห/ เดือน/ ป เครือ่ งมือเครื่องใชทุกชิน้ กอนนําไปใชงานตอง
ตรวจสภาพใหพรอมกอนและหลังการใชงานแลวกอนเก็บเขาตูหรือที่เก็บใหทําความสะอาดเสียกอนเปนการ
ทําความสะอาดประจําวัน เครื่องมือเครื่องใชบางชนิดอาจมีเศษวัสดุ ขยะจากการทํางานเขาไปติดสะสม
ภายในเครื่อง ไมสามารถทํา ความสะอาดอยางงาย ๆ ได ควรมีวันหยุดพักเครือ่ ง ทําความสะอาดประจํา
สัปดาห หรือประจําเดือน หรือประจําป แลวแตชนิดของเครื่องมือนั้น ๆ
3. ปรับเปลี่ยนอะไหลตามอายุการใชงาน เครื่องมือเครื่องใชทุกชิ้นใชไปนาน ๆ ชิ้นสวนโดยเฉพาะที่
มีการเคลือ่ นไหวจะสึกหรองาย เชน เครื่องมือประเภทเครือ่ งกลเครือ่ งไฟฟา เมื่อใชงานระยะหนึง่ จะตอง
ปรับเปลีย่ นชิน้ สวนใหมตามที่คูม ือของเครื่องนั้น ๆ กําหนด เชน การเปลีย่ นแหวน เปลีย่ นบูต กระเดื่อง คัน
กระแทก น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น จาระบี เปนตน
4. นําไปใหศูนยบริการตรวจสภาพตามกําหนด เครื่องมือเครื่องใชบางชนิด ใชเทคโนโลยีคอนขาง
สูง ตองใชเครื่องมือเครื่องวัดพิเศษเฉพาะ ผูใ ชงานไมสามารถซอมบํารุงไดเอง ตองนําไปใหศูนยบริการชวย
ตรวจสอบ ปรับแตงใหเทานั้น ซึ่งคูมือที่มากับเครื่องจะระบุไววา ใชงานไปเปนระยะเวลานานเทาไร ควร
นําไปบริการตรวจสภาพ ผูใชตองปฏิบัติตามคูมือเพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องมือเครื่องใช
5. การขัดของบางลักษณะตองใหชางซอมเทานัน้ หามซอมเอง เครือ่ งมือบางชนิด เชน เครือ่ งไฟฟา
เครือ่ งกล ผูใชไมสามารถซอมเองได เพราะบริษัทผูผลิตสงวนไวสําหรับผูผ ลิต ผูแทนจําหนายเทานัน้ หาก
ผูใชแกไขเองอาจจะทําใหชํารุดเสียหายมากขึ้น
กิจกรรม
ใหนํารถจักรยานยนตไปตรวจสภาพตามที่กําหนดแลวบันทึกการซอมบํารุงมาดวย
3.3 การซอม
เครื อ่ งมื อ เครื ่อ งใช หากรู สึ ก ว า ใช ง านไม ค ล อ ง ติ ด ขั ด ไม ส ะดวกสบาย หรือ มี ค วามรู สึ ก ว า ไม
ปลอดภัยควรดําเนินการตรวจซอมกอนนําไปใช ดังนี้
1. ศึกษาใหรูจ ักคุณลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช เครือ่ งมือเครื่องใชทุกชนิดที่วางจําหนายใน
ทองตลาด ในชุดหรือกลองบรรจุจะมีตัวเครื่องมือเครื่องใช ยังมีคูมือและใบรับประกันติดมาดวยใหอาน
รายละเอียดคูมือ ซึ่งจะประกอบดวยคุณลักษณะของเครื่องมือนั้น การใชงาน การบํารุงรักษา ขอควรระวัง
และอื่น ๆ เฉพาะคุณลักษณะของเครือ่ ง ประกอบดวย น้ําหนัก ขนาดกวาง ยาว สูง วัสดุทีใ่ ชถาเปนเครือ่ งกล
เครื อ่ งไฟฟ า จะบอกขนาดกํ า ลั ง แรงม า ความสามารถในการทํ า งานยาวนานเท า ใดควรพัก หรื อ ใช ไ ด
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ตลอดเวลา เปนตน หากเกิดการชํารุดดวยอาการหนึ่งอาการใด มักจะบอกขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจ
ซอมเบื้องตนไวในคูมือ ใหลองทําตามขั้นตอนที่ระบุในคูมือนั้น
2. ตรวจสภาพภายนอก ก อนถอดชิ้นสวนใด ใหตรวจสอบภายนอกกอนวา สภาพภายนอกเปน
อยางไร แตกหักหรือไม ยุบ บุบสลาย อาจทําใหกระทบตอชิ้นสวนภายในได แตถาสภาพภายนอกปกติแสดง
วาการขัดของเกิดจากสภาพการใชงาน จึงตองถอดชิ้นสวนประกอบภายนอกออก แลวคนหาชิน้ สวนทีช่ ํารุด
เสียหายตอไป
3. ถอดชิ้นสวนประกอบออกตรวจสอบ ชิน้ สวนภายนอกที่ประกอบเปนตัวเครือ่ ง อาจประกอบดวย
ชิ้นสวนหลาย ๆ ชิ้น ตองนําคูมือ ผัง การประกอบเครื่องมาพิจารณาในการถอดชิ้นสวนดวย ใหถอดยอนถอย
จากลําดับสุดทายไปหาลําดับที่ 1 โดยใชไขควรหรือคีม หรือกุญแจเลื่อน แลวแตกรณี บางชนิดอาจใชเปน
เขี้ยวหรือเดือยเกาะเกีย่ วกัน อาจใชมือกดสวนหนึง่ ดันสวนหนึง่ แลวปลดออก การถอดบูต สลักบางชิน้ อาจ
ตองใชเครื่องมือประเภทเครื่องดูด
4. หากเห็นวาชิ้นสวนใดสึกหรอตองเปลี่ยนใหม ชิน้ สวนที่เกี่ยวของกับการหมุน การกระแทก การ
เคลื่อนที่ ชิ้นสวนที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวใชไปนานวันจะเกิดการสึกหรอ เมื่อถอดชิ้นสวนมาดูแลวเห็นวา
สึกหรอควรเปลีย่ นใหม
5. ประกอบใหอยูในสภาพปกติ เมื่อเปลี่ยนอะไหลใหมทุกชิ้นแลวใหตรวจความเรียบรอย ใสอะไหล
ใหมเขาไปในสภาพเดิมหรือไม หากปกติแลวใหประกอบชิน้ สวนอื่นใหเปนตัวเครือ่ งเขาปกติตามขัน้ ตอน
การประกอบเครื่อง จากประสบการณที่ถอดหรือดูจากคูมือประกอบ
6. ทดสอบขัน้ ตน เมือ่ ประกอบเครือ่ งเสร็จแลวใหทดลองเครื่องกอนนําไปใชงานจริง ถาเปนเครือ่ ง
ประเภทไฟฟาใหกดสวิตชแลวสังเกตวามีสิ่งผิดปกติหรือไม กลิ่นเหม็นไหม เครื่องรอนผิดปกติ หากผิดปกติ
เพียงนิดหนอยควรปดสวิตชทันทีแลวตรวจสอบใหม ถาประเภทเครื่องยนตใหติดเครื่องยนตเดินเปลาระยะ
หนึ่งกอน
7. ทดลองใชงานจริงระยะหนึ่ง หลังจากทดลองเครือ่ งจนใชไดจริงแลว ใหใชดวยความระมัดระวัง
คอยสังเกตอาการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหวางการใชงาน หากมีเสียง อาการสั่น รอนจัดผิดปกติ ให
หยุดพักการทํางานไวกอน แลวทําการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบแลวจึงนําไปใชงานตอไป
8. นําไปใชงานจริง เมื่อเครื่องที่ซอมแซมใชงานไดตามปกติแลว จึงนําไปใชงานจริง
กิจกรรม
ใหซอมเครื่องใชในบานหนึ่งชิ้น แลวบันทึกขั้นตอนการซอมไวดวย
4. งานประดิษฐ
งานประดิษฐ เปนการวิเคราะหเกีย่ วกับการทํางานดานการประดิษฐสิ่งของเครือ่ งใชทีเ่ นนความคิด
สรางสรรค โดยเนนความประณีต สวยงาม ตามกระบวนการงานประดิษ ฐและเทคโนโลยี และเนนการ
อนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตามภูมิปญญาทองถิ่นและสากลเพื่อ
นําไปสูการสรางงานอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและสอดคลองกับชุมชน สังคม
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ความหมายของงานประดิษฐ
ประดิษฐ แปลวา คิดทําขึน้ งานประดิษฐจึงหมายถึงการนําเอาวัสดุตาง ๆ มาทําเปนผลิตภัณฑใหม
เพื่อประโยชนใชสอยดานตาง ๆ เชน เปนของเลน ของใช หรือเพื่อความสวยงาม
ประโยชนของงานประดิษฐ มีดังนี้
1. เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
2. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน
3. มีรายไดจากผลงาน
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหม ๆ
5. เปนการฝกใหรูจักสังเกตสิ่งรอบ ๆ ตัว และนํามาใชใหเกิดประโยชน
ลักษณะของงานประดิษฐ แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. งานประดิษฐทั่วไปเปนงานที่บุคคลสรางขึ้นมาจากความคิดของตนเองโดยอาศัยการเรียนรูจากสิ่ง
รอบ ๆ ตัว นํามาดัดแปลงหรือเรียนรูจากตํารา เชน การประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ การประดิษฐดอกไม
2. งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทยเปนงานที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในครอบครัวหรือ
ในทองถิ่น หรือทําขึ้นเพื่อใชในงาน หรือเทศกาลเฉพาะอยาง เชน มาลัย บานศรี งานแกะสลัก
ประเภทของงานประดิษฐ งานประดิษฐตาง ๆ สามารถเลือกทําไดตามความตองการและประโยชน
ใชสอย ซึ่งอาจแบงประเภทของงานประดิษฐตามโอกาสใชสอย ดังนี้
1. ประเภทที ่ใ ช เ ป น ของเล น เป น ของเล น ที ่ผูใ หญ ใ นครอบครั ว ทํ า ให ลู ก หลานเล น เพื ่อ ความ
เพลิดเพลิน เชน งานปนดินเปนสัตว สิ่งของ งานจักสานใบลานเปนโมบาย งานพับกระดาษ
2. ประเภทของใช ทําขึ้นเพื่อเปนของใชในชีวิตประจําวัน การสานกระบุง ตะกรา การทําเครื่องใช
จากดินเผา จากผาและเศษวัสดุ
3. ประเภทงานตกแตง ใชตกแตงสถานที่ บานเรือนใหสวยงาม เชน งานแกะสลักไม การทํากรอบรูป
ดอกไมประดิษฐ
4. ประเภทเครือ่ งใชในงานพิธี ประดิษฐขึน้ เพือ่ ใชในงานเทศกาล หรือประเพณีตาง ๆ เชน การทํา
กระทงลอย ทําพานพุม มาลัย บายศรี
วัสดุและอุปกรณที่ใชในงานประดิษฐ
การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการประดิษฐชิ้นงาน ตองเลือกใหเหมาะสมจึงจะไดงานออกมามีคุณภาพ
สวยงาม รวมทั้งตองดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชเหลานี้ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
1. วัสดุและอุปกรณในงานประดิษฐ แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
ประเภทของเลน
วัสดุที่ใช เชน กระดาษ ใบลาน ผา เชือก พลาสติก กระปอง
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-

-

อุปกรณที่ใช เชน กรรไกร เข็ม ดาย กาว มีด ตะปู คอน แปรงทาสี
ประเภทของใช
- วัสดุที่ใช เชน กระดาษ ไม โลหะ ดิน ผา
- อุปกรณที่ใช เชน เลื่อย สี จักรเย็บผา กรรไกร เครื่องจัก เจาะ
ประเภทของตกแตง
วัสดุที่ใช เชน เปลือกหอย ผา กระจก กระดาษ ดินเผา
อุปกรณที่ใช เชน เข็มเย็บผา เข็มรอยมาลัย คีม คอน เข็มหมุด
2. การเลือกใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ มีหลักการดังนี้
1. ควรเลือกใชใหถูกประเภทของวัสดุและอุปกรณ
2. ควรศึกษาวิธีการใชกอนลงมือใช
3. เมื่อใชแลวเก็บไวใหเปนระเบียบเรียบรอย
4. ซอมแซมเครื่องมือที่ชํารุดใหพรอมใชเสมอ

การประดิษฐชิ้นงาน
ขั้นตอนในการปน
1. กําหนดโครงสราง รูปรางของชิน้ งาน ตามลักษณะสัดสวนของชิน้ งาน การยอสวน ขยายสวน
2. ศึ ก ษาลั ก ษณะธรรมชาติ ข องชิน้ งานทีต่ องการปน เชน ตัวสัตวตา ง ๆ ศึก ษารูป ทรงภายนอก
ภายในรายละเอี ย ดต า ง ๆ เชน ลํา ตั ว หัว หู หาง ฯลฯ ในการเลีย นแบบใหเหมือนจริง หรือเปนรูป รา งที ่
แตกตางไปจากความเปนจริง รูปรางตลกขบขัน
วัสดุอุปกรณที่ใชในการปน
1. แปงหรือดินสําหรับปน
2. กาวลาเทกซ กาวไฟฟา (กาวปน)
3. ลวดขนาดตาง ๆ
4. การไกร ปากคีม เข็มเย็บผา ไมจิ้มฟน
5. ดาน เอ็น เชือก
6. ถุงพลาสติกหรือแผนพลาสติกสําหรับรองพับ
7. โลชั่นหรือครีมทาผิว
8. ภาชนะสําหรับจัดวาง
9. สีสําหรับผสมแปงหรือดิน อาจใชสีผสมอาหาร สีโปสเตอร
วิธีการผสมแปง
1. แปง กาว สารกันรา โลชั่นใสกะละมัง คนสวนผสมใหเขากัน
2. โลชัน่ ทามือ นวดแปงจนเปนกอนนิม่ นวดบนพืน้ โตะจนแปงเนียนนุม ไมตดิ มือ
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3. เก็ บ แป ง ใส ถุ ง พลาสติ ก แบ ง ผสมสีตามตองการ ในปจจุบันมีแปง และดินสํา เร็จขายแตราคา
คอนขางแพง
กิจกรรม
ใหผูเรียน ตอบคําถามตอไปนี้
1. ความแตกตางของชิ้นงานปนในสมัยโบราณกับปจจุบันมีความแตกตางกันอยางไรบาง
2. อุปกรณที่ใชในงานประดิษฐมีอะไรบาง มีวิธีการใชอยางไร
3. ขอปฏิบัติหลังจากใชอุปกรณทุกครั้ง ควรทําอยางไร
4. การประดิษฐชิ้นงานดวยตนเอง มีขอดีอยางไร
5. งานธุรกิจ
งานธุรกิจ เปนการวิเคราะหงานหรือกิจกรรมที่เปนการนําเอาทรัพยากรตาง ๆ มาใชรวมกันหรือ
เปลีย่ นสภาพเพือ่ ที่จะกอใหเกิดคุณคาทีส่ ูงกวาเดิม โดยที่ผูซึง่ เปนเจาของหรือผูจ ัดการหวังวา สิ่งที่ตนทํานั้น
จะยั่งยืนและเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต โดยในงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจจะกลาวถึงงานการตลาด งานการ
ผลิต หรือบริการ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย
ความรูธุรกิจในชีวิตประจําวัน
ปจจุบันชีวิตคนเราสวนใหญเกี่ยวพันกับเรื่องธุรกิจเกือบทั้งสิ้น เพื่อความอยูรอด ความสะดวกสบาย
จะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต อันไดแก ปจจัย 4 ซึง่ ก็คือ อาหาร เครือ่ งนุง หม ทีอ่ ยูอ าศัยและยา
รักษาโรค ความตองการเหลานั้นเปนสาเหตุทําใหเกิดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิต การจําหนาย การซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน
ความหมายของธุรกิจ
ธุรกิจ คือ กิจการทีก่ อใหเกิดสินคาและบริการ ชองทางการประกอบธุรกิจไมใชเพียงแตมุง หวังผล
กําไร แตมุงอํานวยสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของมนุษย
จุดมุงหมายของธุรกิจ คือ
1. เพื่อใหบริการแกผูบริโภคอุปโภค
2. นําผลกําไรมาสูผูลงทุน
3. เพื่อความอยูรอดและเจริญเติบโต
ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับบุคคล
เราอาจแบงความสัมพันธระหวางธุรกิจกับบุคคลออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. ความสัมพันธของธุรกิจกับบุคคลในฐานะผูบริโภค คือ การบริโภคสิง่ ของ เครือ่ งใช เชน เสื้อผา
อาหาร นอกเหนือจากปจจัย 4 เนื่องจากคนเรามีความตองการไมมีสิ้นสุด
2. ความสัมพันธของธุรกิจกับบุคคลในฐานะผูผลิต เมื่อเปนผูบ ริโภคจะตองผลิตใหไดมูลคาเทากับ
มูลคาการบริโภค มิฉะนั้นจะยากจน เชน การเปนผูผลิตในครอบครัว ชวยพอแมทํางาน
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ธุรกิจที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน มีดังนี้
1. ธุรกิจผลิตสินคา เปนธุรกิจที่ผลิตสินคาสนองความตองการของผูบ ริโภค ไดแก ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจเหมืองแร ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมโรงงาน และธุรกิจกอสราง
2. ธุรกิจจําหนายสินคา เปนธุรกิจที่กระจายสินคาจากผูผลิตไปยังผูบ ริโภค เชน การจําหนายสินคาที่
ใชในการดํารงชีวิต สินคาที่อํานวยความสะดวกสบาย ซึ่งธุรกิจประเภทนี้เปนธุรกิจขายปลีกและขายสง
3. ธุรกิจการบริการ เปนธุรกิจใหบริการแกลูกคา ไดแก ธนาคาร โรงแรม โรงเรียน โรงภาพยนตร
การคมนาคมและการขนสง
กิจกรรม
ใหผูเรียนศึกษาคนควาเรื่องประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน บันทึกเปนรายงานสง
และนํามาอภิปรายในการพบกลุม
งานสํานักงาน
การจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ
ความหมายของเอกสารทางธุรกิจ หมายถึง เอกสารตาง ๆ ทีท่ ําขึน้ เปนลายลักษณอักษร อาจจะเขียน
ขึ้นเองในลักษณะของจดหมาย พิมพเปนแบบฟอรม เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับสินคา เปนตน เพือ่ ใชเปน
หลักฐานในการดําเนินงานตาง ๆ ทางธุรกิจ หรือใชในการอางอิงกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น
ความสําคัญและประโยชนของเอกสารทางธุรกิจ คือ ใชเปนขอมูลสนับสนุนดานการบริหารงานให
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชนในการคาระหวางประเทศ เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรม ใชคุม ครองสิทธิแกผู
ลงทุน ใชประกันในการขอเครดิต เพือ่ ใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบของกรมสรรพากรและการเรียกรอง
คาเสียหาย
ประเภทของเอกสารทางธุรกิจ จําแนกได ดังนี้
1. เอกสารการเครดิ ต และการเงิ น ได แ ก เช็ ค ตั ๋ว แลกเงิ น ตั ๋ว สั ญ ญาใช เ งิ น ใบหุ น พั น ธบั ต ร
เปนตน
2. เอกสารการซื้อขายและขายสินคา หรือเอกสารการคา เชน ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน
3. เอกสารการขนสง เชน ใบรับสินคาขึ้นเรือ ใบตราสงสินคา สัญญาเชาเหมาซื้อ
4. เอกสารประกันภัย ไดแก ใบคําขอทําประกัน กรมธรรมประกันภัย เปนตน
5. เอกสารการนําเขาและสงออก เชน ใบขนขาเขา ใบตราสง ใบรับของจากทาเรือ
การจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ
เอกสารทางธุรกิจมีความสําคัญ จะตองมีการเก็บเอกสารใหเปนระบบ เพื่อใหคนหาไดสะดวกหยิบ
ใชไดงายและใชเปนหลักฐานอางอิงกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น วิธีการจัดเก็บเอกสาร ที่นิยมใชกันคือ การเก็บ
ตามลํา ดับ ตัวอักษร ชื่อบริษัท หา งราน การเก็บ เอกสารตามตัวเลขโดยใชตัวเลขแทนชื่อบุค คล หางรา น
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บริษัท การเก็บเอกสารตามชือ่ เรือ่ งและการเก็บเอกสารตามภูมิศาสตร ใชชือ่ สถานที่ ประเทศ จังหวัด อําเภอ
เปนหนวยจัดเก็บ
การใชเครื่องใชสํานักงานและการบํารุงรักษา
เครื่องใชสํานักงาน หมายถึง เครื่องมือเครือ่ งใชสํานักงานที่จัดทําขึน้ เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย
ในการปฏิ บั ติงานสํ านั กงานให เป นอย างมีประสิทธิภาพ เชน เครื่องพิ มพดีด เครื่องคํานวณเลข โทรศัพ ท
โทรสาร เครื่องถายเอกสาร และเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน การเลือกใชเครื่องใชสํานักงานชนิดใด ขนาด
เทาใด ขึ้นอยูกับขนาดและความจําเปนของแตละธุรกิจ
ความสําคัญและประโยชนของเครือ่ งใชสํานักงาน คือ ทําใหงานมีความถูกตอง แมนยํา ลดความ
ผิดพลาด ลดตนทุนในการทํางาน ชวยใหงานเสร็จดวยความรวดเร็ว เรียบรอย สวยงาม และทุน แรงผูปฏิบัติ
ลดความเมื่อยลา
การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน มีการบํารุงรักษา อาจทําได 3 วิธี คือ
1. เรียกใชบริการเปนครั้งคราว
2. ทําสัญญารับบริการจากผูจําหนายโดยตรง
3. ศึกษาวิธีการบํารุงรักษาจากหนังสือคูมือการใช
การนําเทคโนโลยีมาใชในงานธุรกิจ
ปจจุบันหนวยงานธุรกิจจํานวนมากไดนําเทคโนโลยีมาใชงานธุรกิจ เพื่อชวยในการปฏิบัติงาน ใน
สํานักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสะดวกขึ้น ดังนี้
1. งานพิมพเอกสาร โดยใชคอมพิวเตอรพิมพเอกสารตาง ๆ แทนเครื่องพิมพดีด
2. งานฐานขอมูล ใชคอมพิวเตอรเพื่อรวบรวม ประมวลผล บันทึกและจัดเก็บขอมูลตาง ๆ
3. งานติดตอสื่อสาร โดยใชคอมพิวเตอรเพื่อรวบรวม ประมวลผล บันทึกและจัดเก็บขอมูลตาง ๆ
4. งานดานการเงินและการบัญชี เชน การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการทําบัญชีเงินเดือน เปนตน
งานการเงินและบัญชี
เป า หมายทีส่ ํ า คั ญของตนเองและครอบครัวก็คือ การทํา ใหค วามเปนอยูข องครอบครัวดีขึ น้ ไม
ประสบปญหาเรื่องการใชจายเงิน การใชจายเงินที่ดีก็ควรที่จะจัดทําแผนการใชจายเงินและจัดทํางบประมาณ
ของตนเองและครอบครัวอยางเปนระบบ บุคคลในครอบครัวก็ตองชวยกันบันทึกบัญชีเงินสดของตนเองและ
ครอบครัวอยางเปนระบบ เพื่อที่จะไดนําของแตละคนมารวบรวม ทําการเปรียบเทียบงบประมาณกับการจาย
จริงของครอบครัว เปาหมายที่สําคัญอีกประการหนึง่ ก็คือ การทีต่ นเองและครอบครัวมีเงินออมและสามารถ
นําเงินออมนั้นไปลงทุนทําธุรกิจ
การทํางบประมาณของตนเองและครอบครัว
งบประมาณ หมายถึง การวางแผนประมาณการรายรับ-รายจาย เพือ่ เปนแนวทางในการใชจายอยาง
ประหยัด งบประมาณแบงออกไดเปน 2 สวน คือ
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1. รายรับ แบงออกเปน
รายรับประจําวัน เปนรายไดที่แนนอน เปนรายสัปดาห รายเดือน
รายรับจร เปนรายไดที่เกิดขึ้นไมแนนอน เปนบางครั้งบางคราว
2. รายจาย แยกประเภทได ดังนี้
รายจายเพื่อความตองการพื้นฐาน ไดแก คาอาหาร ที่อยู เสื้อผา และคายา
รายจายเพื่อดําเนินชีวิตประจําวัน ไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท ฯลฯ
รายจายเพื่อประโยชนระยะยาว เชน เงินออมเพื่อการศึกษา เงินประกันชีวิต
รายจายอื่น ๆ เชน คาของขวัญในโอกาสตาง ๆ เงินทําบุญ เงินบริจาค เงินชวยงาน
ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
1. ประมาณการรายรับประจําเดือน
2. ประมาณการรายจายประจําเดือน ตามความจําเปนกอนหลัง
3. ประมาณการรายรับ-รายจายตองเทากัน
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ตัวอยางประมาณการรายรับ-รายจายของครอบครัว
งบประมาณเดือนมีนาคม 2553
ประมาณการรายรับ
เงินเดือนสามี
เงินเดือนภรรยา
รวม
ประมาณการรายจาย
รายจายเพื่อความตองการขั้นพื้นฐาน
คาเชาบาน
คาอาหาร
คาเสื้อผา
คารักษาพยาบาล
รายจายเพื่อการดําเนินชีวิตประจําวัน
คารถ
คากาซหุงตม
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาโทรศัพท
รายจายเพื่อประโยชนระยะยาว
คาประกันชีวิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการศึกษา
เงินออม
รายจายอื่น ๆ
500
รวม

6,400
4,500
10,900

1,500
4,000
500
500

6,500

600
250
250
150
150

1,400

500
1,000
1,000

2,500

10,900
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จําเปน

ประโยชนของการจัดทํางบประมาณ มีดังนี้
1. ทําใหมีแผนการใชจายเงินอยางเปนระบบ
2. ชวยลดปญหาการใชจายเงินมากกวารายได
3. สามารถจัดสรรเงินออมไวใชจายในอนาคต
การออมทรัพยและการลงทุนกับธนาคารและสถาบันการเงิน
การออมทรัพย หมายถึง การนําเงินรายไดสวนทีจ่ ัดสรรไวเพื่อประโยชนในอนาคต หรือในยาม

การลงทุน หมายถึง การนําเงินออมทีส่ ะสมไวไปใชเพือ่ ใหเกิดประโยชนหรือวัตถุประสงค อยางใด
อยางหนึ่งโดยเฉพาะ
สถาบันการเงิน หมายถึง องคการทางการเงินที่จัดขึน้ มาเพือ่ ดําเนินงานทางดานการเงิน ทําหนาที่
เปนสื่อกลางทางการเงิน ไดแก ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย เปนตน
ประเภทของการลงทุน
เราสามารถที่จะนําเงินออมทีม่ ีอยูไปลงทุนได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ พันธบัตร และหุน ซึ่งทั้งสอง
ชนิดเรียกวา หลักทรัพย
1. พั นธบั ต ร คื อ ตั วสั ญญาใช เ งิน ที่รั ฐบาลหรื อบริษั ท เปน ผูอ อกโดยสั ญญาว า จะใชเ งิน ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดพรอมดอกเบี้ย
2. หุนของบริษัท หุน หมายถึง ใบรับรองวาเปนผูมีสวนในกิจการหรือเปนเจาของบริษัท
กิจกรรม
1. ใหผูเรียนจัดทําบัญชีเงินสดของตนเอง เปนรายบุคคล
2. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 1 สัปดาห
3. นําเสนอผลการปฏิบัติงานโดยการสุมตัวอยาง
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เรื่องที่ 3 กลุม อาชีพใหม

จากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกทัง้ ในสวนการรวมกลุมทางการเงิน การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว การเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ ริโภค การรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ และประการสําคัญคือ การเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากรทางสังคม
ดังนั้น อาชีพในปจจุบันจะตองมีการพัฒนาวิธีการและศักยภาพในการแขงขันไดในระดับโลก ซึ่งจะตอง
คํานึงถึงบริบทภูมิภาคหลักของโลก หรือ “รูศักยภาพเขา” หมายถึงทวีปเอเซีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีป
ออสเตเลีย และทวีปแอฟริกา และจะตอง “รูศ ักยภาพเรา” หมายถึงรูศ ักยภาพหลักของพื้นทีป่ ระเทศไทย คือ
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต
ละพืน้ ที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ ดังนั้นเพื่อใหการประกอบอาชีพสอดคลองกับ
ศักยภาพหลักของพืน้ ที่และสามารถแขงขันในเวทีโลก จึงไดกําหนดกลุมอาชีพใหม 5 กลุมอาชีพ คือ กลุม
อาชีพใหมดานการเกษตร กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม กลุมอาชีพใหม
ดานความคิดสรางสรรค และกลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและบริการ
1. กลุมอาชีพใหมดานการเกษตร คือการพัฒนาอาชีพในดานการเกษตรเกีย่ วกับการปลูกพืช
เลี้ยงสัตว การประมง โดยนํา องคความรูใหม เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพหลัก
ของพื้นที่ คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่ ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศ
และทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีของแตละพื้นที่และศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยในแตละพืน้ ที่ อาชีพใหมดานการเกษตร เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตร
ทฤษฎีใหม วนเกษตร ธุรกิจการเกษตร เปนตน
2. กลุมอาชีพใหมดานพาณิชยกรรม คือการพัฒนาหรือขยายขอบขายอาชีพดานพาณิชยก
รรม เชน ผูใ หบริการจําหนายสินคาทัง้ แบบคาปลีกและคาสงใหแกผูบ ริโภคทัง้ มีหนารานเปนสถานที่จัด
จําหนาย เชน หางราน หางสรรพสินคา ซุปเปอรสโตร รานสะดวกซือ้ และการขายที่ไมมีหนาราน เชนการ
ขายผานสื่ออิเลคทรอนิกส
3. กลุมอาชีพใหมดานอุตสาหกรรม คือการพัฒนาอาชีพทีอ่ าศัยองคความรู เทคโนโลยี/
นวัตกรรม อาชีพเกีย่ วกับงานชาง ซึ่งไดแกชางไฟฟา ชางไม ชางยนต ชางประปา ชางปูน และชางเชือ่ มให
สอดคลองกับความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศและศักยภาพหลักของพืน้ ที่ เชน ผูผ ลิต
ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกสเครื่องใชไฟฟา หรืออุปกรณอิเลคทรอนิกสโดยทั่วไป เชน IC PCB ผูประกอบรถยนต
และยานยนตประเภทตาง ๆ ผูผลิต ตัวแทนจําหนายหรือผูประกอบชิน้ สวนหรืออะไหลรถยนต ผูใ หบริการ
ซอมบํารุงรถยนต ผูจ ัดจําหนายและศูนยจําหนายรถยนตทัง้ มือหนึง่ มือสอง ผูผ ลิตและจําหนายเครื่องจักร
และเครื่องมือทุกชนิด เชนเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลเบา ผลิตอุปกรณหรือสวนประกอบพื้นฐานของ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ เชนสายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟา มอรเตอรตาง ๆ การผลิตอลูมิเนี่ยม ผลิตและตัวแทน
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จําหนายผลิตภัณฑเหล็ก สเตนเลส ผูผลิตจําหนายวัสดุกอสราง วัสดุตกแตง สุขภัณฑ การกอสราง อาคาร
หรือที่อยูอาศัย
4. กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค
ท า มกลางกระแสการแข ง ขั น ของโลกธุ รกิ จ ทีไ่ รพ รมแดนและการพัฒ นาอยา งก า ว
กระโดดของเทคโนโลยีการสือ่ สารและการคมนาคม การแลกเปลีย่ นสินคาจากที่หนึง่ ไปยังอีกสถานที่ที่อยู
หางไกลนั้นเปนเรื่องงายในปจจุบันเมื่อขอจํากัดของการขามพรมแดนมิใชอุปสรรคทางการคาตอไปจึงทําให
ผูบริโภคหรือผูซื้อมีสิทธิเลือกสินคาใหมไดอยางเสรีทั้งในดานคุณภาพและราคา ซึ่งการเรียนรูและพัฒนา
สินคาและบริการตาง ๆที่มีอยูในตลาดอยูแลวในยุคโลกไรพรมแดนกระทําไดงาย ประเทศที่มีตนทุนการผลิต
ต่ํา เชนประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และประเทศในกลุมยุโรปตะวันออก จะมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ดานราคา ดวยเหตุนี้ประเทศผูนําทางเศรษฐกิจหลายประเทศจึงหันมาสงเสริมการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
สรางสรรคเพื่อพัฒนาสินคาและบริการใหม ๆ และหลีกเลี่ยงการผลิตสินคาที่ตองตอสูดานราคา โดยหลักการ
ของเศรษฐกิจสรางสรรคคือแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่สราง/เพิม่ มูลคาของสินคาและบริการไดโดยไมตองใช
ทรัพยากรมากนัก แตใชความคิด สติปญญา และความสรางสรรคใหมากขึ้น
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได
กําหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูก ารเจริญเติบโตอยางคุณภาพและยัง่ ยืน ใหความสําคัญกับ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา ภายใตปจจัยสนับสนุนที่
เอื้ออํานวยและระบบการแขงขันที่เปนธรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศ มุงปรับโครงสรางและการ
ลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิม่ ใหกับสาขาบริการ
ที่มีศักยภาพบนพืน้ ฐานของนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค
เพิ ่ม ผลิ ต ภาพของภาคเกษตรและสร า งมู ล ค า เพิ ่ม ด ว ยเทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต ที ่เ ป น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดลอม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอ ุตสาหกรรมฐานความรูเ ชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโรจิสติกส สรางความมั่นคงดานพลังงานควบคูไปกับการปฏิรูปกฎหมาย
และกฎระเบียบตาง ๆทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ใหเปน
ฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เขมแข็งและขยายตัวอยางมีคุณภาพ
กลุมอาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค จึงเปนอาชีพทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานของการใชองคความรู
(Knowledge)การศึ ก ษา(Education) การสร า งสรรค ง าน (Creativity) และการใชท รั พ ยสินทางปญญา
(Intellectual Property) ทีเ่ ชือ่ มโยงกับพืน้ ฐานทางวัฒนธรรม(culture) การสั่งสมความรูข องสังคม(Wisdom)
และเทคโลโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม (Technology and Innovation) (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ,2553) ดังนัน้ กลุม
อาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค จึงเปนการตอยอดหรือการพัฒนาอาชีพในกลุมอาชีพเดิม คือกลุมอาชีพ
เกษตรกรรม กลุมอาชีพอุตสาหกรรม กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพหัตถกรรม
และกลุมอาชีพศิลปกรรม
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กลุม อาชีพใหมดานความคิดสรางสรรค เชน แฟชั่นเสื้อผา เครื่องประดับ เครือ่ งสําอาง
ทรงผม สปาสมุนไพร การออกแบบสื่อ/ภาพยนตร/โทรทัศน เครือ่ งใชไฟฟา เฟอรนิเจอร วัสดุกอสรางแบบ
ประหยัดพลังงาน เซรามิก ผาทอ จักสาน แกะสลัก รถยนตพลังงานทางเลือก ขากลอัตโนมัติเพื่อผูพิการ การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดน้ําอโยธยา เปนตน
5.กลุมอาชีพใหมดานบริหารจัดการและบริการ เชน ธุรกิจบริการทองเที่ยว ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส ธุรกิจภาพยนต ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ บริการทีป่ รึกษา
ดานอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
งานอาชีพใหมทั้ง 5 กลุม ในอนาคตจะมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น จึงมีความตองการ
เจาหนาที่ บุคคล พนักงาน เพือ่ ควบคุมและปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามรู ความสามารถ และทักษะฝมอื เปนจํานวนมาก
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เรื่องที่ 4 การประกอบอาชีพในภูมิภาค 5 ทวีป

ภูมิภาคของโลกประกอบดวย 5 ภูมิภาค ไดแก เอเชีย อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา
ซึ่งในแตละภูมิภาคจะมีลักษะการประกอบอาชีพที่แตกตางกัน เพราะมีความแตกตางกันทางสภาพบริบทของ
พื้นที่ ไดแกทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิตและการดํารงชีวิตของประชาชน ดังนั้นในการประกอบอาชีพ ผูประกอบการจําเปนตองเขาใจในความ
แตกตางของสภาพบริบทของพื้นทีด่ ังกลาว เพราะในอนาคต การติดตอทางการคาจะสามารถเชื่อมโยงติดตอ
ซื้อขายไดอยางไมมีขอบเขตจํากัด ความแตกตางของลักษณะงานอาชีพในแตละภูมิภาค มีรายละเอียดดังนี้
ภูมิภาคเอเชีย สวนใหญของประเทศในภูมิภาคเอเซีย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก
ไดแกการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง ปาไม รวมถึงงานอาชีพทางดานเหมืองแร และอุตสาหกรรม
ดวย โดยในแตละอาชีพที่ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้
การปลูกพืช เปนอาชีพเกษตรกรรมที่ประชาชนสวนใหญในแตละประเทศของภูมิภาค
เอเชียดําเนินการประกอบเปนอาชีพ แตมีความแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และการ
ดํารงชีวิตของประชากร โดยประเทศในเขตพื้นที่ราบที่มีปริมาณฝนเพียงพอ และประชากรอาศัยอยูอยาง
หนาแนน จะมีการดําเนินการประกอบอาชีพการปลูกพืชเพื่อเลี้ยงตนเอง แตในเขตพื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบ
ปาดิบชื้น มีประชากรอยูบางเบา จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชแบบเลื่อนลอย ทั้งนี้ ในพื้นที่ที่เปน
ทุงหญามีระบบชลประทาน สวนใหญจะประกอบอาชีพปลูกพืชพรอมการเลี้ยงสัตว โดยพื้นที่ใดของ
ประเทศที่อยูในเขตอากาศหนาว เขตทะเลทราย และเขตภูเขา จะเปนพื้นที่ที่ไมสามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลูกพืชได
สําหรับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญนิยมปลุกในประเทศของภูมิภาคเอเชีย เชน ขาวเจา
ขาวโพด มะพราว ปาลมน้ํามัน มะกอก ชา ฝาย ปอ ปาน ยางพารา เปนตน
การเลี้ยงสัตว อาชีพเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว เปนอีกอาชีพหนึ่งที่ประชาชนในประเทศ
ตางๆของภูมิภาคเอเชียนิยมประกอบอาชีพ แตมีความแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
โดยในประเทศที่มีอากาศแหงแลงแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต และตอนกลางของภูมิภาค ซึ่งมีลักษณะพื้นที่
เปนทุงหญากึ่งทะเลทราย ประชากรในเขตดังกลาว จึงนิยมเลี้ยงสัตวแบบเรรอน ไดแก อูฐ แพะ แกะ โค
มา และจามรี
โดยการเลี้ยงสัตวในลักษณะดังกลาว เปนการประกอบอาชีพเพื่อตองการนมและเนื้อ
นํามาใชเปนอาหาร สวนในเขตอากาศรอนชื้นและอบอุน ประชากรจะนิยมเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคและการ
สงเปนสินคาออก ไดแก สุกร ไก เปด ทั้งนี้ ในเขตอากาศดังกลาว จะนิยมเลี้ยงโค กระบือ และมา
เชนเดียวกัน แตเปนการเลี้ยงไวเพื่อใชงาน
การประมง การประกอบอาชีพประมงของภูมิภาคเอเชีย มีการดําเนินการประกอบอาชีพ
ประมงใน 2 ลักษณะ ไดแก ประมงน้ําจืด และประมงทางทะเล การประกอบอาชีพประมงน้ําจืด สวนใหญ
จะนิยมทําอาชีพประมงควบคูกับการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชผัก สําหรับการประกอบอาชีพประมงทางทะเล
มีการประกอบอาชีพในเขตนานน้ําแถบชายฝงตะวันออกของภูมิภาคเอเซีย ตั้งแตอาวไทยไปจนถึงชอง
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แคบเบริง ที่กระแสน้ําอุนกุโรชิโว ไหลมาบรรจบกับกระแสน้ําเย็นโอยาชิโว เพราะเปนแหลงที่มีอาหาร
สมบูรณ ทําใหมีสัตวน้ําอยูเปนจํานวนมาก ประเทศญี่ปุน เปนประเทศที่มีการประกอบอาชีพประมงทางทะเล
มากที่สุดในโลก นอกจากการประกอบอาชีพประมงจับสัตวน้ําทะเลแลว ตามแนวชายทะเล ยังมีการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยประเภทตางๆ รวมถึงสาหรายทะเล ซึ่งมีการประกอบอาชีพเชนนี้กระจาย
โดยทั่วไปในประเทศที่มีพื้นที่ชายทะเล
ปาไม อาชีพปาไม มีการดําเนินงานอาชีพใน 2 ลักษณะตามเขตภูมิอากาศ คือ
ปาไมในเขตรอน จะเปนไมประเภทไมเนื้อแข็ง ในเขตประเทศ ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย และ
ในประเทศกลุมหมูเกาะ สวนปาไมในเขตหนาว จะเปนปาตนสน โดยมีการนําไมสนมาใชทําเปนกระดาษ
และลังไม
เหมืองแร ภูมิภาคเอเชีย เปนภูมิภาคที่อุดมไปดวยแรธาตุนานาชนิด เนื่องจากมีสภาพภูมิ
ประเทศเปนเทือกเขาที่มีอายุแตกตางกัน แรธาตุที่สําคัญที่มีการขุดขึ้นมาใชประโยชน ไดแก เหล็ก ถานหิน
ดีบุก น้ํามัน แมงกานิส เพชร พลอย เปนตน
อุตสาหกรรม ในภูมิภาคเอเชีย การประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม สวนใหญจะเปน
อุตสาหกรรมแบบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ในลักษณะงานฝมือ ของที่ระลึก เชน ผาทอ
เครื่องโลหะ เครื่องแกะสลัก เครื่องจักสาน เปนตน สําหรับอุตสาหกรรมใหม ประเทศญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน
และสิงคโปร ถูกจัดใหเปนประเทศในกลุมอุตสาหกรรมใหม
ลักษณะวิธีการคาในภูมิภาคเอเชีย การคาขายแตเดิม ประเทศในภูมิภาคเอเชีย จะใชวิธีตา ง
คนตางขาย แตอนาคตตั้งแตป พ.ศ. 2558 กลุมประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต ในนามของอาเซียน
กําหนดทะลายกําแพงทางภาษี และรวมคาขายกับประเทศในภูมิภาคอื่น เพื่อใหสามารถกระจายสินคา และ
สรางพลังการตอลองราคา
ภูมิภาคอเมริกา เนื่องจากภูมิภาคอเมริกา มีความแตกตางกันในดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวิถี
การดํารงชีวิตคอนขางสูง ในเขตอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ การประกอบอาชีพของทั้ง 2 เขต จึงมีความ
แตกตางกันไปดวย ดังนี้
การปลูกพืช พืชนิยมปลูกพืช มีดังนี้
อเมริกาใต
อเมริกาเหนือ
ประเภท
ขอมูล
ประเภท
ขอมูล
ไมมีการปลูก
กาแฟ
ปลูกมากในประเทศบราซิล มี
มากถึงรอยละ 50 ของโลก และ
ยังมีการปลูกในประเทศ
โคลัมเบีย และเอกวาดอร

42
ประเภท
โกโก

ขาวโพด

ขาวสาลี

ออย
กลวย
ฝาย

อเมริกาใต
ขอมูล
ประเภท
ปลูกเพื่อนํามาทําเปน
ช็อกโกแลต เครื่องดืม่ และขนม
หวาน นิยมปลูกในประเทศ
บราซิล เอกวาดอร
เปนพืชที่ปลูกมากในประเทศ ขาวโพด
บราซิล รวมถึง ประเทศ
อารเจนตินา เวเนซูเอลา เปรู
และโคลัมเบีย
นิยมปลูกในประเทศบราซิล
ขาวสาลี
อารเจนตินา ชิลี

ปลูกมากในประเทศบราซิล
ปลูกมากในประเทศเอกวาดอร
ปลูกมากในประเทศบราซิล
อารเจนตินา

ฝาย

ไมมีการปลูก

ถั่วเหลือง

ไมมีการปลูก

ยาสูบ

ไมมีการปลูก

ขาวเจา

อเมริกาเหนือ
ขอมูล
ไมมีการปลูก

เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปลูกมากในแถบ
ภาคกลางของประเทศ
ปลูกมากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา จะ
ปลูกขาวสาลีฤดูหนาว สวน
ประเทศแคนาดา จะปลูกขาว
สาลีฤดูใบไมผลิ
ไมมีการปลูก
ไมมีการปลูก
ปลูกมาในบริเวณลุมแมน้ํา
มิสซิสซิปป ภาคตะวันตกของ
รัฐแอริโซนา และแคริฟอรเนีย
ปลูกมากในเขตที่ราบภาคกลาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนพืชเศรษฐกิจที่สราง
ชื่อเสียงใหแกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปลูกมากในเขต
ภาคตะวันออกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ปลูกมากในเขตภาคใตของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ประเภท

อเมริกาใต
ขอมูล
ไมมีการปลูก

อเมริกาเหนือ
ประเภท
ขอมูล
ผักและผลไม ในภาคตะวันออกของประเทศ
ตางๆ
สหรัฐอเมริกา มีการปลูก เชอรี
สตรอเบอรี แอปเปล ภาคใต
ปลูกสม สับปะรด ชายฝง
ตะวันตกเฉียงใต ปลูกองุม
มะกอก สม มะนาว

การเลี้ยงสัตว ในเขตอเมริกาใต และอเมริกาเหนือ มีการเลี้ยงสัตว ดังนี้
โคเนื้อ ในเขตอเมริกาใต นิยมเลี้ยงในประเทศบราซิล อารเจนตินา และอุรุกวัย
สวนในเขตอเมริกาเหนือ นิยมเลี้ยงในแถบตะวันตกของประเทศ และจะเลี้ยงเปนฟารม
ปศุสัตวขนาดใหญ
โคนม เขตอเมริกาใตไมมีการเลี้ยงโคนม ในสวนของอเมริกาเหนือ นิยมเลี่ยงใน
เขตที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพื้นที่ดังกลาว จะมรการปลูกขาวโพด
และถั่วเหลือง ซึ่งมีการนําขาวโพด และถั่วเหลือง มาใชเปนอาหารสัตว เพื่อใหโคนมมีสุขภาพแข็งแรง
แกะ เขตอเมริกาใต นิยมเลี้ยงในประเทศอุรุกวัย โดยมีการเลี้ยงจํานวนมากเปน
อันดับ 2 ของโลก ในเขตอเมริกาเหนือ นิยมเลีย้ งในภาคตะวันตก และตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
สุกร เขตอเมริกาใต นิยมเลี้ยงในประเทศเปรู และบราซิล สวนเขตอเมริกาเหนือ
นิยมเลี้ยงในเขตที่เลี้ยงโคนม โดยใชหางนมนํามาเลี้ยงสุกร
ปาไม เขตอเมริกาใตเปนแหลงไมเนื้อแข็งที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณและกวางขวาง แต
นํามาใชประโยชนไดนอย เพราะการคมนาคมไมสะดวก สําหรับเขตอเมริกาเหนือ สวนใหญประกอบอาชีพ
ปาไม ที่สวนใหญเปนไมเนื้อออน
เหมืองแร เขตอเมริกาใตและอเมริกาเหนือ มีแรธาตุที่สําคัญอื่น ไดแก
อเมริกาใต
ประเภท
ขอมูล
ไมมีทรัพยากรและการผลิต

ประเภท
ถานหิน

อเมริกาเหนือ
ขอมูล
มีมากแถบเทือกเขาดาน
ตะวันตกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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ประเภท
เหล็ก

อเมริกาใต
ขอมูล
มีมากในประเทศบราซิล มีการ
ผลิตมากเปนอันดับ 2 ของโลก
รวมทั้ง เวเนซูเอรา โบลิเวีย ชิลี

ประเภท
เหล็ก

ทองคํา

มีมากในประเทศบราซิล

ทองคํา

ทองแดง

มีมากเปนอันดับที่ 1 ของโลก
ในประเทศชิลี รวมทั้งใน
ประเทศบราซิล และเปรู
ไมมีทรัพยากรและการผลิต

ทองแดง

ดีบุก
สังกะสี
น้ํามัน

บอกไซด

ประเทศโบลีเวีย มีการผลิตดีบุก
มากเปนอันดับ 2 ของโลก
ผลิตมากในประเทศเปรู บราซิล
และอารเจนตินา
ประเทศเวเนซูเอรา เปนประเทศ น้ํามัน
ที่มีการผลิตมากที่สุด และยังมี
ในประเทศบราซิล โบลีเวีย
เอกวาดอร

อเมริกาเหนือ
ขอมูล
มีมากที่บริเวณเทือกเขาเมซาบี
รัฐมินนิโซตา และเปนแหลง
เหล็กที่สําคัญที่สุดในเขต
อเมริกาเหนือ
แหลงผลิตที่สําคัญ อยูที่
เทือกเขารอกกี้
แหลงผลิตที่สําคัญ อยูที่
เทือกเขารอกกี้

เปนแรธาตุที่นํามาใชเพื่อการ
ผลิตอลูมิเนียม มีมากที่รัฐ
อารคันซอ
ไมมีทรัพยากรและการผลิต
ไมมีทรัพยากรและการผลิต
มีแหลงผลิตทางตอนเหนือของ
รัฐอาลาสกา และภาคกลาง
ตอนลางของประเทศแคนาดา

อุตสาหกรรม ในเขตอเมริกาใต จะเปนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตน้ําตาล อาหาร
กระปอง ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเจริญกาวหนา เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแกประเทศบราซิล และ
อารเจนตินา เปนการผลิตเหล็กกลา น้ํามันและปโตรเคมี สวนอเมริกาเหนือ เปนสวนภูมิภาคที่เจริญกาวกนา
มากทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก
ภูมิภาคยุโรป การดําเนินงานอาชีพของประเทศในภูมิภาคยุโรป มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้
การปลูกพืช พื้นที่การปลูกพืชของภูมิภาคยุโรป สวนใหญปลูกในยุโรปตะวันออกและ
ภาคใตของประเทศอังกฤษ ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงตอนเหนือของประเทศ
เยอรมัน พืชที่สําคัญและมีผลตอเศรษฐกิจไดแก
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ขาวสาลี ปลูกมาในประเทศยูเครน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โรมาเนีย บัลกาเรีย เยอร
ทัน ฮังการี
ขาโอด ขาวบารเลย ถั่ว มันฝรั่ง ปลูกไดโดยทั่วไปของประเทศตางๆในภูมิภาค
ยุโรป
องุน สม มะกอก มะนาว แอปเปล ปลูกมากในประเทศที่มีลักษณะอากาศแบบเมดิ
เตอรเนียน ไดแก ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน กรีซ
การเลี้ยงสัตว สัตวเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยง ไดแก กวางเรนเดีย โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ มา
และสุกร โดยการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจดังกลาว ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
การประมง แหลงทําการประมงที่สําคัญในภูมิภาคยุโรป ไดแก
ทะเลเหนือ โดยเฉพาะบริเวณกระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนือบรรจบกับกระแสน้ํา
เย็นกรีนแลนดตะวันออก ทําใหมีอาหารสมบูรณ ปลาชุกชุม ประเทศที่ประกอบอาชีพประมงในเขตนี้ ไดแก
ประเทศนอรเวย ดอซแลนด และสหราชอาณาจักร
ทะเลดํา ทะเลสาบแคสเปยน และแมน้ําโวลกา มีการจับปลาสเตอรเจียน นํามาทํา
เปนไขปลาคารเวียร
ปาไม อาชีพปาไม มีการประกอบอาชีพอยางจริงจังในประเทศฟนแลนด สวีเดน รัสเซีย
นอรเวย สวนใหญเปนปาไมในเขตหนาว มีปา ตนสนจํานวนมาก โดยมีการนํามาใชทําเปนเยื่อกระดาษ
เหมืองแร ภูมิภาคยุโรป เปนแหลงแรที่สําคัญจํานวนมาก ไดแก
น้ํามันและกาซธรรมชาติ อยูในบริเวณทะเลเหนือ และรอบทะเลสาบ
แคสเปยน
บอกไซด นํามาถลุงเปนอลูมิเนียม มีมากในประเทศฝรั่งเศส ยูโกสลาเวีย ฮีงการี
และเทือกเขาคูราล ในประเทศรัสเซีย
โพแทช นํามาใชในอุตสาหกรรมปุยและสบู มีมากในประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน
สเปน และรัสเซีย
อุตสาหกรรม ในภูมิภาคยุโรป ถือไดวาเปนภูมิภาคอุตสาหกรรม ประชากรสวนใหญจะ
ประกอบอาชีพอยูในภาคอุตสาหกรรม แหลงอุตสาหกรรมในภูมิภาคยุโรป จะอยูแถบยุโรปตะวันตก เชน
ประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมัน เนเธอรแลนด รวมถึง ประเทศรัสเซีย ยูเครน เบลารุส ในแถบ
ยุโรปตะวันออก
ภูมิภาคออสเตรเลีย การประกอบอาชีพของภูมิภาคออสเตรเลีย มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้
การปลูกพืช เกษตรกรรมการปลูกพืช ถือวาเปนอาชีพหลักของภูมิภาคออสเตรเลีย โดยใน
การดําเนินการอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืช เกษตรกรมีการนําเครื่องจักรกลเขามาชวยในการทําการเกษตร
เนื่องจาก พื้นที่ของออสเตรเลียมีความแหงแลง และใชในการขุดน้ําบาดาล พืชที่สําคัญและมีผลตอ
เศรษฐกิจไดแก ขาวสาลี เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของภูมิภาคออสเตรเลีย นอกจากนั้น ยังมีการปลูก
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ขาวเจา กลวย ออย สับปะรถ องุน และสม กระจายในพื้นที่ภูมิภาคออสเตรเลีย ตามความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
การเลี้ยงสัตว ในภูมิภาคออสเตรเลีย นิยมเลี้ยงสัตว ไดแก แกะ เปนการเลี้ยงไวเพื่อการใช
ขน โคเนื้อ มีการเลี้ยงในบริเวณทุงหญาสะวันนา และโคนม มีการเลี้ยงในบริเวณเขตอากาศอบอุน
การประมง ภูมิภาคออสเตรเลีย โดยเฉพาะฝงตะวันออก เปนบริเวณที่มีปลาจํานวนมาก
ไดแก ปลาทูนา ปลาฉลาม ปลาแซนมอน ปลากระบอก รวมทั้ง มีการเลี้ยงหอยมุกที่เกาะเทอรสเตย แตงาน
อาชีพดานประมง มีปญหาไมสามารถจับปลาที่มีชุกชุมไดมาก เพราะขาดแรงงาน
ปาไม อาชีพปาไม มีการประกอบอาชีพปาไม ประเภทปายูคาลิปตัส เพราะมีจํานวนมากใน
แถบตะวันออกของภูมิภาคออสเตรเลีย
เหมืองแร ภูมิภาคออสเตรเลีย เปนแหลงแรที่สําคัญจํานวนมาก ไดแก
เหล็ก มีมากที่รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย
ถานหิน มีมากที่ซิดนีย นิวคาสเซิล
ทองคํา มีมากที่เวสเทิรนออสเตรเลีย
ดีบุก มีมากที่รัฐควินสแลนด
อุตสาหกรรม ในภูมิภาคออสเตรเลีย มีการดําเนินงานอาชีพอุตสาหกรรมการเกษตรเปน
สวนใหญ ไดแก การผลิตสิ่งทด น้ําตาล นม เนย อาหารกระปอง ดานอุตสาหกรรมอื่น มีการผลิต
เครื่องใชไฟฟา การตอเรือ สวนใหญภาคอุตสาหกรรมจะประกอบการในแถบตะวันออกเฉียงใตของภูมิภาค
ออสเตรเลีย
ภูมิภาคแอฟริกา การประกอบอาชีพของภูมิภาคแอฟริกา มีลักษณะการประกอบอาชีพ ดังนี้
การปลูกพืช ภูมิภาคแอฟริกาสวนใหญ เปนทะเลทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ
ประชากรจะปลูกพืชไดเฉพาะบริเวณที่ราบดินตะกอนของปากแมน้ําสายตางๆ ทําใหผลผลิตที่ได ไม
เพียงพอตอการบริโภคของประชาชนในภูมิภาค ทั้งนี้ แหลงปลูกและพืชที่สําคัญของภูมิภาคแอฟริกา ไดแก
แหลงปลูกพืชเมืองรอนในเขตรอนชื้น บริเวณลุมน้ําคองโก ชายฝงแอฟริกา
ตะวันออก และตะวันตก มีการปลูกโกโก มากที่สุด นอกจากนั้น มีการปลูกปาลมน้ํามัน กาแฟ ถั่วลิสง ออย
ยางพารา เผือก และมัน
ลุมแมน้ําไนล เปนพื้นที่อากาศรอน แหงแลง สวนใหญปลูก ฝาย ชา อินทผาลัม
ขาวฟาง
เขตเมดิเตอรเรเนียน บริเวณดานเหนือสุดและดานใตสุดของภูมิภาค มีการปลูกสม
องุน มะกอก และขาวสาลี
เขคอบอุนชื้น บริเวณดานตะวันออกเฉียงเใตของภูมิภาค มีการปลูกผลไม ขาว
สาลี ขาวโพด
การเลี้ยงสัตว ในภูมิภาคแอฟริกา มีการเลี้ยงสัตวและการลาสัตวปา ดังนี้
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โคเขายาว เลี้ยงไวเพื่อใชแรงงาน ใชเนื้อเปนอาหาร และเปนการแสดงฐานะทาง
สังคม สวนใหญจะเลี้ยงในเขตภาคตะวันออกและภาคใตของภูมิภาค
โคเนื้อ และโคนมพันธุตางปะเทศ นิยมเลี่ยงในเขตที่มีภูมิอากาศอบอุนชื้น
แพะ แกะ เปนการเลี้ยงแบบเรรอน ในเขตทะเลทราย
อูฐ เลี้ยงไวเพื่อใชเปนพาหนะ และอาหาร นิยมเลี้ยงในเขตทะเลทราย
การลาสัตวปาโดยชนพื้นเมือง สัตวปาที่เปนที่นิยมในการลาเพื่อนํามาจําหนาย
ไดแก งาชาง และนอแรด
เหมืองแร ภูมิภาคแอฟริกา เปนภูมิภาคที่มีแหลงแรเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ เพชร มี
ปริมาณมากกวาทุกภูมิภาค โดยแรธาตุที่สําคัญอื่น ไดแก
เหล็ก มีมากที่รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย
ถานหิน มีมากที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต
น้ํามันปโตรเลียม มีมากที่ทะเลทรายสะฮารา ประเทศแอฟริกาเหนือ ลิเบีย
แอลจีเรีย อียิปต ไนจีเรีย
กาซธรรมชาติ มีมากในที่ลุมของแอฟริกาเนือ และแอฟริกาตะวันตก โดย ประเทศ
แอลจีเรีย มีปริมาณกาซธรรมชาติ มากที่สุดแหงหนึ่งของโลก
ทองคํา มีมากที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต
ทองแดง มีมากที่ประเทศซาอีร
อุตสาหกรรม ในภูมิภาคแอฟริกา มีการดําเนินงานอาชีพดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่
สาธารณรัฐแอฟริกาใต
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เรื่องที่ 5 การพัฒนากระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป
ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา

1. การจัดการการผลิต
กระบวนการของการจัดการการผลิต
มีความสําคัญ จําเปน ตองมีข้ันตอนทีก่ าํ หนดไวกอนหลังอยางชัดเจน เพื่อใหผูดําเนินการ
สามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง กระบวนการผลิต จําเปนตองมีความเขาใจและสามารถจัดระบบการ
บริหารจัดการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนการกําหนดแนวทางการสื่อสาร การประกันคุณภาพ การ
ประเมิน การควบคุม การติดตามตรวจสอบ การดําเนินงาน การแกปญ
 หา เปนเครื่องมือในการสราง
นวัตกรรม รวมถึงการพยากรณสิ่งที่จะเกิดขึ้น
กระบวนการของการจัดการ เปนการนําทรัพยากรมาเปนผลผลิต ดังนี้
ปจจัยนําเขา
Inputs

ทรัพยากรการจัดการ
1. คน
2. เงิน
3. วัสดุอุปกรณ
4. วิธกี าร

กระบวนการ
Processes

หนาทีก่ ารจัดการ
1. การวางแผน
2. การจัดองคกร
3. การจัดคนเขาทํางาน
4. การอํานวยการ
5. การควบคุม

ปจจัยนําออก
Outputs

1. สินคา
2. บริการ

จากแผนภาพขางตน ปจจัยนําเขา ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธกี าร ถูกนําเขาสูกระบวน การ
ของการแปรรูปทรัพยากร โดยหนาที่การจัดการ 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคกร การจัดคนเขา
ทํางาน การอํานวยการ และการควบคุม เมื่อผานกระบวนการแปรรูปแลว ผลลัพธที่ไดจะเปนปจจัยนําออก
ไดแก สินคาตาง ๆ หรืออาจอยูในรูปของการบริการ
กระบวนการของการจัดการการผลิต เปนการวิเคราะห ลักษณะ ขอบขาย ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
การผลิต ไดแก การวางแผน การจัดทําโครงการ การใชวัสดุอุปกรณ การใชแรงงาน การใชสถานที่ และการ
ใชทุน
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แนวคิดสําคัญ
การวางแผนงานเปนกิจกรรมเบื้องตนของการปฏิบัติงานใหผูปฏิบัติงานทราบถึงแนวทางวาตองทํา
อะไร ที่ไหน เมือ่ ใด อยางไร โดยมีกระบวนการของการวางแผนเพื่อใหไดแผนงานทีด่ ี สามารถปฏิบัติให
สําเร็จไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด การวางแผนงานที่ดีจะเปนเครื่องมือของฝายปฏิบัติการที่จะชวยใหการ
ดําเนินการมีความชัดเจน ราบรืน่ และประหยัดทรัพยากร
การดําเนินกิจกรรมใดก็ตาม สิ่งที่ตองมีอันดับแรกนั้นก็คือ วัตถุประสงคหรือเปาหมายการประกอบ
ธุรกิจก็เชนกันจะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายใหชัดเจน การวางแผนจะเปนการกําหนดแนวทาง
ของการดําเนินกิจกรรมวาจะทําอะไร เมื่อใด อยางไร โดยใชทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ
กิจกรรมที่ทํา

วัตถุประสงค

การวางแผน
1. การวางแผน
“การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการทํางานตามนโยบาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดย
กําหนดกิจกรรมไวชัดเจนวา จะใหใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด เพราะอะไร ดวยวิธีใด เมื่อพบปญหาและ
อุปสรรคที่คาดวาจะมีจะเกิดอยางนั้นอยางนี้แลว จะแกไขอยางไร ในชวงเวลาขางหนาของการดําเนินการ
ภายใตงบประมาณที่ตั้งไว”
นอกจากความหมายดังกลาวขางตน สามารถแสดงองคประกอบของการวางแผนงานไดดงั นี้
1. การวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการลงมือทํางาน เปนรากฐานหรือหนาที่ประการแรกของ
กระบวนการการจัดการ
2. แผนงานตองสอดคลองหรือรับใชนโยบาย ซึ่งนโยบายสนองตอบวัตถุประสงคขององคกร
3. ในแผนงานประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ตามลําดับความสําคัญและวิธีการทํางานอยางเปน
ขั้นตอน
4. ทุกขั้นตอนของแตละกิจกรรม สามารถตอบคําถามได ดังนี้
4.1 ใคร (ตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหทํา)
4.2 ทําอะไร เรื่องอะไร (ตามภาระงาน)
4.3 ทําที่ไหน จุดที่ทํางานหนวยงานที่ทํา
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4.4 ทําเมื่อใด คือ เริ่มตนทําตามกิจกรรมที่มอบหมายเมื่อใด จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
4.5 แสดงเหตุผลวาทําเชนนี้ (กิจกรรม) เพราะอะไร จะไดผลอยางไร
4.6 กําหนดวิธที าํ งานในแตละขัน้ ตอนเอาไวชัดเจนพรอมกับแสดงปญหาและอุปสรรคที่
คาดวาเมื่อทําถึงขั้นตอนนั้นแลวอาจเกิดอะไรขึ้นบางและจะไดดีตองกําหนดหรือแสดงวิธีการแกปญหาและ
วิธีหลีกเลี่ยงอุปสรรคนั้น ๆ เอาไวดวย
5. ตองกําหนดชวงเวลาของแผนไวตามลักษณะหรือชนิดของแผนงานนัน้
6. ในทุกกิจกรรมจะตองใชทรัพยากรหรืองบประมาณเทาใดกํากับไวดวยจะยิ่งดี เมื่อรวมแลวจะ
ทราบวาแผนงานนี้จะตองใชงบประมาณเทาใด
ความสําคัญของการวางแผน
การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางวาจะทําอะไร เมื่อใด อยางไร โดยใชทรัพยากรตาง ๆ ของ
องคกร ทําใหเห็นถึงความชัดเจนที่จะดําเนินไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ หากการดําเนินการ
ใดปราศจากการวางแผนจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นดังนี้
1. เกิดความสับสนวาจะตองทําอะไร ทําเมื่อใด ทําอยางไร
2. เกิดความเสี่ยงตอความสําเร็จ เพราะไมทราบแนวทางวาจะมีโอกาสสําเร็จตามวัตถุประสงคได
อยางไร
3. เกิดความสูญเสียในการใชทรัพยากรตาง ๆ ซึ่งนํามาใชอยางไมเหมาะสมไมมีประสิทธิภาพสูงสุด
และการสูญเสียเวลา
4. เกิดการทํางานที่หลงทิศทาง เบี่ยงเบนออกจากวัตถุประสงคเดิม
5. ไมสามารถติดตามความกาวหนาของงานและไมสามารถประเมินผลงานได
การวางแผนจึงมีความสําคัญที่ชวยใหผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสนวาจะตองทํางานอะไร ทํา
เมื่อใด งานใดทํากอน งานใดทําหลัง และทํางานโดยวิธีอยางไร เมื่อทํางานแลวสามารถติดตามความกาวหนา
ของงานวาสําเร็จมากนอยเพียงใด มีโอกาสดําเนินถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไมและสามารถ
ประเมินผลงานไดวามีความสําเร็จเพียงใด
ประเภทของแผนงาน
การแบงประเภทของแผน มีการแบงในหลายลักษณะ ดังนี้
1. แบงการวางแผนตามระยะเวลา แบงได 3 ประเภท
1.1 แผนระยะสั้น เปนแผนงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเฉพาะอยาง หรือกิจกรรมที่มี
ระยะเวลาดําเนินการไมนาน โดยปกติมักจะมีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป เชน แผนงานประจําป แผน
งบประมาณ แผนงานเฉพาะกิจ เปนตน
1.2 แผนระยะปานกลาง เปนแผนงานที่มีระยะเวลาดําเนินการยาวนานกวา 1 ป สวนใหญจะ
มีระยะเวลา 3-5 ป กลาวคือ มีระยะเวลาไมสั่นจนไมสามารถเห็นความสําเร็จ แตก็ไมยาวนานเกินไป เชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนโครงการกอสรางรถไฟฟา แผนการสรางเขื่อนเก็บกักน้ํา เปนตน
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1.3 แผนระยะยาว เปนแผนงานทีม่ รี ะยะเวลาดําเนินการยาวนานกวา 5 ป ประมาณ
5-10 ป เชน แผนรณรงคใหคนไทยรูหนังสือไทย 100 % แผนการพัฒนาทุกหมูบานปลอดฝุน แผนการบริการ
ใหทุกหมูบานมีโทรศัพทใช แผนการขยายไฟฟาทั่วทุกหมูบาน เปนตน แผนระยะยาวสวนใหญจะเปน
แผนการจัดบริการของทางราชการ สวนทางดานธุรกิจเอกชนอาจมีบางในธุรกิจขนาดใหญหรือธุรกิจขาม
ชาติ เชน แผนการขยายสาขามินิมารททั่วทุกจังหวัด แผนการขยายขอบขายบริการสัญญาณโทรศัพทมือถือ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย เปนตน
2. แบงการวางแผนตามขอบเขตของการวางแผน เปนการจัดแบงโดยพิจารณาเนื้อหาของแผนวามี
ขอบเขตครอบคลุมเพียงใด มี 5 ประเภท คือ
2.1 แผนแมบท เปนแผนหลักที่ครอบคลุมแผนระดับรองลงมาทั้งหมดโดยแผนระดับรอง
ตองมีความสอดคลองกับแผนแมบท
2.2 แผนกลุมหนาที่หรือกลุมงาน เปนแผนกวาง ๆ ที่ครอบคลุมขอบเขตของกลุมหนาที่
เชน แผนงานขาย แผนการเงิน แผนการตลาด แผนการผลิต เปนตน
2.3 โครงการ เปนแผนงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหญ ๆ มากกวาหนึ่งขึ้นไป
เชน โครงการสงเสริมการขายในฤดูรอน โครงการจัดแสดงสินคา โครงการจัดงานกาชาดประจําป เปนตน
2.4 แผนสรุป เปนแผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสรุปรวมแผนกลุมหนาที่หรือโครงการตาง ๆ เขา
ดวยกันเปนหมวดหมู เชน แผนการศึกษา แผนสาธารณสุข แผนการเกษตร เปนตน
2.5 แผนกิจกรรม เปนแผนที่แสดงกิจกรรมตาง ๆ ของแตละสวนงาน เปนแผนในระดับ
แผนขององคกร มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเปนแผนในระดับลางขององคกร
3. แบงการวางแผนตามลักษณะของการใช
3.1 แผนงานที่ใชประจํา เปนแผนที่ใชในการปฏิบัติงานที่มีการทําซ้ํา ๆ หรือใชสําหรับการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา เชน ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน กฎ เปนตน
3.2 แผนงานที่ใชครั้งเดียว เปนแผนที่กําหนดขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะครั้งหรือใชเพียง
ครั้งเดียว เชน แผนเฉพาะกิจ โครงการ งบประมาณ เปนตน
4. แบงการวางแผนตามขอบขายของการใชแผน
4.1 แผนกลยุทธ เปนแผนที่มีขอบขายกวาง ครอบคลุมทุกสวนขององคกรเปนแผนระยะยาว
ที่กําหนดแนวทางของการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตสภาวะแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร
4.2 แผนกลวิธี เปนแผนที่มีขอบขายที่แคบ กําหนดเฉพาะรายละเอียดของการปฏิบัติงานวา
ควรทําอยางไรเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนแผนที่มีระยะเวลาสั้น 1-5 ป
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ลักษณะของแผนที่ดี
ลักษณะของแผนทีด่ ีควรประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
1. มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจน เขาใจงาย วัตถุประสงคหรือเปาหมายตองไมมากจนไม
สามารถกําหนดแผนงานทีร่ ัดกุมได
2. ตองครอบคลุมรายละเอียดอยางเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติใหสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย
3. มีความยืดหยุนพอสมควร สามารถปรับใชกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได
4. มีระยะเวลาการดําเนินการทีแ่ นนอน
5. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติตามแผนชัดเจน
6. ผูที่เกี่ยวของกับแผนมีสวนรวมในการวางแผนชัดเจน
7. ใชขอมูลเปนพื้นฐานในการตัดสินใจทุกขั้นตอน
เทคนิคการวางแผนที่ดี
1. กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายใหชดั เจน
1.1 วัตถุประสงค หมายถึง สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต วัตถุประสงคของการวางแผน
ของแตละระดับ การจัดการจะมีลักษณะที่แตกตางกันตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ วัตถุประสงคของ
องคกรยอมตองรับผิดชอบความสําเร็จในภาพรวมขององคกร วัตถุประสงคของกลุมหนาที่รับผิดชอบตอ
ความสําเร็จในภาระหนาที่หนึ่ง วัตถุประสงคของกิจกรรมรับผิดชอบตอความสําเร็จในกิจกรรมหนึ่ง
1.2 เปาหมาย เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตเชนกัน แตจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
กวาวัตถุประสงค มักระบุเปนเลขที่ชัดเจน เชน
ตองการสรางผลกําไรปละ 10,000,000 บาท
ตองการผลิตใหไดปละ 500 คัน
ตองการทํายอดขายใหไดปละ 30,000,000 บาท
อยางไรก็ตามการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรจะตองมีความสอดคลองกับ
กลยุทธและนโยบายขององคกรดวย
2. กําหนดกิจกรรมเปนแนวทางหรือรองรับการปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนี้
2.1 วิเคราะหกิจกรรมที่ตองการ
2.2 กําหนดผูรับผิดชอบแตละกิจกรรม
2.3 กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกิจกรรม ตลอดจนความสัมพันธระหวางกิจกรรม
2.4 กําหนดงบประมาณของแตละกิจกรรม
3. วิเคราะหหรือตรวจสอบความเปนไปไดของแผน แผนงานตาง ๆ ที่ถูกเขียนขึ้นจากความรู
ความสามารถของผูบริหารที่แตกตางกันอาจไมมีความสมบูรณหรืออาจเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ
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จําเปนตองมีการวิเคราะหหรือตรวจสอบวาแผนที่เขียนขึ้น มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด อาจมีการ
ปรับปรุงแผนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เปนการทบทวนแผนกอนที่จะนําไปปฏิบัติจริง เชน
3.1 กิจกรรมที่กําหนดขึ้นไมสอดคลองตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค
3.2 กิจกรรมไมครบถวนที่จะทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
3.3 ผูรับผิดชอบที่ระบุไวในแผนอาจไมเหมาะสมไมสามารถปฏิบัติงานตามแผนให
บรรลุผลได
3.4 ระยะเวลาในแผนไมเหมาะสม
3.5 งบประมาณที่ต่ําเกินไปจนไมสามารถปฏิบัติตามแผนได หรืออาจสูงเกินไปทําให
สิ้นเปลืองคาใชจายในการดําเนินการ
4. การกําหนดรายละเอียดของแผน มักจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกวิธีการวาควรทําอยางไร
หลักในการพิจารณาตัดสินใจเลือกมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 กําหนดประเด็นปญหาใหชดั เจน
4.2 กําหนดทางเลือกตาง ๆ ที่สามารถแกปญหานั้นไดหลาย ๆ ทางเลือก
4.3 ประเมินขอดี ขอเสียของทางเลือกแตละทางเลือกวามีอยางไร
4.4 ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใตสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกองคกร
ทางเลือก 1

ประเด็นปญหา

ทางเลือก 2
ทางเลือก 2

พิจารณาขอดี
ขอเสีย
แตละทางเลือก
ภายใตสภาวะ
แวดลอมภายใน
และภายนอก
องคกร

ทางเลือกที่ดีที่สุด

ดังนั้น ผูจัดการฝายผลิตจะตองตัดสินใจเลือกวิธีที่ 1 ซึ่งจะใหโรงงานมีผลกําไรเพิ่ม
1,690,000 บาท
กระบวนการวางแผน
การวิเคราะหกิจกรรม เปนการกําหนดกิจกรรมที่จะตองทําในแผน ผูที่ทําหนาที่วิเคราะหจะตองมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําอยางดี จึงจะสามารถระบุกิจกรรมที่ตองทําไดถูกตองครบทุกกิจกรรมและเขียน
ความสัมพันธของกิจกรรมตาง ๆ ได ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมและการกําหนด
งบประมาณที่ตองใชไดถูกตอง
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การวิเคราะหกิจกรรมโดยการวิเคราะหกระบวนการของภาระงานที่ทํา ถือวาภาระงานหนึ่ง ๆ
สามารถแยกเปนงานยอยหลาย ๆ งาน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน มีการลําดับทํากอนและหลัง ดังนี้
1. ภาระงานหนึ่งสามารถแยกเปนงานยอยไดหลาย ๆ งาน
2. งานยอยแตละงานมีความเชื่อมโยงกัน
2.1 งานยอยเชื่อมโยงในแนวนอน
งานยอย

งานยอย

งานยอย

งานยอย

2.2 งานยอยเชื่อมโยงในแนวตั้ง
งานยอย

งาน
ประกอบ
รวมกัน

งานยอย
งานยอย

2.3 งานเชื่อมโยงในลักษณะผสม
งานยอย

งานยอย

งานยอย

งานยอย

งานยอย

งานยอย

3. งานยอยแตละงานมีลําดับการทํากอนและทําหลัง หรือบางงานอาจทําพรอมกัน
ตัวอยางการวิเคราะหงานของรานอาหารตามสั่ง
วัตถุประสงคของราน ปรุงอาหารตามสั่งจําหนายลูกคา
รายการอาหาร
ที่ลูกคาสั่ง

จัดซื้อ
วัตถุดิบ

จัดเตรียม
วัตถุดิบ

จัดปรุง
อาหาร

จัดบริการ
ลูกคา

ลูกคา

จัดเก็บเงิน

จัดเก็บ
ภาชนะเพื่อ
นําไปลาง
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ตัวอยางนี้จะพบวา การขยายอาหารตามสั่งซึ่งเปนภาระงานของรานอาหารสามารถแยกออกเปนงาน
ยอยไดหลายงาน เชน งานจัดซื้อวัตถุดิบ งานจัดปรุงอาหารตามสั่ง งานบริการลูกคา งานจัดเก็บเงิน งาน
จัดเก็บภาชนะไปทําความสะอาด ซึ่งงานยอยเหลานี้มีลําดับการทํางานกอนหลังและเชื่อมโยงทั้งในแนวนอน
และแนวตัง้
ตัวอยางการวิเคราะหงานของธุรกิจโรงพิมพในระบบออฟเซ็ท
วัตถุประสงค เพื่อจัดพิมพงานตามที่ลูกคาสั่งพิมพ
ออกแบบสั่งพิมพ

รับคําสั่งพิมพ
งานจากลูกคา

จัดทําแมพิมพ

จัดซื้อกระดาษ

จัด
การ
พิมพ

บริการ
จัดสง
ลูกคา

ตัวอยางการวิเคราะหงานของฝายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
สมุหบัญชี
อนุมัติ
เงินกู
ลูกคา
แสดง
ความจํานง
ขอกูเงิน

งาน
ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน
ขั้นตน

งาน
ประเมิน
หลักทรัพย

งาน
วิเคราะห
สินเชื่อ

จายเงิน
ที่กู
งานขอ
อนุมัติ
เงินกู

นําลูกคา
ไป
จํานอง

จากงานยอยตางๆ ที่ผานการวิเคราะหไดแลวนํามาจัดทําเปนแผนอยางคราว ๆ หรือเปนแผนใน
รายละเอียดเพื่อนําไปปฏิบัติแลวแตกรณี ดังนี้
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จากตัวอยาง
ลักษณะงานยอย
1. งานจัดซื้อวัตถุดิบ
2. งานจัดเตรียมวัตถุดบิ
3. งานจัดปรุงอาหาร
4. งานจัดบริการลูกคา
5. งานจัดเก็บเงิน
6. งานจัดเก็บภาชนะไปลาง

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

จากตัวอยาง
ลักษณะงานยอย
1. ออกแบบสิ่งพิมพ
2. จัดซื้อกระดาษ
3. จัดทําแมพิมพ
4. จัดการพิมพ
5. จัดสงลูกคา
จากตัวอยาง
ลักษณะงานยอย
1. งานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ขั้นตน
2. งานประเมินหลักทรัพย
3. งานวิเคราะหสนิ เชื่อ
4. งานขออนุมัติเงินกู
5. นําลูกคาไปจํานอง
6. จายเงินกู

แผนที่ไดผานการทําขึ้นแลว ควรจะไดตรวจสอบถึงขั้นตอนตาง ๆ วาครบถวนเพียงพอที่จะ
ดําเนินการไปสูความสําเร็จตามแผนได ตรวจสอบระยะเวลาวาสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดตามแผน
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หรือไม ตรวจสอบผูรับผิดชอบวามีความสามารถที่จะดําเนินการใหเสร็จตามแผนได ตลอดจนการตรวจสอบ
งบประมาณที่ใชวาเพียงพอหรือเหมาะสมตอการดําเนินการตามแผน
การดําเนินงานตามแผนในระยะเวลาหนึง่ อาจจะพบวาแผนยังมีความบกพรอง ซึ่งจะทราบไดก็
ตอเมื่อตองมีการปฏิบัติจริง เมื่อพบความบกรองจะตองมีการปรับปรุงแผนใหดีขึ้นตามหลักการวางแผนที่วา
การวางแผนจะตองมีความยืดหยุนพอสมควรที่ทําการปรับปรุงแผนงานตามสภาพการณที่เปลี่ยนไป
กิจกรรม
ใหผูเรียนกําหนดสินคาที่จะออกสูตลาดมา 1 ชนิดและวางแผนการตลาด อธิบายมาพอเขาใจ
2. การจัดทําโครงการ
แนวคิดสําคัญ
โครงการเปนงานลักษณะหนึ่งที่นิยมนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ลักษณะของ
งานโครงการเปนงานที่มีกําหนดเวลาแลวเสร็จที่แนนอน มีการประเมินผลสําเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการเปน
ลักษณะงานที่ไมเหมาะที่จะจัดดําเนินการในระยะยาวหรืองานประจํา การจัดการงานโครงการจึงมีลักษณะ
ของการจัดการที่แตกตางจากการดําเนินงานประจํา ความสําคัญของงานโครงการก็คือ การควบคุมเวลาให
โครงการมีการเดินการใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กําหนดที่สั้นที่สุด เพื่อสามารถควบคุมตนทุนรายจายให
ต่ําสุด ซึ่งตนทุนรายจายเหลานี้จะแปรตามระยะเวลาของโครงการหากโครงการมีการเสร็จที่ลาชาออกไป
โครงการเปนสิ่งที่พบเห็นไดเสมอในการจัดการองคกรทั่วไป มีการแบงแยกงานในองคกรมาบริหาร
ในรูปของโครงการ ไมวา จะเปนหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน และไมวาจะเปนองคกรขนาดใหญ
หรือองคกรขนาดเล็กก็ตาม การจัดการงานโครงการก็เปนที่นิยมอยางแพรพลาย การทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการงานโครงการเปนสิ่งที่นาสนใจที่สามารถนําไปใชประโยชนไดสําหรับนักบริหารโดยทั่วไป
ความหมายของโครงการ
1. โครงการ หมายถึง งานที่มีการดําเนินการในขอบเขตที่จํากัด โดยมุงหวังความสําเร็จของงานเปน
สําคัญ
2. จากความหมายขางตน มีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 เปนงานที่มีขอบเขตจํากัด ไดแก
2.1.1 ปริมาณงานที่จํากัด งานโครงการจะเปนงานที่มีเนื้องานจํากัด เชน โครงการ
จัดงานฉลองปใหม โครงการกอสรางสะพาน โครงการรณรงคงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ โครงการขยาย
ตลาดสินคาในภาคอีสาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน เปนตน
2.1.2 มีเวลาที่จํากัด โครงการจะมีการจํากัดเวลาการดําเนินการ เพือ่ ใหเห็น
ความสําเร็จในเวลาที่แนนอน เชน 1 สัปดาห 3 เดือน 1 ป เปนตน
2.2 เปนเงินที่ตองการเห็นความสําเร็จที่ชัดเจน จะมีการประเมินผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เพื่อวัดผลงานวามีความสําเร็จมากนอยเพียงใด
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ลักษณะของโครงการ ในเรื่องของการวัดความสําเร็จของงานจะแตกตางจากการดําเนินงาน
ปกติทั่วไป งานโครงการตองการวัดความสําเร็จของงานในเนื้องานโครงการเทานั้นวามีความสําเร็จมากนอย
เพียงใด สวนการวัดความสําเร็จของงานทั่วไปจะวัดความสําเร็จของงานในระยะเวลาหนึ่งวามีความสําเร็จ
เพียงใด และยังมีการดําเนินการตอไป ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการวัดผลงานเปนชวง ๆ ตอไป เชน
กําหนดวัดผลงานเดือนละครั้ง หรือวัดผลงานเปนรายไตรมาสหรือเปนรายป เปนตน
ความสําคัญของโครงการ
การดําเนินโครงการมีการใชทรัพยากรตาง ๆ ขององคกร ซึ่งเกี่ยวพันกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใช
ทรัพยากร การกําหนดงานโครงการมีการจัดทํางบประมาณที่ตองใชตลอดโครงการและกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดของโครงการ หากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด จะมีการใชเงินตาม
งบประมาณ แตหากการดําเนินงานโครงการมีการเลื่อนกําหนดเวลาแลวเสร็จออกไปจะมีผลทําใหตองเพิ่ม
งบประมาณคาใชจาย การดําเนินงานโครงการจึงตองมีการควบคุมเวลาใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อควบคุมตนทุนคาใชจายและผลกระทบตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
ลักษณะของงานโครงการ
1. งานโครงการเปนงานที่มีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน มีระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดซึ่ง
แตกตางจากการดําเนินการประจํา จะมีระยะเวลาเริ่มตน แตจะมีการกําหนดเวลาสิ้นสุดที่แนนอน ระยะเวลา
การดําเนินการของโครงการมีระยะเวลาแตกตางกันตามลักษณะของเนื้องาน โครงการบางลักษณะมี
ระยะเวลาสั้นตั้งแต 1 สัปดาห ถึง 1 ป เชนโครงการจัดงานคอนเสิรตหารายได โครงการสรางสะพานลอย
สําหรับคนขามถนน
2. งานโครงการมีการบริหารแยกออกจากงานประจํา ลักษณะของงานโครงการจะมีการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรแยกออกจากหนวยงานประจํา บางโครงการมีการแยกจากหนวยงานประจําอยาง
เดนชัด ไดแก งานโครงการพิเศษ ซึ่งจะมีงบประมาณของโครงการโดยตรง มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชใน
โครงการโดยตรง สวนบางโครงการอาจจะมีการแยกจากหนวยงานเปนบางสวนและดําเนินการควบคูกับ
หนวยงานประจํา โครงการลักษณะนี้จะมีงบประมาณที่ใชในโครงการเทาที่จําเปนและทรัพยากรสวนหนึ่งจะ
ใชรว มกับหนวยงานประจํา ไดแก แผนงานโครงการตาง ๆ
3. งานโครงการจะมีผูบริหารโครงการรับผิดชอบงานโครงการโดยตรง เพื่อใหการดําเนินงาน
โครงการมีความเดนชัด มีผูทําหนาที่จัดการและตัดสินใจโดยตรง ทําใหงานมีความกาวหนาตามลําดับ หาก
งานโครงการไมเปนไปตามแผนงานก็สามารถระบุผูรับผิดชอบได
4. งานโครงการมีการประเมินผลงานทั้งโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ งานโครงการจะเกี่ยวของกับ
รายรับและรายจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการประเมินถึงผลงานที่ไดรับวา
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม และมีรายรับรายจายเปนอยางไร เพื่อประเมินวาโครงการมี
ความสําเร็จมากนอยเพียงใด แตกตางจากการดําเนินงานประจําจะมีการประเมินผลตามระยะเวลาชวงหนึ่ง
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เชน 1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ป เปนการวัดผลสําเร็จในชวงเวลาหนึง่ เทานั้น ไมใชการวัดผลสําเร็จตลอดอายุ
ของการดําเนินการ
ตัวอยางการจัดงานรูปโครงการของบริษัทรับเหมากอสรางแหงหนึ่ง เปนดังนี้
บริษัทรับเหมา
กอสราง

ฝายวางแผนงาน

ฝายการตลาด
และการขาย

ฝายบุคลากร

ฝายวิศวกรรม
และสถาปตย
กรรม

ฝายกอสราง

ฝายจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ

ฝายบัญชี
และ
การเงิน

ฝายวิศวกรรม
และสถาปตย
กรรม

ฝายกอสราง

ฝายจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ

ฝายบัญชี
และ
การเงิน

ฝายกอสราง

ฝายจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ

ฝายบัญชี
และ
การเงิน

ฝายกอสราง

ฝายจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ

ฝายบัญชี
และการเงิน

โครงการ
กอสราง
สะพานขาม
แมน้ํา

ฝายการตลาด
และการขาย

ฝายบุคลากร

โครงการ
กอสรางศูนย
ราชการ
จังหวัด

ฝายการตลาด
และการขาย

ฝายบุคลากร

โครงการสราง
เขื่อน

ฝายการตลาด
และการขาย

ฝายบุคลากร

ฝายวิศวกรรม
และสถาปตย
กรรม

ฝายวิศวกรรม
และสถาปตย
กรรม
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เทคนิคการบริหารงานโครงการ
1. เทคนิคการดําเนินงานโครงการ การดําเนินงานโครงการมีลักษณะคลายการจัดการองคกรโดยเริ่ม
จากการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหชัดเจนวาตองการทําอะไร จากวัตถุประสงคจะนํามาวางแผน
ของโครงการ ดังนี้
วัตถุประสงคของโครงการ

แผนงานของโครงการ
การวางแผนงานของโครงการก็เหมือนการวางแผนโดยทั่วไปวาจะใหใครทําอะไร ที่ไหน และ
อยางไร ซึ่งเปนการกําหนดกิจกรรมที่ทําและกําหนดการใชทรัพยากรตาง ๆ ทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ
ตลอดจนวิธกี าร ทรัพยากรเหลานี้จะถูกตีมูลคามาเปนงบประมาณที่ใช หรือแผนงานโครงการไดรบั การ
อนุมตั ใิ หดาํ เนินการแลว จะมีการจัดโครงสรางองคกร จัดบุคลากรเขาทํางาน มีการอํานวยการและการ
ควบคุมงานเชนเดียวกับการจัดองคกร
วัตถุประสงค
ของ
โครงการ

แผนการ
ของ
โครงการ

จัดโครงสราง
องคกรของ
โครงการ

จัดบุคลากร
เขาทํางาน

อํานวยการ

ควบคุม
งาน

การวางแผนงานของโครงการเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติใหสามารถดําเนินการโครงการสําเร็จได
ตามวัตถุประสงคที่ตองการ การจัดโครงสรางองคกรของโครงการเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
รองรับแผนงานของโครงการ การจัดบุคลากรเขาทํางานตามโครงสรางองคกรของโครงการเพื่อใหมีบุคลากร
ที่จะปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการ ตลอดจนมีการอํานวยการและควบคุมงานเพื่อใหงานมีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของแผน เกิดความสําเร็จตามแผนได
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2. เทคนิคการจัดการทรัพยากรในงานโครงการ
2.1 เทคนิคการจัดการบุคลากร เนื่องจากงานโครงการเปนงานที่มีกําหนดเวลา โดยเฉพาะ
โครงการที่มีกําหนดเวลาสั้น การจัดหาบุคลากรเขาทํางาน ควรจัดหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถที่
เหมาะสมเขาทํางานในโครงการ โดยไมตองมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรกอนเขาทํางาน ตลอดจนใน
ระหวางการดําเนินงานโครงการก็จะไมมีขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรเชนกัน สําหรับโครงการที่มีระยะเวลา
ดําเนินการยาวนานหลายป อาจมีการพัฒนาบุคลากรกอนเขาทํางานหรือพัฒนาบุคลากรในระหวางดําเนินการ
ก็ไดแตจะพัฒนาบุคลากรเทาที่จําเปนตอการดําเนินงานโครงการใหเสร็จสิ้น
2.2 เทคนิคการจัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องจักร การจัดหาวัสดุในงานโครงการควรจัดหา
เทาที่จะตองใชในงานโครงการเทานั้น ไมจําเปนตองมีวัสดุคงเหลือเหมือนการดําเนินงานประจํา เพราะหาก
มีสินคาคงเหลืออาจไมมีประโยชนที่จะใชไดตอไป สวนการจัดหาอุปกรณที่มีมูลคาไมสูงนัก ก็จัดซื้อเทาที่
จําเปนตองใช สําหรับอุปกรณที่มีราคาสูงหรือเครื่องจักรที่มีราคาสูงควรใชวิธีการเชาซึ่งจะทําใหตนทุนรวมมี
คาต่ํากวา และเมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะไมตองเหลืออุปกรณหรือเครื่องจักรเกาที่จะเปนภาระแกโครงการ
2.3 เทคนิคการจัดสรรการเงิน การจัดสรรการเงินในงานโครงการจะเนนการใชเงินทุน
หมุนเวียนเปนหลัก การลงทุนในสินทรัพยถาวรควรจะใหมีนอยที่สุดเทาที่จําเปนหรืออาจไมควรมีสําหรับ
งานโครงการที่จําเปนตองใชสินทรัพยที่มีราคาสูง เชน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร ควรใชวิธีการเชาเพื่อลดการ
ใชเงินทุนถาวรซึ่งเปนเงินทุนระยะยาว และเมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะไมตองมีภาระกับสินทรัพยถาวรเหลานี้
อีกทั้งยังทําใหตนทุนรวมในการลงทุนต่ํากวาดวย
3. เทคนิคการบริหารเวลาในงานโครงการ
เวลาในการดําเนินงานโครงการเปนสิ่งสําคัญ หากโครงการลาชาออกไปจากแผนงานจะมีผลตอ
คาใชจายที่สูงขึ้น การดําเนินงานโครงการจึงตองมีการควบคุมเรื่องเวลาเพื่อใหงานเสร็จสิ้นตามแผนงาน
โดยปกติงานโครงการหนึง่ ๆ ยอมแบงออกเปนกิจกรรมยอย ๆ หลาย ๆ กิจกรรม แตละกิจกรรมมี
ความสัมพันธที่สามารถเขียนเปนแผนผังแสดงความสัมพันธกันไดในลักษณะของโครงขายงาน
กิจกรรม
ใหผูเรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเองมา 1 อาชีพ
3. การใชวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่มนุษยคิดคนขึ้นหรือประดิษฐขึ้นมาใชเพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดเวลาและแรงงาน
วัสดุ หมายถึง สิ่งที่ใชแลวสิน้ เปลืองและหมดไป เชน เนื้อ สารใหสี เกลือ ขาว กระเทียม พริกขี้หนู
อุปกรณ หมายถึง สิ่งที่ใชแลวยังคงเหลือ สามารถใชไดอีก เชน เครื่องบดเนื้อ เครือ่ งอัดไส
เครื่องชัง่ ชนิดละเอียดและชนิดหยาบ อุปกรณเครื่องครัวตาง ๆ ไดแก มีด เขียง ถาด กะละมัง หมอ เตา
ยกตัวอยาง การทําแหนม
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การทําแหนม
การที่จะทําแหนม ใหมีคุณภาพดี จําเปนตองรูจัก เลือกใชวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ ตางๆ ที่ใชทําแหนม
อยางเหมาะสม ผูบริโภคหรือผูประกอบการเกี่ยวกับการใชเนื้อ เพื่อนําไปแปรรูปทําผลิตภัณฑแหนมควรจะ
ทราบถึงสิ่งตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑแหนมที่ตองการ และสิ่งสําคัญอันดับแรกที่จะตองคํานึงถึง
ก็คือ คุณภาพของวัตถุดิบที่จะใช เพราะวาคุณภาพของผลิตภัณฑขั้นสุดทายจะดีไปไมไดถาวัตถุดิบคุณภาพ
ดอย ฉะนั้นควรที่จะรูจักกับวัตถุดิบตาง ๆ ในการทําแหนม ไดแก
1. เนือ้ หมายถึง เนื้อที่ไดจากสัตวเพื่อนํามาใชเปนอาหาร ซึ่งรวมถึงกลามเนื้อ และอวัยวะตาง ๆ เชน
ตับ หัวใจ และสวนอื่น ๆ ที่บริโภคได เนื้อจากสัตวชนิดตาง ๆ ไดแก โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เปนตน
เนื้อสัตวจะมีสวนประกอบ ทางเคมีแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพของสัตวกอนนํามาฆา สัตวตางชนิดกัน
หรืออายุตางกัน โดยทั่วไป กลามเนื้อของสัตวจะมีสวนประกอบทางเคมี ไดแก น้ํา โปรตีน ไขมัน
คารโบไฮเดรต วิตามิน เอ็นไซมสี และแรธาตุตาง ๆ เปนตน
2. สารใหสี การทําแหนมในระดับชาวบาน มักมีการเติมดินประสิวลงไปดวยเล็กนอย เพื่อใหเกิดสี
แดงสวย โดยปริมาณที่ใชเติมนั้นไมไดมีการชั่ง ตวง วัด ใชประมาณเองตามความชํานาญที่ปฏิบัติมา ซึ่ง
นับวาเปนอันตรายตอผูบริโภค เพราะสารใหสีดังกลาวจัดเปนวัตถุเจือปนอาหารพวกไนเตรทและไนไตรท
ซึ่งมีกฏหมายควบคุมกําหนดปริมาณการใช โดยอนุญาตใหใชไดไมเกิน 200 - 500 มิลลิกรัมตออาหาร 1
กิโลกรัม ซึ่งตองคํานวณในรูปโซเดียมไนเตรท และโซเดียมไนไตรท ตามลําดับ ปจจุบันการใชไนเตรทและ
ไนไตรท ผสมกับอาหารมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
2.1 เพื่อชวยใหอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตวมีสีแดงคงทน ไมเสื่อมสลายไป ขณะหุงตม
2.2 ทําใหอาหารมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะ
2.3 ทําใหอาหารเก็บไวไดนาน ไนเตรท ไนไตรท จะทําหนาที่เปนสารกันเสีย ปองกันการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย โดยเฉพาะพวกที่ทําหนาที่ใหเกิดการบูด และพวกที่สรางสารพิษ สารใหสีที่ขอ
แนะนําใหใชคือ ผงเพรก ผงเพรกเปนสารเคมีพวกสารประกอบไนเตรทไนไตรท ใชใสลงผลิตภัณฑ เพือ่ ให
เกิดกลิ่นและรสที่ตองการ ทําลายจุลินทรียที่เปนพิษและทําใหเกิดโรค และเพิ่มลงไปเพื่อทําใหผลิตภัณฑมีสี
ดีขึ้น
3. สวนผสมอื่น ๆ
เกลือ การเติมเกลือประมาณ 2 - 3 % ของน้าํ หนักอาหาร จะชวยทําหนาที่ปองกัน ไมใหจุลินทรียอื่นๆ
เจริญได และชวยดึงน้ําและน้ําตาลจากเนื้อ และยังสามารถ ทําหนาที่เปนสารกันบูดได วัตถุประสงค ของการ
ใสเกลือ ในแหนมคือ ทําใหเกิดรสเค็ม และทําใหแหนมเก็บไวไดนาน ปริมาณเกลือที่ใสถานอยเกินไป จะทํา
ใหแหนมเนาเสียได และถาใสเกลือมากเกินไป แหนมที่ไดจะมีรสเปรี้ยว นอยกวารสเค็ม
ขาว ขาวที่ใสลงในแหนมเปนขาวที่ผานการหุงตมจนสุกแลว ใชไดทั้งขาวเจา และขาวเหนียว การใส
ขาวลงไป ก็เพือ่ เปนแหลงคารโบไฮเดรต แกแบคทีเรีย ที่สรางกรดแลคติก ซึ่งเปนตัวที่ทําใหแหนม มีรสเปรี้ยว
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กระเทียม ตามปกติมักจะบดกระเทียมใหละเอียดกอน แลวจึงใสลงในผลิตภัณฑ การใสกระเทียมจะ
ใหผลทั้งในแงเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติของแหนม และยังชวยเปนสารกันบูดไดดว ย โดยจะใสประมาณ
10 % ของน้าํ หนักอาหาร
พริกขี้หนู การทําแหนมอาจจะมีการเติมพริกขี้หนูเปนเม็ด ๆ พริกขี้หนูที่เติมนั้น นอกจากจะใหรส
เผ็ดเมื่อบริโภคแลว ยังชวยเพิ่มสีสันที่สวยงามใหกับแหนมอีกดวย
วัสดุอุปกรณในการทําแหนม
การทําแหนมบริโภคกันเองภายในครัวเรือนไมจําเปน ตองใชวัสดุอุปกรณ ที่ยุงยาก แตถามีการผลิต
เพื่อจําหนายในปริมาณมาก ๆ จะมีอุปกรณชวยทุนแรงในการผลิต ซึ่งอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํา
แหนมมีดงั นี้
1. เครื่องบดเนื้อ
2. เครื่องอัดไส
3. เครื่องชัง่ ชนิดละเอียดและชนิดหยาบ
4. อุปกรณเครื่องครัวตาง ๆ ไดแก มีด เขียง ถาด กะละมัง หมอ เตา
4. การใชแรงงาน
แรงงาน หมายถึง บุคคลที่ผูประกอบการจางมาใหปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของงานและ
ความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งมีทั้งแรงงานประเภทที่มีความชํานาญ งานหรือแรงงานที่มีฝมือ แรงงาน
ประเภทไรฝมือที่ตองใชกําลังในการปฏิบัติงาน เชน คนงานแบกหาม และแรงงานประเภทวิชาการที่ตองใช
มันสมอง เพื่อชวยใหการวางแผน การกําหนดนโยบาย และการประเมินผลใหธุรกิจดําเนินไปอยางราบรื่น
และประสบความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว ดังนั้น เจาของกิจการหรือผูประกอบการจําเปนจะตองเลือก
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถมาทํางานตามความถนัดของแตละบุคคลเพื่อประสิทธิภาพของงาน ทั้งนี้
นายจางจะตองจายเงินเดือน คาจาง คาคอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่น ๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม
สรุป ความสามารถของมนุษยที่ถูกนํามาใชในการผลิต เพื่อทําใหเกิดเปนสินคาหรือบริการขึ้นมา
แรงงานนับเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ถาปราศจากแรงงานและทรัพยากรตาง ๆ ที่กลาวมาแลวทั้งหมด ก็ไม
สามารถนําออกมาใชประโยชนไดผลตอบแทนของแรงงานก็คือ คาจาง มากหรือนอยขึ้นอยูกับความสามารถ
และชนิดของงานนัน้ ๆ
ประเภทของแรงงาน
ตลาดแรงงานประเทศไทยไดแยกประเภทของแรงงาน ดังนี้
1. แรงงานประเภทปญญาชน แรงงานประเภทนี้ ไดแก ผูที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความรู
และมีสติปญญาดีแตไมคอยมีฝมือในวิชาชีพ ในแตละปจะมีแรงงานประเภทนี้เขาสูตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
2. แรงงานไรฝมือ แรงงานประเภทนี้ไมคอยมีปญหานักในอาชีพเกษตรกรรมแตกําลังมีปญหาใน
ดานอุตสาหกรรม ที่ตลาดแรงงานไมตองการเทาที่ควร
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3. แรงงานประเภทฝมอื แรงงานประเภทนี้ตองผานการฝกอบรมหรือมีประสบการณทํางานมาก
พอสมควร เชน ชางยนต ชางไม ชางปูน ชางไฟฟา เปนตน
4. แรงงานที่ใชความรูความชํานาญพิเศษ แรงงานประเภทนี้จะตองฝกอบรมมาเปนระยะเวลานาน
จัดเปนแรงงานที่ยังขาดแคลน ดังนั้น จึงไมมีปญหาการวางงานปจจุบันรัฐบาลกําลังเริ่มผลิตแรงงานประเภท
นี้ใหเขาสูตลาดแรงงานมากขึ้น เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน แรงงานประเภทนี้ ไดแก
แพทย วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร เปนตน
ตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงานในประเทศ แบงไดเปน 4 ภาค คือ
1. ตลาดแรงงานภาครัฐ ไดแก แรงงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน กระทรวงตาง ๆ การไฟฟาสวน
ภูมิภาค องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เปนตน
2. ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ไดแก แรงงานในเมืองที่ประกอบธุรกิจ การผลิต การแปรรูปการ
ผลิต เชน สถานประกอบการ โรงงานตาง ๆ ธุรกิจกอสราง เปนตน
3. ตลาดแรงงานภาคเกษตรกรรม ไดแก แรงงานในชนบทที่มีอาชีพทําไร ทํานา ทําสวน และกิจการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร จัดเปนแรงงานที่ทํางานไมสม่ําเสมอ อาจมีการวางงานตามฤดูกาล หรือมีการ
ทํางานต่ํากวาระดับที่ควรจะเปน เชน ในฤดูฝนเกษตรกรจะทําไรทํานา มีการใชแรงงานมาก แตพอฤดูแลง
หรือหลังเก็บเกี่ยวพืชไรหรือขาวแลวก็จะเกิดการวางงานขึ้น
4. ตลาดแรงงานภาคพณิชยกรรม ไดแก แรงงานที่ประกอบการคา หรือการบริการ เชน การคาขาย
ปลีก-สง การโรงแรม ภัตตาคาร การธนาคาร ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจสงออก เปนตน
5. การใชสถานที่
สถานที่ หมายถึง อาคาร บริเวณที่ประกอบอาชีพ ธุรกิจ ของผูประกอบการ ดังกลาว
6. การใชทุน
ทุน หมายถึง เงินทุนสวนตัวของเจาของ หรือ เงินจากหุนสวนธุรกิจที่ตกลงปลงใจจะมาสรางธุรกิจ
ใหมรวมกัน นํามากองกันไวกอนเริ่มตนทําธุรกิจ
ทุน หมายถึง ปจจัยในการผลิตที่ใชในการสรางสินคาหรือบริการอื่น ๆ ที่มนุษยเปนผูผลิตและไม
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สินคาและบริการนั้น ๆ จะตองไมใชตัวทุน แมวาทุนนั้น สามารถที่จะเสื่อมราคาลง
ได สินคาประเภททุนสามารถรับมาไดโดยใชเงินหรือเงินทุน ในการเงินและการบัญชี คําวาทุนหมายถึงความ
มั่งคั่ง โดยเฉพาะความมั่งคั่งที่ใชในการเปดกิจการ ทุนเปนหนึ่งในปจจัยในการผลิต ปจจัยอื่น ๆ รวมไปถึง
ที่ดิน แรงงาน และองคกร ผูประกอบการ หรือการบริหารจัดการ ซึ่งคุณสมบัติดงั ตอไปนี้จดั วาเปนทุน
1. สามารถนําไปผลิตสินคาอื่น ๆ ได อยูในรูปของปจจัยในการผลิต
2. ถูกสรางขึ้นมาอีกทีหนึ่งโดยแตกตางจาก "ที่ดิน" ที่ซึ่งหมายถึงปจจัยในการผลิตที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติเชนพื้นที่ทางภูมิศาสตรและทรัพยากรทางธรรมชาติ เชนแรธาตุ
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3. ไมไดถูกใชในการผลิตเปนหลักโดยสมบูรณซึ่งทําใหแตกตางจากสินคากึ่งสําเร็จรูป (ยกเวนคา
เสื่อมราคา)
การจัดการกับการลงทุนในธุรกิจ
มีความเขาใจกันวาการจัดการกับการลงทุนในธุรกิจเปนสิ่งเดียวกัน เนื่องจากในอดีตการจัดการกับ
การลงทุนในธุรกิจมีลักษณะที่กลมกลืนกัน ธุรกิจแรกเริ่มภายในประเทศมาจากธุรกิจในครัวเรือนและมี
ขนาดเล็ก เจาของกิจการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจและดําเนินธุรกิจดวยตนเอง แมภายหลังธุรกิจมีขนาด
เติบโตขึ้น ขาวของยังคงดําเนินธุรกิจดวยตนเอง ความสัมพันธระหวางการจัดการกับการประกอบธุรกิจจึง
กลมกลืนกันอยางแนบแนน จนกอใหเกิดความเขาใจดังกลาว หากไดมีการวิเคราะหในรายละเอียดอยาง
แทจริงแลว จะเห็นความแตกตางระหวางการจัดการกับการลงทุนในธุรกิจ โดยพิจารณาถึงหลักบุคคล หนาที่
และวัตถุประสงค ดังนี้
ลักษณะ
1. การลงทุนในธุรกิจ

บุคคล
เจาของ

หนาที่
ตัดสินใจลงทุน

2. การจัดการ

ผูจดั การ

ตัดสินใจจัดการทรัพยากร

การจัดการ

ตัดสินใจ
เจาของ

วัตถุประสงค
ตองากรผลกําไรจาการลงทุน
ในธุรกิจ
เพื่อใหทรัพยากรตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ผูจ ัดการ

ลงทุนในธุรกิจ
ตองการผลกําไร

ใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

จากตารางและแผนภาพดังกลาว เจาของธุรกิจในฐานะผูตองตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจ ซึ่งตอง
ลงทุนในทรัพยากรตาง ๆ เพื่อมุงหวังผลกําไรจากการลงทุน ผูทําหนาที่นําทรัพยากรตาง ๆ มาจัดการ คือ
ผูจัดการ ซึ่งตองรับผิดชอบตอการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธุรกิจ ซึ่งจะทําใหธุรกิจ
ไดรับผลกําไรตามที่คาดหวังของเจาของ
ในธุรกิจขนาดใหญการแบงแยกหนาที่ระหวางเจาของและผูจัดการจะมีความชัดเจน แตสําหรับ
ธุรกิจขนาดยอยขาวของมักจะเขาจัดการธุรกิจดวยตนเอง กลาวคือ เปนทั้งผูลงทุนและผูจัดการทรัพยากรดวย
ตนเอง
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2. การจัดการการตลาด
2.1 การกําหนดทิศทางการตลาด
เปนการศึกษาตลาดจากปจจัยภายนอกและภายในทําใหผูประกอบการวางแผนการตลาดไดอยาง
มั่นใจและสามารถบอกรายละเอียดในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน
การวิจัยการตลาดและขอมูลการตลาด
การวิจัยการตลาดหรือการศึกษาตลาดจะตองพิจารณาถึงพฤติกรรมผูบริโภค มีขั้นตอนในการวิจัย
ดังนี้
1. การศึกษาโอกาสหรือการศึกษาตลาด ผูประกอบการจะตองศึกษาใน 2 เรื่อง คือ
การศึกษาโอกาสทางการตลาด เปนการศึกษาพฤติกรรม ผูบริโภค
การศึกษาสถานการณทางการตลาด เปนการศึกษาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกของ
กิจการ ประกอบดวย
1) การศึกษาจุดแข็ง เปนการศึกษาถึงขอดีหรือจุดแข็งของสินคาหรือบริการ
2) การศึกษาจุดออน เปนการศึกษาขอเสียหรือปญหาที่เกิดจากองคประกอบทาง
การตลาด
3) การศึกษาโอกาส เปนการศึกษาขอไดเปรียบหรือสิ่งที่เอื้ออํานวยใหแกกิจการ
4) การศึกษาอุปสรรค เปนการศึกษาปญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
2. การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด
3. การเลือกตลาดเปาหมาย
4. การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
5. การศึกษาสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด
ดานแผนการจัดจําหนาย ดานแผนราคา
2.2 การหาความตองการของตลาด
ความจําเปนและความตองการ
ความจําเปน หมายถึง ความตองการขั้นพื้นฐาน เปนตัวผลักดันใหเกิดพฤติกรรมเพื่อสนองความ
ตองการนั้น ความตองการในสิ่งจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ไดแก ปจจัย 4 จะเปนสิ่งที่สําคัญตอชีวิตไมมี
ไมได
ความตองการ หมายถึง ความตองการอยากได อยากมี อยากเปน แตไมมีก็ไมเดือดรอนแกชีวิต เปน
การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่ตองการสนองความตองการขั้นพื้นฐาน ซึง่ หลอหลอมจากสภาพแวดลอมและ
บุคลิกสวนตัว
การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแนวคิด การกําหนดราคา การสงเสริม
การตลาด และการจัดจําหนายสินคาและบริการ เพื่อสรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนที่ทําใหผูบริโภคไดรับ
ความสุข ความพอใจ และบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
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จุดสําคัญของการตลาด
1. ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจ
2. เปนการแลกเปลี่ยนความคิด สินคาและบริการ
ความสําคัญของการตลาด
ความสําคัญตอบุคคล
1. สรางอาชีพ
2. อํานวยความสะดวกใหลกู คา
ความสําคัญตอองคกรธุรกิจ
1. สรางรายไดใหองคกร
2. กอใหเกิดธุรกิจใหมเพิ่มมากขึ้น
ความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม
1. สรางรายไดใหประเทศ
หนาที่ทางการตลาด
1. หนาที่ที่จะทําใหมีการโอนกรรมสิทธิ์ของสินคาจากผูขายไปสูผูซื้อ
1.1 การซื้อ
หาความตองการซื้อ
การเลือกแหลงซื้อ
การพิจารณาความเหมาะสมของสินคา
1.2 การขาย เปนการสรางอุปสงค
2. หนาที่เกี่ยวกับการจัดสงสินคา
2.1 การขนสง การขนสงที่ตนทุนต่ํา รวดเร็วและเหมาะสมกับสินคา
2.2 การจัดเก็บสินคา
3. หนาที่อํานวยความสะดวกตาง ๆ
3.1 การเงิน
3.2 การเสี่ยง
3.3 สารสนเทศทางการตลาด
3.4 การจัดมาตรฐานและแบงเกรดของสินคา
4. สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด
เก็บรวบรวมขอมูลทางการตลาดมาใชในการวิเคราะหและวิจัย
5. การเก็บรักษา
เก็บรักษาใหพอกับความตองการของลูกคา และไมนานเกินไปจนลาสมัย
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6. การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสินคา
ไดมาตรฐานตรงความตองการลูกคา
7. การขาย
กระตุนลูกคาใหซื้อสินคาไดมากและเร็วขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักไดแก
1. การโฆษณา การใชพนักงานขาย
2. การสงเสริมการขาย - การประชาสัมพันธ
8. การเงิน
บริหารเงินใหอยูในงบที่ประมาณไว
9. การรับภาระเสี่ยงภัย
หาสาเหตุและหาทางปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น

กิจกรรม
ใหผูเรียนบอกหนาที่ทางการตลาดมีอะไรบาง อธิบายมาพอเขาใจ
2.3 การขนสง
การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายบุคคลสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยอาศัย
อุปกรณในการขนสง ตามความตองการและเกิดอรรถประโยชน
ประเภทของการขนสง คือ การขนสงมีความเจริญกาวหนาและมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น มีวิธีการขนสง
ใหผูประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธี ผูประกอบธุรกิจตองเลือกวิธีการขนสงใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง
และสามารถจําแนกการขนสงได 5 ประเภท ดังนี้
1. การขนสงทางน้าํ คือ การขนสงทางน้ํา เปนวิธีการขนสงเกาแกมีมาตั้งสมัยโบราณ โดยการใชแมน้ําลํา
คลองเปนเสนทางลําเลียงสินคา รวมถึงการขนสงทางทะเล ซึ่งสวนใหญใชสําหรับการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ การขนสงทางน้ํานี้เหมาะสมกับสินคาที่มีขนาดใหญ ขนสงไดปริมาณมากเปนสินคาที่ยากแกการ
เสียหาย เชน ทราย แร ขาวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา เปนตนสวนประกอบของการขนสงทางน้ํา
1.1 ผูประกอบการขนสงทางน้ํา
1.2 อุปกรณการขนสง คือ เรือ ไดแก เรือโดยสาร เรือสินคาและเรือเฉพาะกิจ เชน เรือลากจูง
เรือประมง
1.3 ทาเรือ
1.4 เสนทางเดินเรือ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
- เสนทางเดินเรือภายในประเทศ
- เสนทางเดินเรือชายฝงทะเล
- เสนทางเดินเรือระหวางประเทศ ขอดี ขอเสียของการขนสงทางน้ํา มีดังนี้
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ขอดี
1. อัตราคาขนสงถูกกวาเมื่อเทียบกับการขนสงทางอื่น
2. ขนสงไดปริมาณมาก
3. มีความปลอดภัย
4. สามารถสงไดระยะไกล ๆ
ขอเสีย
1. มีความลาชาในการขนสงมาก
2. ในฤดูนาํ้ ลดหรือฤดูรอ น น้ําอาจมีนอย ซึ่งเปนอุปสรรคตอการขนสง เพราะเรือเกยตื้นได
3. ไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนในการขนสงไดขึ้นอยูกับภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศ
2. การขนสงทางบก จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก
2.1 การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางรถไฟ เปนเสนทางการลําเลียงที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย
ดําเนินงานโดยการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนรัฐวิสาหกิจ เหมาะสําหรับการขนสงสินคาหนัก ๆ
ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราคาบริการไมแพง การขนสงทางรถไฟจะมีกําหนดเวลาออกและถึง
จุดหมายปลายทางในระยะเวลาแนนอนและมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินคา
1) รถปด คือ รถไฟที่ปดทุกดาน เหมาะสําหรับการขนสงสินคาที่เสียหายงายเมื่อถูกแดดถูกฝน
2) รถเปด คือ รถไฟที่ไมมีหลังคา เหมาะสําหรับการขนสงสินคาที่ไมเสียหายเมื่อถูกแดด ถูกฝน
3) รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบสําหรับใชเฉพาะงาน เชน รถบรรทุกน้ํามัน รถบรรทุก
ปูนซีเมนต รถบรรทุกน้ํามัน เปนตน เสนทางรถไฟ ซึ่งมีอยูท ั่วประเทศขอดีขอเสียของการขนสงทางรถไฟ
ขอดี
1. ประหยัด ขนสงสินคาไดจํานวนมากหลายชนิด
2. รวดเร็ว สามารถขนสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาที่ตองการ
3. สะดวก เพราะมีตูหลายชนิดใหเลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินคา
4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเสนทางอื่น
5. ขนสงไดทุกสภาพดินฟาอากาศ
ขอเสีย
1. ไมสามารถขนสงสินคาใหถึงที่ตองการขนถายได
2. ความยืดหยุน มีนอย เพราะมีเสนทางตายตัว
3. มีความคลองตัวนอยกวาการขนสงแบบอื่น เพราะมีกฏระเบียบมาก
4. ไมเหมาะสมกับผูสงสินคารายยอย ปริมาณนอย
2.2 การขนสงทางรถยนต หรือรถบรรทุก การขนสงทางรถยนตหรือทางรถบรรทุก ถือวาเปนหัวใจ
ของการขนสงทางบก ทั้งนี้ในปจจุบันรัฐบาลไดมีการสรางถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหวางจังหวัดตางๆ ได
อยางทั่วถึง โดยมีกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการขนสง ซึ่งการขนสงทางรถยนตหรือทางรถบรรทุก
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สามารถแกปญหาในดานการจําหนายสินคาของพอคาไดเปนอันมาก เพราะการขนสงสินคาสะดวด รวดเร็ว
สามารถสงสินคาไปถึงผูใชไดโดยตรงสวนประกอบของการขนสงทางรถยนตหรือรถบรรทุก(1)
ผูป ระกอบการ อาจเปนรัฐหรือเอกชนดําเนินงานก็ได หรือเปนการดําเนินงานรวมกันก็ได เชน รถยนตรับจาง
(2) อุปกรณในการขนสง ไดแก รถยนต และรถบรรทุก (3) ถนนหรือเสนทางเดินรถขอดีขอ เสียของการ
ขนสงทางรถยนต
ขอดี
1. บริการไดถึงที่โดยไมตองมีการขนถาย
2. ขนสงสินคาไดตลอดเวลาตามความตองการของลูกคา
3. สะดวก รวดเร็ว
4. เหมาะกับการขนสงระยะสั้นและระยะกลาง
5. เปนตัวเชื่อมในการขนสงแบบอื่นที่ไมสามารถไปถึงจุดหมาย ไดโดยตรง
ขอเสีย
1. คาขนสงสูงเมื่อเทียบกับการขนสงทางรถไฟ
2. มีความปลอดภัยต่ํา เกิดอุบัติเหตุบอย
3. ขนสงสินคาไดปริมาณและขนาดจํากัด
4. กําหนดเวลาแนนอนไมได ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรและดินฟาอากาศ
3. การขนสงทางอากาศ การขนสงทางอากาศมีความสําคัญมากในปจจุบัน โดยเฉพาะการขนสงระหวาง
ประเทศเพราะทําการขนสงไดรวดเร็วกวาการขนสงประเภทอื่นๆ ไมเสียเวลาในการขนสงนาน สะดวกและ
ปลอดภัย เหมาะกับการขนสงสินคาประเภทที่สูญเสียงาย เชน ผัก ผลไม ดอกไม เปนตน หรือสินคาตองการ
สั่งจองมาดวยความรวดเร็วแกการใชงาน ถาลาชาอาจเกิดความเสียหายไดไมเหมาะกับสินคาที่มีขนาดใหญ
น้ําหนักมากและสินคาราคาถูกๆ ไมรีบรอนในการขนสง ซึ่งการขนสงประเภทนี้ทําใหธุรกิจสามารถขยายตัว
ไดรวดเร็วทั้งในและตางประเทศ แตคาใชจายแพงกวาการขนสงประเภทอื่นสวนประกอบของการขนสงทาง
อากาศ
3.1 ผูประกอบการ ไดแก บริษัทการบิน ใหบริการขนสงทั้งผูโดยสารและสินคาทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ
3.2 อุปกรณในการขนสง ไดแก เครื่องบิน แบงเปน 3 ประเภท คือ- เครื่องบินโดยสาร
ใหบริการขนสงผูโดยสาร- เครื่องบินบรรทุกสินคา ใหบริการขนสงเฉพาะสินคา- เครื่องบินแบบผสม
ใหบริการทั้งผูโดยสารและสินคาภายในลําเดียวกัน
3.3 เสนทางบิน คือ เสนทางที่กําหนดจากแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ –
เสนทางในอากาศ- เสนทางบนพืน้ ดิน
3.4 สถานีในการขนสงหรือทาอากาศยาน เปนบริเวณที่ใชสําหรับการขึ้นลงของเครื่องบิน
ประกอบดวย- อาคารสถานี- ทางวิ่งและทางขับ- ลานจอด
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ขอดี
1. สะดวก รวดเร็วทีส่ ดุ
2. สามารถขนสงกระจายไปทั่วถึงไดอยางกวางขวางทั้งใน ประเทศและระหวางประเทศ
3. สามารถขนสงไปในทองถิ่นที่การขนสงประเภทอื่นไปไมถึงหรือไปยากลําบาก
4. เหมาะกับการขนสงระยะไกลๆ
5. เหมาะกับการขนสงสินคาที่เสียงาย จําเปนตองถึงปลายทางรวดเร็ว
6. ขนสงไดหลายเที่ยวในแตละวัน เพราะเครื่องบินขึ้นลงไดรวดเร็ว
ขอเสีย
1. คาใชจายในการขนสงสูงกวาประเภทอื่น
2. จํากัดขนาดและน้ําหนักของสินคาที่บรรทุกจะมีขนาดใหญและน้ําหนักมากไมได
3. บริการขนสงไดเฉพาะเมืองที่มีทาอากาศยานเทานั้น
4. การขนสงขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ
5. การลงทุนและคาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณสูง
6. มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง
4. การขนสงทางทอ เปนการขนสงสิ่งของประเภทของเหลวและกาซผานสายทอ เชน น้ําประปา
น้ํามัน กาซธรรมชาติ เปนตน ซึ่งการขนสงทางทอจะแตกตางกับการขนสงประเภทอื่น คือ อุปกรณที่ใชใน
การขนสงไมตองเคลื่อนที่ โดยเสนทางขนสงทางทออาจจะอยูบนดิน ใตดินหรือใตน้ํา ขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ ประเทศแรกที่ใชระบบการขนสงทางทอ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชสําหรับขนสงสินคา
ประเภทเชื้อเพลิง ปจจุบันประเทศไทยใชระบบการขนสงทางทอสําหรับสินคาประเภทน้ํามันเชื้อเพลิงและ
กาซธรรมชาติ
สวนประกอบของการขนสงทางทอ
4.1 ผูประกอบการ ซึ่งผูประกอบการที่สําคัญ ไดแก การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
(ปตท.)
4.2 อุปกรณในการขนสง ไดแก ทอ หรือสายทอ แบงเปน – ทอหลัก – ทอยอย
4.3 สถานีในการขนสง ไดแก สถานีตนทาง สถานีปลายทาง สถานีแยก สถานีสูบดัน
ขอดีและขอเสียของการขนสงทางทอ
ขอดี
1. ประหยัดตนทุน เวลาในการขนยายสินคา
2. สามารถขนสงไดทุกสภาพภูมิอากาศ
3. สามารถขนสงไดไมจํากัดเวลาและปริมาณ
4. มีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย
5. กําหนดเวลาการขนสงไดแนนอนชัดเจน
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6. ประหยัดคาแรง เพราะใชกําลังคนนอย
ขอเสีย
1.ใชขนสงไดเฉพาะสินคาที่เปนของเหลวหรือกาซเทานั้น
2. คาใชจายในการลงทุนครั้งแรกสูง
3. ตรวจสอบหาจุดบกพรองทําไดยาก
4. ทอหลักที่ใชขนสงเมื่อวางแลวเคลื่อนยายเปลี่ยนเสนทางไมได
5. ไมเหมาะกับการขนสงในภูมิประเทศที่มีแผนดินไหวบอย
5. การขนสงระบบคอนเทนเนอร การขนสงระบบคอนเทนเนอร เปนการพัฒนาการขนสงอีกขั้น
หนึง่ โดยการบรรจุสินคาที่จะขนสงลงในตูหรือกลองเหล็กขนาดใหญ ที่เรียกวา คอนเทนเนอร แลวทําการ
ขนสงโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไมมีการขนถายสินคา ออกจากตู
ระหวางทําการขนสงเที่ยวนั้น
ชนิดของตูค อนเทนเนอรตคู อนเทนเนอร ซึ่งสามารถแบงได 3 ชนิด คือ
5.1 ตูแหงหรือตูสินคาทั่วไป เปนตูทึบไมมีแผนฉนวนอยูดานใน ไมมีเครื่องทําความเย็นติดตั้ง
หนาตู ใชบรรทุกสินคาแหงหรือสินคาทั่วไป
5.2 ตูควบคุมอุณหภูมิ แบงไดดงั นี้- ตูหองเย็น จะมีเครื่องทําความเย็นในตู ภายในระบุฉนวนทุก
ดาน เพื่อปองกันความรอนจากภายนอกเขาสูดานใน นิยมเก็บผักสด ผลไม- ตูฉ นวน ภายในจะบุฉนวนดวย
โฟมทุกดานเพื่ออปองกันความรอนแผเขาตู นิยมบรรทุกผัก- ตูระบายอากาศ เหมือนกับตูเย็นแตมีพัดลมม
แทนเครื่องทําความเย็น พัดลมจะดูดกาซอีเทอรลีนที่ระเหยออกจากตัวสินคา
5.3 ตูพิเศษ ไดแก- ตูแท็งกเกอรหรือตูบรรจุของเหลว- ตูเปดหลังคา- ตูแพลตฟอรม- ตูเปดขางตูบรรทุกรถยนต- ตูบรรทุกหนังเค็ม- ตูสูงหรือจัมโบประโยชนของระบบตูคอนเทนเนอร
1. ทําใหขนถายสินคาไดรวดเร็ว
2. ลดความเสียหายของสินคาที่ขนสงและปองกันการถูกโจรกรรมได
3. ประหยัดคาใชจาย
4. สามารถขนสงไดปริมาณมาก
5. การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนสงสินคาทําไดสะดวก
6. ตรวจนับสินคาไดงาย
กิจกรรม
ใหผูเรียนอธิบายการขนสงในทองถิ่นมีอะไรบาง พรอมอธิบายขอดีและขอเสียมาพอเขาใจ
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2.4 การขาย
ความสําคัญของการขาย
ความสําคัญของการขายโดยใชพนักงาน เปนเรื่องที่ผูบริหารธุรกิจจะตองใหความสําคัญโดยเฉพาะ
การจัดทีมพลังการขาย เปาหมายที่ธุรกิจตั้งไวในการเพิ่มกําไรจากการขายจะสําเร็จไปไมไดเลยหากขาดซึ่ง
การขาย การขายนี้จะสนองตอบถึงความตองการของผูบริโภคอยางใกลชิดโดยอาศัยพนักงานขาย พนักงาน
ขายจะตองรูจักวิธีการจูงใจลูกคาใหมีความสนใจที่จะซื้อสินคา โดยอาศัยการเขาพบเผชิญหนากับลูกคา
โดยตรง ซึ่งงานการขายจัดเปนการติดตอสื่อสารสวนบุคคล โดยมีลักษณะของการสื่อสารสองทิศทาง ซึ่ง
สามารถสังเกตและรับรูไดจากปฏิกิริยาตอบสนองของลูกคาได ซึ่งจะแตกตางจากโฆษณาและการสงเสริม
การขายซึ่งจัดเปนการสื่อสารทิศทางเดียว โดยพนักงานขายสามารถทําใหธุรกิจบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ
ได โดยการทํากิจกรรมการขายที่แตกตางจากการโฆษณา การโฆษณานั้นมักจะเปนการเรียกรองความสนใจ
เสนอขอมูลทางการตลาดตอกลุมเปาหมายไมไดกระตุนใหเกิดการขายโดยตรง
ลักษณะทั่วไปของการขาย
หากวิเคราะหลักษณะทั่วไปของการขาย จะแบงออกได ดังนี้
1. การขายมีลักษณะเปนการติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนการขาย โดยพนักงานขาย หรือการโฆษณา
การสงเสริมการขาย หรือการสงเสริมการตลาดอื่น ๆ ก็จัดเปนกิจกรรมที่มีลักษณะของการสื่อสารทั้งสิ้น
เพียงแตจะเปนทิศทางเดียว หรือสองทิศทางเทานั้นโดยผูรับสารคือ กลุมของลูกคาซึ่งจะไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสินคาหรือบริการเพื่อใชขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ
2. การขายมีลักษณะของการจูงใจไมใชการบังคับ พนักงานขายจําเปนตองเขาใจในตัวของลูกคา รูจัก
จิตวิทยาการขาย ทฤษฎีการโนมนาวจิตใจ โดยเฉพาะสินคาที่มีราคาสูงมากก็จะยิ่งตัดสินใจซื้อยาก ดังนั้น
พนักงานขายจะตองใชศิลปะในการขายเพื่อโนมนาวอยางมีเหตุผล
3. การขายเปนงานที่ชวยแกปญหา พนักงานขายเปนบุคคลที่แนะนําใหลูกคาเห็นและตระหนักถึง
ปญหาที่กําลังเผชิญอยู และผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นไดหรือเมื่อลูกคามีปญหาพนักงานขายควรจะแนะนําวิธีการ
แกปญหา โดยใชสินคาที่มีคุณภาพเพียบพรอมในการแกปญหาของลูกคาคนนั้น พนักงานขายจะตองเปนผู
ขจัดปญหาตาง ๆ ของลูกคาใหหมดไปเพื่อใหลูกคาเกิดความแนใจและยอมรับในสินคาที่ถูกแนะนํา
4. การขายมีลักษณะของการใหความรู พนักงานขายเปรียบเสมือนผูใหความรู โดยการอธิบาย สาธิต
เปรียบเทียบ และใหความกระจางแกลูกคา ตอบหรือไขขอของใจใหลูกคาไดเขาใจแจมแจงไมวาลูกคาจะ
ตัดสินใจซื้อหรือไม ดังนั้น การขายจึงเปนการใหความรูแกลูกคาอยางหนึ่ง
5. การขายเปนการใหสิ่งตอบแทนแกทุกฝาย เมื่อเกิดการซื้อขายสินคาขึ้นตัวพนักงานขาย ของจะ
ไดรับยอดขาย ไดคาคอมมิชชั่น ไดรายไดจาการขายสินคานั้น ธุรกิจเองก็ไดยอดขาย ไดผลกําไรจากยอดขาย
สินคานั้น ลูกคาก็ไดสินคาที่มีคุณภาพไปสนองความตองการ รวมทั้งไดรับความรูแปลกใหมจากพนักงาน
ขายดวย
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ความสําคัญของการขาย
การขายมีความสําคัญ ดังนี้
1. ชวยใหเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตจะกอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ
รวมถึงการพัฒนาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางแทจริง
2. ชวยใหธุรกิจบรรลุผลสําเร็จ คือ ไดยอดขาย ไดกําไร สามารถขยายกิจกรรมใหเจริญเติบโตตอไป
ได
3. ชวยใหเกิดการจางงาน ในภาวะที่อัตราการวางงานสูง เชน ปจจุบันงานดานการขายมีบทบาทใน
การจางงานอยางตอเนื่อง ทําใหคนมีรายไดและความเปนอยูดีขึ้น
4. ชวยลดปญหาของสังคม โดยเฉพาะปญหาสังคมอื่น ๆ ที่เกิดจากปญหาการวางงาน เชน ปญหายา
เสพติด ปญหาสุขภาพจิต เปนตน หากคนมีงานทําก็จะสามารถแกปญหาดังกลาวได
หนาที่และคุณสมบัติของพนักงานขาย
หนาที่ของพนักงานขาย
พนักงานขายมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
1. พนักงานขายควรมีความรอบรูอยางดี เชน ผลิตภัณฑที่เสนอขาย นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ
บริษัท และแผนงานการขาย เปนตน
2. เปนตัวแทนของบริษัทในการพบปะกับลูกคา เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและ
บริษัท บําเพ็ญตนเปนผูบริการที่ดีตอลูกคา เพือ่ ขจัดปญหาขอรองขอของลูกคาเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑและ
บริการ
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ เพื่อเพิ่มพูนการขาย หาลูกคาใหม ๆ เพิ่มขึ้น รายงานความเคลื่อนไหว
และสถิติการขายใหบริษัททราบ
4. ปฏิบัติตนเปนพนักงานที่สมบูรณของบริษัท เชน ชวยเหลือเกี่ยวกับการทวงถามหนี้สิน รายงาน
ภาวการณแขงขันของตลาดตอบริษัท และเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัท
5. ใหความรวมมือกับพนักงานทุกฝายของบริษัท เชน แสดงบทบาทในที่ประชุม เสนอความคิดเห็น
ใหคําแนะนะที่ถูกตองแกเจาหนาที่ฝายอื่น ๆ ของบริษัท และรวมงานขายของบริษัทดวยความจริงใจ
คุณสมบัติของพนักงานขายที่ดี
พนักงานขายที่ดี ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1. จะตองมีความตั้งใจ เอาใจใส มีความรับผิดชอบสูงตอหนาที่มากกวาเรื่องสวนตัว
2. จะตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี
3. จะตองเปนผูที่มีความสามารถอานเดาใจลูกคาไดถูกตอง
4. จะตองมีความขยัน อดทน
5. จะตองควบคุมอารมณไดอยางดีในทุกสถานการณ
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ประเภทของงานการขาย
งานการขายแบงออกได 4 ประเภท คือ
1. การขายโดยใชพนักงานขาย
การขายโดยใชพนักงานขาย หมายถึง งานขายที่ใชพนักงานติดตอกับลูกคาโดยตรงและพนักงานขาย
จะเปนผูทําหนาที่โนมนาวชักจูง กระตุนใหลูกคาเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา ซึ่งอาจทําไดโดยไปพบลูกคาดวย
ตนเอง ใชโทรศัพทพูดคุยกับลูกคาโดยตรงดวยตนเองหรือใชจดหมายติดตอในลักษณะเฉพาะเรื่อง เฉพาะคน
ไป หากลูกคาสนใจก็ไปเขาพบดวยตนเองภายหลัง เชน พนักงานขายหนาราน พนักงานขายประกันชีวิต
พนักงานขายเครื่องสําอาง เปนตน
2. การขายโดยไมใชพนักงานขาย
การขายโดยไมใชพนักงานขาย คือ การปฏิบัติการขายในปจจุบันที่หลีกเลี่ยงการใชพนักงานขายโดย
ใชสื่อหรือเครื่องจักรทําหนาที่แทนพนักงานขาย เพราะสามารถทําใหเกิดการโนมนาวชักจูงและรับรูไดในวง
ที่กวางขวางครอบคลุมพื้นที่ที่ตองการได อีกทั้งยังรวดเร็ว ประหยัดเงินและเวลาอีกดวยซึ่งการขายโดยไมใช
พนักงานขายมีหลายแบบ เชน
2.1 การขายโดยใหลูกคาบริการตนเอง การขายแบบนี้รานคาจะจัดวางสินคาบนชั้นในระดับ
สายตาเพื่อดึงดูดเมื่อลูกคาเดินเขามาในราน โดยวางใหเปนระเบียบเพื่อใหลูกคาไดหยิบดูหยิบเลือกไดงาย
ลูกคาก็จะไปหยิบสินคามาเองโดยไมตองมีพนักงานขายคอยชวยดูแลชวยเหลือ เมื่อเปรียบเทียบและไดสินคา
ตามที่ตองการแลวก็จะตองนําสินคาไปชําระเงินที่เคานเตอรพนักงานเก็บเงิน ไดมีการนําระบบนี้ไปใชใน
รานตาง ๆ เชน ซูเปอรมารเก็ต เปนตน
2.2 การขายโดยใชเครื่องจักรอัตโนมัติ ตองอาศัยตูหยอดเหรียญและกดปุม เพื่อใหไดสินคา
ตามที่ตองการ สินคาที่จําหนายมักเปนสินคาที่ลูกคาใชบอยใชประจํา เชน บุหรี่ เครื่องดื่ม
ขนมขบเคี้ยว ถุงยางอนามัย เปนตน ดังนั้น จึงควรใหความสะดวกแกผูซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมมวี นั หยุด
และไมจําเปนตองใชพนักงานขาย ลูกคาคนใดตองการก็หยอดเหรียญตามราคาสินคาแลวกดปุมสินคาก็จะ
ออกมา สินคาที่ขายสวนใหญก็จะเนนสินคาที่ใชกันบอย ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. การขายทางไปรษณีย
ปจจุบันรานคาปลีกหลายแหงจะเปดแผนกขายปลีกตามคําสั่งซื้อทางไปรษณีย ซึ่งเปนแหลงระบาย
สินคาและเพิ่มปริมาณการขายไดดีวิธีหนึ่ง การขายทางไปรษณียเปนการเสนอขายบริการเปนสวนใหญ การ
ขายสินคาในลักษณะนี้มียอดขายที่สูงมาก เนื่องจากขอบเขตการขายไมจํากัด การโฆษณาสามารถเนนที่
จุดเดนจึงทําใหมีโอกาสที่จะขายสินคาใหมากขึ้น และมีความสะดวกในการสั่งซื้อตามใบสั่งซื้อที่สงไปให
4. การขายทางโทรทัศน
เดิมทีธุรกิจการขายทางโทรทัศน ไมไดรับความสนใจเทาใดนักและยังถูกผูขายรายใหญมองวาเปน
เพียงสื่อกลางในการขายสินคาไมมีระดับใหแกบุคคลที่อยูหางไกล ซึ่งไมใชกลุมเปาหมายสําคัญซึ่งเปนผูที่อยู
ตามเมืองใหญ ความรูสึกเชนนี้เริ่มลดลง ผูคาปลีกทั่วไปตางก็ทบทวนแผนการที่จะเปดธุรกิจเชนนี้ โดยผาน
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เครือขายโฮมช็อปปงเน็ตเวิรก โดยลูกคาที่สนใจสามารถสั่งซื้อไดโดยไมตองเสียเวลามาเลือกซื้อดวยตนเอง
เพียงแตชมรายการเสนอขายทางจอโทรทัศนก็สามารถสั่งซื้อโดยใชโทรศัพทได การชําระเงินสวนใหญก็จะ
ชําระโดยใชเครดิตการด ซึ่งจัดวาเปนระบบการจัดจําหนายที่ตนทุนต่ํา ผูขายไมจําเปนตองเปดรานหรือโชว
รูม ไมจําเปนตองตกแตงสถานที่ ไมตองมีรายจายทีเ่ กี่ยวกับคาเชา คาใชจายในการสงเสริมการขาย คา
โฆษณา การขายทางจอโทรทัศน ผูขายสามารถบอกรายละเอียดสรรพคุณ สีสัน รูปแบบ ความกวางยาวของ
สินคา ราคา อยางตรงไปตรงมา พรอมกับหมายเลขโทรศัพทที่จะติดตอเทากับผูขายไดทําการโฆษณาและทํา
การขายสินคาไปในเวลาเดียวกัน
2.5 การกําหนดราคาขาย
ราคา คือ จํานวนเงินที่ผูซื้อจาย เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการที่ผูซื้อเต็มใจชวย ในดานผูขาย
ราคา คือ มูลคาที่ผูขายกําหนดไวสําหรับสิ่งที่ตนเสนอขาย
พื้นฐานในการกําหนดราคาขึ้นอยูกับ
1. ตนทุน ตนทุนในการผลิตสินคา เชน วัตถุดิบ คาแรงงานในการผลิต ตนทุนทางการตลาด เชน คา
โฆษณา คานายหนา
2. สภาพของตลาด
3. คูแขงขัน
4. กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ
5. สภาพทางเศรษฐกิจ
สาเหตุที่ทําใหราคาสินคาแตกตางกัน สินคาที่มีชนิด แบบ ขนาดเดียวกัน ราคาแตกตางกันเนื่องจาก
1. ปริมาณการซื้อ ถามีการซื้อมากราคาจะต่ํา ถาซื้อนอยราคาจะสูง
2. สภาพของผูซื้อ ถาผูคาสง ผูคาปลีกซื้อราคาจะต่ํา ถาผูบริโภคซื้อราคาจะสูง
3. สภาพภูมิศาสตร ถาระยะทางใกลราคาต่ํา ระยะทางไกลราคาสูง เพราะตองเพิ่มคาใชจายในการ
ขนสง
กิจกรรม
ประเภทของการขายมีกี่วิธี พรอมอธิบายขอดี ขอเสีย มาพอเขาใจ
นโยบายและกลยุทธการตั้งราคา
1. แบบราคาเดี่ยว เปนราคาสินคาที่กําหนดราคาเดียวกันไมวาจะซื้อจํานวนมากหรือนอย ซื้อประจํา
หรือไมก็ขายในราคาเดียวกัน เชน ราคาสินคาตามหางสรรพสินคา
2. ราคาลอใจ เปนการตั้งราคาสินคาใหถูก หรือบางครั้งอาจจะยอมขาดทุนเพื่อจูงใจใหคนเขาราน
โดยจะมีสินคาที่ตั้งราคาประเภทนี้เพียงไมกี่รายการสวนมากเปนสินคาที่ลูกคาใชประจํา และรูจักโดยทั่วไป
3. การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา
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การตั้งราคาที่แสดงถึงชื่อเสียง หรือสัญลักษณของสินคา คือ การตั้งราคาใหสูงเพื่อเปนการ
ยกระดับคุณภาพของสินคา
การตั้งราคาตามความเคยชินหรือตามประเพณีนิยม เชน ราคาที่ลูกคาเคยซื้อมากอน
การตั้งราคาเลขคี่ เชน 29, 39, 49 และการตั้งราคาราคาเลขคู เชน 24, 32, 50
4. การตั้งราคาระดับสูงและการตั้งราคาระดับต่ํา
การกําหนดราคาไวใหสูงในระยะเริ่มแรกเพื่อจะสามารถลดราคาไดในระยะหลัง กําไรสูง
ทําใหสินคาดูมีคุณคา นิยมใชกับสินคาพวกแฟชั่น เชน เสื้อผา
การตั้งราคาต่ําไวในระยะเริ่มแรก หรือการตั้งราคาแบบเจาะตลาด เพื่อเขาสูตลาด
ไดงาย ตั้งขายไดงาย สามารถขึ้นราคาในระยะหลังได ถาผูซื้อติดใจ ยอดขายสูง นิยมใชกับสินคาเพื่อการ
บริโภค
5. สวนลด
สวนลดปริมาณ คือ การลดราคาใหในกรณีที่ซื้อในปริมาณมากขึ้น
สวนลดการคา เชน การคาสงลดใหมากกวาการคาปลีก
สวนลดเงินสด เปนการลดใหในกรณีที่จายเงินสดภายในเวลาที่กําหนด
6. การตั้งราคาตามภูมิศาสตร
- F.O.B. คือ ราคาที่รวมคาใชจายทั้งสิ้นจนสินคาไปอยูบนเรือ
- C&F คือ ราคาสินคาที่รวมคาใชจายทั้งสิ้น ณ สินคาอยูบนเรือและรวมถึงคาระวางขนสง
สินคา
- C.I.F. คือ ราคาสินคาที่รวมคาใชจายทั้งสิ้นจนสินคาอยูบนเรือรวมคาระวางและคาประกัน
สินคา
2.6 การทําบัญชีประเภทตาง ๆ
บัญชีรายรับ-รายจาย คือ แบบบันทึกรายการรับ หรือจาย ที่เกิดขึ้นจริงโดยบัญชีรายรับ-รายจาย จะมี
สวนประกอบ ดังนี้
1. ชื่อบัญชีรายรับ-รายจาย
2. วัน เดือน ป ที่เกิดรายรับหรือรายจาย
3. รายการรับเงินหรือจายเงิน
4. จํานวนเงินที่รับหรือจายจริง
5. ยอดรวมรายรับและรายจายทั้งหมด
6. ยอดรวมรายรับและรายจายทั้งหมด
7. ยอดเงินคงเหลือเมื่อรายรับสูงกวารายจาย
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ตัวอยางการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน มีนาคม 2553
วันเดือนป
รายการ
รายรับ
รายจาย
ก.พ. 53 เงินเดือน
5,000.1,500
มี.ค. 53 คาเชาบาน
100
คาอาหาร
10
คารถ
150
มี.ค. 53 คาอาหาร
240
คาเสื้อผา
.........................................
.........................................
.........................................
เม.ย. 53 คาอาหาร
50
คารถ
30

คงเหลือ
-

3,500
3,400
3,490
3,240
3,000

-

-

150 140 -

-

รวม
5,000.4,860 140 บัญชีเงินสดจัดประเภท คือ การบันทึกรายการ ทั้งรายรับรายจายที่เกิดขึ้นจริง โดยจะนํารายรับรายจาย ไปบันทึกแยกประเภทไว
วันเดือนป

31 มี.ค53

1 เม.ย. 53

3 เม.ย. 53
4 เม.ย. 53
5 เม.ย. 53
6 เม.ย. 53

รายการ
เงินประจําสัปดาห
เงินรายไดพเิ ศษ
คาอาหาร
คาสมุด
คาอาหาร
คาเข็มลูกเสือ
คาอาหาร
คาบัตรดูดนตรี
คาอาหาร
คารถ
คาอาหาร
คาเข็มขัด
คาอาหาร
คาบริจาคทําบุญ
คาปากกา
คาอาหาร

รายรับ
100
100

เครื่อง
แตงกาย

รายจาย

อาหาร
กลางวัน

นันทนา
การ

กิจกรรม
โรงเรียน

เบ็ด
เตล็ด

-

10
5
10
5
10
50
10
10

10
30
10
5

-

10

5

-

10

-

10

-

30

-

10

-

-

10

5

50

-

-

10

-

5

-

-

10
-

-
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5
10

7 เม.ย. 53
รวม

200

-

ยอดเงินคงเหลือยกไป

180
20

200

-

200

5

10

-

35

-

70

-

50

-

10

-

15

-

ประโยชนของการทํางบประมาณและการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจาย
1. ทําใหมีแผนจัดการรายรับ-รายจายที่มีประโยชนและตองการจําเปน
2. ทําใหมีหลักฐานในการรับและจายเงินอยางเปนระบบระเบียบ
3. ชวยลดปญหาการใชจายเงินมากกวารายรับ
4. ชวยใหสามารถจัดสรรเงินออกไวใชในยามฉุกเฉินได
5. สามารถเปรียบเทียบงบประมาณกับบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อนําผลไปปรับปรุงเพื่อการวาง
แผนการใชจายเงินครั้งตอไป
6. ชวยใหเปนคนมีเหตุผลและรูจักคาของเงินมากขึ้น

เรื่องที่ 6 คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ นับวามีผลตอความมั่นคงของอาชีพ ผูขายกับผูซื้อจะตอง
มีคุณธรรม จริยธรรมตอกัน จึงจะคาขายรวมกันไดเปนเวลานาน
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี
จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ดี ที่ชอบ ทั้งกาย วาจา และใจ การประพฤติ
ปฏิบัติเปนไปดวยความจริงใจ ไมแสแสรง เปนไปโดยธรรมชาติของแตละบุคคล
คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองการในการประกอบอาชีพที่คนสวนใหญยอมรับวาเปนความดี ไดแก
พฤติกรรม ดังนี้คือ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ หมายถึง ความสํานึกในหนาที่ ไมทอกับงาน สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จยอมรับ
ผลแหงการกระทํา จะตองเปนคนที่เอาใจใสรอบคอบในการทํางาน มีความตั้งใจจริง มีพันธะผูกพันในการ
จะปฏิบัติหนาที่การงานของผูรวมงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคกร เนื่องจากบุคคลตองอยูรวมกัน
ทํางานในองคการ จําเปนตองปรับลักษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อชวยเปนเครื่องผลักดันใหปฏิบัติงาน
ตามระเบียบรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและมีความซื่อสัตยสุจริต คนที่มี
ความรับผิดชอบ จะทําใหการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายที่วางไว และชวยใหการทํางานรวมกันเปนไปดวย
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ความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเปนภาระผูกพันที่ผูนําตองสรางขึ้นเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายได
อยางดี ถาในองคกรใดมีบุคคลที่มีความรับผิดชอบ จะทําใหเกิดผลดีตอองคกรดังนี้ คือ
1.องคกรจะไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูรวมงานและผูอื่น
2. การปฏิบัติงานจะพบความสําเร็จทันเวลาและทันตอเหตุการณ ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
3. ทําใหเกิดความเชื่อถือในตนเอง เพราะปฏิบัติหนาที่ไดอยางเรียบรอย
4.องคการเกิดความมั่นคงเปนที่ยอมรับนับถือจากผูอื่น
5.องคการประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาไปสูความเปนปกแผนและมัน่ คง
6.สามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี
จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ
แนวคิดสําคัญ
ธุรกิจเปนกิจกรรมที่มีความสัมพันธกับหลายองคกรโดยเฉพาะผูบริโภค เพราะธุรกิจตองอาศัย
ผูบริโภคซื้อสินคาและบริการ ในขณะเดียวกันผูบริโภคตองอาศัยหนวยธุรกิจตาง ๆ ผลิตสินคาและบริการ
เพือ่ สนองความตองการของตน ผูประกอบธุรกิจจําเปนตองมีจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตยสุจริต มี
จิตสํานึก และมีความรับผิดชอบตอผูเกี่ยวของ หากนักธุรกิจมีจรรยาบรรณและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะกับ
ลักษณะงานอาชีพของตนในการดําเนินธุรกิจแลว เชื่อไดวาธุรกิจนั้น ๆ จะประสบผลสําเร็จอยางแนนอน
ความสําคัญของจรรยาบรรณ
ผูประกอบธุรกิจหรือนักธุรกิจ เปนผูประกอบอาชีพที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ ดังนั้น นักธุรกิจจึงจําเปนตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี เพื่อใหเกิดความศรัทธาและเกิดการ
ยอมรับของสังคมตอวิชาชีพนี้
จรรยาบรรณของผูประกอบการ มีดังนี้
1. จรรยาบรรณตอลูกคา
ลูกคาหรือผูบริโภค เปนกลุมบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหธุรกิจสามารถดํารงอยูไดเพราะลูกคาเปน
ผูซื้อสินคาหรือใชบริการที่ธุรกิจผลิตออกมา ทําใหธุรกิจมีรายได กอใหเกิดกําไรและทําใหธุรกิจสามารถ
เจริญเติบโตได ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจจึงจะตองปฏิบัติตอลูกคาอยางซื่อสัตยและเปนธรรม
ผูประกอบธุรกิจพึงปฏิบัติตอลูกคา ดังนี้
1. ขายสินคาและบริการดวยความยุติธรรม คือ ขายดวยราคาตามความเหมาะสมกับคุณภาพของ
สินคาและบริการใหแกลูกคา และมีความรับผิดชอบตามภาระผูกพันที่ไดตกลงกันไว
2. ละเวนการกระทําใด ๆ ที่จะทําใหสินคามีราคาสูงขึ้นโดยไมมีเหตุผล เชน การกักตุนสินคาเพื่อทํา
ใหสินคาขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น
3. ใหบริการแกลูกคาทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ โดยใหโอกาสแกลูกคาที่จะซื้อ
สินคาหรือบริการไมวาจะในสภาวะใดก็ตาม เชน ในภาวะที่สินคาขาดตลาด
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2. จรรยาบรรณตอคูแขงขันในเชิงธุรกิจ
การประกอบธุรกิจทุกประเภท จะมีผูประกอบการมากกวาหนึ่งราย ดังนั้น การประกอบธุรกิจจึงตอง
มีการแขงขันกันเพื่อพยายามทําใหธุรกิจของตนเองเจริญกาวหนา การแขงขันจึงเปนการชวยพัฒนาธุรกิจ เปน
สิ่งที่พิสูจนความสามารถของผูประกอบธุรกิจ
ผูประกอบธุรกิจพึงปฏิบัติตอคูแขงขันในเชิงธุรกิจ ดังนี้
1. ไมกลั่นแกลงคูแขงขัน เชน ใหรายคูแขงขันเพื่อใหคูแขงขันเสียโอกาสในการดําเนินการและตัด
ราคาเพื่อแยงสินคา
2. ชวยกันสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดแกสังคม เชน รวมกันปองกันทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะ
แวดลอม
3. ไมคนหาความลับของคูแขงขันในเชิงธุรกิจโดยใชวิธีการที่มิชอบ
4. พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่จะบั่นทอนชื่อเสียงตอสินคาหรือบริการของคูแขงขัน
3.จรรยาบรรณตอหนวยราชการ
ผูประกอบธุรกิจมีความจําเปนตองติดตอกับหนวยงานของราชการ ซึ่งเปนหนวยหนึ่งของสังคม เชน
การเสียภาษี การจดทะเบียนธุรกิจตาง ๆ ดังนั้น ควรเขาใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตอหนวยราชการ
ผูประกอบธุรกิจพึงปฏิบัติตอหนวยราชการ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎขอบังคับของหนวยราชการ
2. ใหความรวมมือกับหนวยราชการตามหนาที่พลเมืองดี
3. ละเวนจากการติดสินบนเจาหนาที่
4. มีทัศนคติที่ดีและถูกตองตอหนวยงาน
4. จรรยาบรรณตอพนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาของผูประกอบธุรกิจ การที่ผูประกอบธุรกิจมีพนักงานที่
ขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย จะทําใหธุรกิจดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูประกอบธุรกิจพึงปฏิบัติตอพนักงาน ดังนี้
1. ใหคาจางและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถของพนักงานไมเอารัดเอาเปรียบ
พนักงาน
2. ใหการพัฒนาพนักงาน โดยการจัดฝกอบรมเพื่อใหพนักงานไดรับความรูเทคโนโลยีใหม ๆ เปน
การเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน
3. จัดสภาพการทํางาน สถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยตอสุขภาพและชีวิตของ
พนักงาน พรอมทั้งจัดหาเครื่องปองกันภัยอันจะเกิดขึ้นไดจากการปฏิบัติหนาที่เพราะสภาพการทํางานที่ดีจะ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และทําใหพนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
4. ใหความเปนธรรมและเทาเทียมกันแกพนักงานทุกคนในการปกครองและการพิจารณาความดี
ความชอบ
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5. ใหโอกาสในการแสดงความสามารถของพนักงานแตละคน
6. ใหคาํ แนะนะ ใหความชวยเหลือ ทั้งในเรื่องการทํางานและเรื่องสวนตัวตามความเหมาะสม
7. พึงปลูกฝงแนวความคิดวาการประพฤติตนใหอยูในระเบียบวินัยเปนสิ่งที่ดีงาม
5. จรรยาบรรณตอสังคมและสภาวะแวดลอม
เนื่องดวยสังคมประกอบดวยบุคคลตาง ๆ เปนจํานวนมากแตละคนก็มีความแตกตางทั้งอุปนิสัย
การศึกษา ศาสนา ดังนั้น สังคมจะสงบสุขไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจ ทุกคนตองชวยกันสรางสรรค
สังคม ผูประกอบธุรกิจก็เปนสวนหนึ่งของสังคม ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองรับผิดชอบตอสังคมเพื่อมี
สวนรวมทําใหสังคมกาวหนาตอไป
ผูประกอบธุรกิจพึงปฏิบัติตอสังคมและสภาวะแวดลอม ดังนี้
1. ละเวนการประกอบธุรกิจที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอสังคมและสภาวะแวดลอมทั้งดานศีลธรรม
ความเปนอยู และจิตใจ เชน การเปดบอนการพนัน สาถนเริงรมยที่มีการจําหนายยาเสพติด สถานเริงรมยที่มี
การคาประเวณี การรับซื้อของผิดกฎหมาย
2. ละเวนการประกอบธุรกิจที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดลอม เชน การประกอบ
ธุรกิจแลวปลอยน้ําเสียจากการผลิตลงในแมน้ําลําคลอง การประกอบธุรกิจที่มีการปลอยควันหรือฝุนละออง
ฟุงกระจายอยูในบรรยากาศ การตัดไมทําลายปา การรุกล้ําที่สาธารณะ
3. ใหความรวมมือทุกฝายชวยสรงสรรคสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกสังคม เชน การสงเสริม
การศึกษา ใหทุนการศึกษา สงเสริมการวิจัย ใหบริการแกสังคม
4. ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพที่สุด ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไม
ประกอบการประมงในฤดูและเขตหามทําการประมง
5. พยายามหาวิธีสรางสิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ นําสิ่งที่ใชแลวมาปรับปรุงใชอีก เชน การนํา
หนังสือพิมพหรือกระดาษที่ใชแลวมาทําเปนกระดาษใหม
6. พึงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานในการประกอบการเพื่อขจัดอันตราย อันอาจสงผลกระทบตอ
สภาวะแวดลอม
7. พึงประกอบธุรกิจ ผลิตสินคาหรือบริการที่เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมและเปนสิ่งที่มีประโยชน
ตอสังคมและมนุษยชาติ
กิจกรรม
ใหผูเรียนกําหนดคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม อธิบายพอเขาใจ
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เรื่องที่ 7 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก
ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา
แนวคิด

ทรัพยากรเปนปจจัยที่สําคัญในการประกอบอาชีพทรัพยากร แบงเปน 2 ประเภท ใหญ ๆ คือ
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรในการประกอบการ
การใชทรัพยากรธรรมชาติตองคํานึงถึงความหมดเปลือง และการใชทรัพยากรทดแทน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในชุมชน สังคม ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีป
ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา
“พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใชงานไดโดยการทําให
วัตถุหรือธาตุเกิดความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปแบบไปได การที่วัตถุเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดก็
เพราะมีแรงหรือพลังงานเขาไปกระทําพลังงานหรือความสามารถในการทํางานไดนี้ นอกจากสิ่งมีชีวิตจะใช
พลังงาน ซึ่งอยูในรูปของสารอาหารในการดํารงชีวิตโดยตรงแลว สิ่งมีชีวิตยังตองใชพลังงานในรูปแบบ
ลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวันอีกในหลายรูปแบบ เชน ทางดานแสงสวาง ความรอน ไฟฟา
เปนตน
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน เราสามารถแยกการใหคําจํากัดความได ดังนี้คือ
สิง่ แวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต เห็นไดดวยตาเปลาและไม
สามารถเห็นไดดวยตาเปลา รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น หรืออาจจะกลาว
ไดวา สิ่งแวดลอมจะประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้นในชวงเวลาหนึ่งเพื่อ
สนองความตองการของมนุษยนั่นเอง
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไดแก บรรยากาศ น้ํา ดิน แรธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูบน
โลก (พืชและสัตว) ฯลฯ
สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก สาธารณูปการตาง ๆ เชน ถนน เขื่อนกั้นน้ํา ฯลฯ หรือระบบ
ของสถาบันสังคมมนุษยที่ดําเนินชีวิตอยู ฯลฯ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆ (สิง่ แวดลอม) ที่ปรากฎและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
มนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และ
กําลังแรงงานมนุษย เปนตน
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
การแบงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ มีการแบงกันหลายลักษณะแตในที่นี้จะขอแบง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชเกณฑของการนํามาใชโดยแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมหมดสิ้น เปนทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากอนที่จะมีมนุษย
เมื่อมนุษยเกิดขึ้นมาสิ่งเหลานี้ก็มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย
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2. ทรัพยากรธรรมชาติทใ่ี ชแลวทดแทนได เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไปแลว สามารถเกิดขึ้น
ทดแทนได ซึ่งอาจเร็วหรือชาขึ้นอยูกับชนิดของทรัพยากรธรรมชาติประเภทนั้น ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช
แลวทดแทนได เชน พืช ปาไม สัตวปา มนุษย ความอุดมสมบูรณของดิน คุณภาพของน้ํา และ
ทัศนียภาพที่สวยงาม เปนตน
3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถนํามาใชใหมได เปนทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรธาตุชนิดตาง ๆ
ที่นํามาใชแลวสามารถนําไปแปรรูปใหกลับไปสูสภาพเดิมได แลวนํากลับมาใชใหมอีก เชน แรโลหะ แร
อโลหะ ไดแก เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม แกว ฯลฯ
4. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดสิ้นไป เปนทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใชแลวจะหมดไปจาก
โลกนี้ หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได แตตองใชระยะยาวนานมาก ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ไดแก
น้ํามันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และถานหิน เปนตน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติดวยวิธีการที่ฉลาดเหมาะสม
โดยใชอยางประหยัด ใหเกิดประโยชน และเกิดคุณคามากที่สุด รวมทั้งการปรับปรุงของเสียใหนํากลับมาใช
ใหม เพื่อใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด
การอนุรักษสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชสิ่งแวดลอมอยางชาญฉลาดไมใหเกิดพิษภัยตอสังคม
สวนรวม ดํารงไวซึ่งสภาพเดิมของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น รวมทั้งหาทาง
กําจัดและปองกันมลพิษสิ่งแวดลอม
การอนุรักษพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาและนําเอา
พลังงานจากแหลงใหม ๆ มาใชเพื่อทดแทนและมีการปองกันการสูญเสียพลังงาน
วิธีการอนุรักษพลังงาน พอสรุปไดดังนี้
1. หาแหลงพลังงานทดแทน
2. การวิจัยและพัฒนาพลังงาน
3. การเผยแพรความรูสูสังคม
4. การประหยัดพลังงาน

กิจกรรม
ใหผูเรียนสํารวจทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นมีอะไรบาง
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บทที่ 2
ชองทางการพัฒนาอาชีพ

สาระสําคัญ
การเปลี ่ย นแปลงทางด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสิ่ง แวดล อม ความเจริญ กา วหนา ทาง
เทคโนโลยีมีผลตอความเปนอยูและการประกอบอาชีพ ดังนัน้ จึงจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหความเปนไป
ไดใ นการพัฒนาอาชีพ เพือ่ ใหมองเห็นชองทางในการพัฒนาอาชีพไดอยา งเหมาะสมกับ ตนเองโดยการ
กําหนดวิธกี ารและขัน้ ตอนดวยการพิจารณาถึงความเปนไปไดและจัดลําดับ พรอมทัง้ ใหเหตุผลในการพัฒนา
อาชีพได
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความจําเปนในการมองเห็นชองทางในการพัฒนาอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนเอง
2. ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ไดแก ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ
3. กําหนดวิธีการและขั้นตอนการประกอบอาชีพโดยพิจารณาความเปนไปไดของการพัฒนาอาชีพ
และจัดลําดับ พรอมทั้งใหเหตุผลในการจัดลําดับการพัฒนาอาชีพที่กําหนด
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความจําเปนในการมองเห็นชองทางเพื่อพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 2 ความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 3 การกําหนดวิธีการพัฒนาอาชีพพรอมเหตุผล
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เรื่องที่ 1 ความจําเปนในการมองเห็นชองทางเพื่อพัฒนาอาชีพ

การที่คนเราจะประสบความสําเร็จในอาชีพไดนั้น มิใชวาเปนสิ่งที่ทํากันไดงาย ๆ แตจะตองมีการ
สํารวจขอเท็จจริง มีการวางแผน กําหนดเปาหมายที่ตองการ เขียนโครงการที่จะทําและปฏิบัติตาม ขณะที่
โครงการก็มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขไปดวย นอกจากจะเนนรายไดที่พึงจะไดแลว สิ่งที่สําคัญที่จะขาดมิได
ซึ่งจะทําใหอาชีพมีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็คือ การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบการดวย
การประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจหรือจะกระทําสิ่งใด เชน การเดินทางไปทีใ่ ดสักแหงหนึง่ การ
จัดเลี้ยงเหลานี้เปนตน จะตองมีการกําหนดแผนเสียกอนถึงแมวาบางคนอาจทํากิจการโดยไมมีแผนงาน ซึ่ง
อาจประสบความสําเร็จในชวงแรก ๆ เทานั้น แตระยะเวลาอาจมีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นสงผลใหเกิด
อุปสรรคการประกอบอาชีพ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง หรือแมกระทั่ง
ความสลับซับซอนของงานที่มากขึ้น เพราะสิ่งเหลานี้ไมไดผานการคาดคะเนและการคิดอยางรอบคอบกอน
การวางแผนเปนการคิดไวลวงหนาวาจะทําอะไร มีจุดมุงหมายอะไร มีวิธีการอยางไรเปน
กระบวนการที่มีรูปแบบอยางหนึ่ง มีการระบุเปาหมายและแผนรายละเอียดตาง ๆ มีการประสานกิจกรรม
ตาง ๆ ตั้งแตจุดเริ่มตนจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุด การประกอบอาชีพมีความยุงยากสลับซับซอน การดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความสอดคลองกันกับทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู เพื่อใหมีความเปนไดมาก
ที่สุด ดังนั้น การวางแผนจึงมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพ ดังนี้คือ
1. ชวยทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
2. ชวยทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ชวยทําใหการดําเนินงานมีความเสี่ยงนอยลงและมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานมากขึ้น
4. ชวยปองกันการขัดแยง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานได
5. ชวยปรับวิธีการดําเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางอยางไดอยางเหมาะสม
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เรื่องที่ 2 ความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ

1. การลงทุน
“การลงทุน” หมายถึง การออมเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะตองยอมรับความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นเชนกัน การตัดสินใจนําเงินออมมาลงทุนเราจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ และศึกษาหาขอมูลที่
เกี่ยวของเปนอยางดีเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่คาดหวังไวและเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
วิเคราะหทางการเงิน การลงทุน
เพื่อเปรียบเทียบผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับ และคาใชจายที่ตองเสียไปในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ
คาใชจายของโครงการ
1. คาลงทุน
2. คาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา
3. คาทดแทน
4. เงินสํารองจาย
การประมาณคาใชจายโครงการ
1.ระบุรายการและปริมาณคาใชจาย
2. การตีราคาคาใชจาย
ราคาตลาด
ราคาทางบัญชี
3. รวมคาใชจายเปนรายป
ผลประโยชนตอบแทนของโครงการ
กระแสเงินสด = ผลประโยชนตอบแทนตอป – คาใชจายตอป
2. การตลาด
การตลาด
การตลาด เปนกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความจําเปนและมีความสําคัญตอการอยูรอดขององคกรธุรกิจ
ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนั้น ธุรกิจจําเปนจะตองอาศัยกลยุทธทางการตลาดซึ่งสิ่งนั้นก็คือการขาย การ
เรียนรูเพื่อใหเขาใจถึงความแตกตางของการขายและการตลาดอยางชัดเจนจะชวยใหธรุ กิจพัฒนาตอไป
รวมถึงหนาที่ของการขายและการตลาดดวย ดังนั้น เปาหมายของธุรกิจจะดําเนินไปในทิศทางที่มุงหวังได จึง
จําเปนที่ตองศึกษาความสําคัญของการตลาดและการขายอยางละเอียด
ความสําคัญของการตลาด
ยุคแรกของการตลาดจะเนนที่การผลิต โดยจะทําการผลิตสินคาใหไดมากเพื่อสนองความตองการใน
ตลาดในยุคแรกนั้นคูแขงหรือผูผลิตในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งจะมีผูผลิตไมมากราย ดังนั้น การ
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ผลิตจึงเปนหนทางทํากําไร หากผูผลิตสามารถผลิตสินคาใหไดจํานวนมากในลักษณะของสินคาเพื่อมวลชน
ในยุคที่ 2 การตลาดจะเนนที่การขาย โดยจะเนนที่กิจกรรมการขาย ใหความสําคัญกับงานการขายเปนอยาง
มาก และกําไรของธุรกิจจะเกิดขึ้นมากนอยก็อยูที่ความสามารถและประสิทธิภาพของทีมการขาย ยุคถัดมา
เปนยุคที่การตลาดเนนการใชเครื่องมือทางการตลาดทุกอยาง โดยเฉพาะการสรางความพึงพอใจใหเกิดกับ
ลูกคาโดยใชสวนผสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑการกําหนดราคาของผลิตภัณฑที่เหมาะสม
ความหมายของการตลาดและการขาย
การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจที่จะทําใหสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภคและทําใหผูบริโภค
เกิดความพึงพอใจที่ไดบริโภคสินคาหรือบริการนั้นอันเปนผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของธุรกิจนั้น ๆ อีกดวย
การขาย หมายถึง กระบวนการในการชวยเหลือ โนมนาว ชักจูงใจ โดยใชบุคคลหรือไมใชบุคคลก็
ได เพื่อใหลูกคาคาดหวังตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการนั้น ๆ
ความแตกตางระหวางการตลาดและการขาย
เมื่อธุรกิจทําการผลิตสินคาหรือบริการและพยายามจูงใจผูบริโภคใหซื้อสินคาหรือบริการนั้น เราจะ
เรียนกิจกรรมนี้วา การขาย ซึ่งจําเปนจะตองรูถึงความตองการของผูบริโภค เพื่อที่ธุรกิจหรืผูผลิตจะผลิต
สินคาใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เมื่อผูผลิตคนหาความตองการที่แทจริงของ
ผูบริโภคแลวจะนําขอมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑของตน เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจเมื่อไดใช
ผลิตภัณฑนั้นแลว ทายที่สุดธุรกิจก็จะไดกําไร ลักษณะนี้เรียกวา การตลาด ซึ่งสามารถที่จะสรุปความแตกตาง
ระหวางการขายและการตลาดได ดังนี้
การขาย
1. เนนที่ความสําคัญของผลิตภัณฑ
2. ธุรกิจจะคนหาเทคนิควิธีการขายที่ประสบ
ความสําเร็จ
3. ธุรกิจจะมุงเนนที่ยอดขาย
4. แผนการขายจะเปนแผนระยะสัน้ สนองตอบ
ความตองการของพนักงานขาย

การตลาด
1. เนนความตองการของผูบริโภค
2. ธุรกิจจะคนหาวิธีการสรางความพึงพอใจตอ
ผูบริโภค
3. ธุรกิจจะมุงเนนที่ผลกําไร
4. แผนการตลาดจะเปนแผนระยะยาวสนองตอบ
ความตองการของผูซื้อ

แนวความคิดทางการตลาด
นักธุรกิจใหความสําคัญกับการตลาด เพื่อทําใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จโดยมีการพัฒนา
แนวความคิด ปรัชญา และการดําเนินธุรกิจ การพัฒนา 3 ประการดังกลาวเรียกวาเปนแนวความคิดทาง
การตลาด แนวความคิดทางการตลาดในปจจุบันมุงเนนไปที่ผูบริโภคและการผสมผสานของกิจกรรมทาง
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การตลาด เพื่อทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของธุรกิจและใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจที่ไดใชผลิตภัณฑ นั้นๆ
แนวความคิดทางการตลาดอาจสรุปไดดังแผนภูมิตอไปนี้
การมุงเนนผูบริโภค
การผสมผสาน
กิจกรรมทางการ
ตลาด

การสรางความ
พึงพอใจใหกับ
ผูบริโภค

ธุรกิจ
ประสบ
ผลสําเร็จ

การกําหนดวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของธุรกิจ
นอกจากแนวความคิดที่กลาวขางตน ยังมีการเสนอแนวความคิดใหมทางธุรกิจอันเปนแนวความคิด
ที่เปนไปตามกระแสของสังคมและของประเทศชาติ คือ แนวความคิดทางการตลาดเพื่อสังคมและ
สิง่ แวดลอม โดยการตลาดในลักษณะนี้จะเนนในดานของการรักษาสิง่ แวดลอม ความปลอดภัยตอชีวิต
ผูบริโภคและไมทํารายธรรมชาติ โอโซน อากาศ น้ํา เนื่องมาจากระแสการพิทักษโลก ดังนั้น ธุรกิจจึงเสนอ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอธรรมชาติปลอดสารซีเอฟซี (CFCs)ซึ่งทําลายโอโซน มีกิจกรมทางการตลาดในเรื่อง
ของรีไซเคิล รีฟล รียูส แนวความคิดที่กลาวถึงนี้อาจเรียกไดวาเปนกรีนมาเก็ตติ้ง นั่นเอง
หนาที่ทางการตลาดที่สําคัญ
หนาที่ของการตลาดที่มีผูผลิตและผูบริโภคก็เพื่อชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกใหกบั ผูผ ลิตและ
ผูบริโภค สรุปได ดังนี้
1. การขาย ผูประกอบธุรกิจตองอาศัยนักการตลาดดําเนินกิจกรรมในดานการขายเพื่อเคลื่อนยาย
สินคาจากโรงงานผลิตและการทําการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือความเปนเจาของในสินคานั้น ๆ ไปยัง
ผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจจําเปนตองศึกษาจุดประสงคของตลาดและตองสรางแรงจูงใจเพื่อทําใหลูกคาอยาก
ไดสินคาโดยอาศัยการโฆษณา การสงเสริมการขาย และการใชพนักงานขายเพื่อกระตุนใหลูกคาเปาหมาย
ตัดสินใจที่จะซื้อ ในทางกลับกันผูประกอบธุรกิจก็สามารถขายสินคาได
2. การซื้อ ผูประกอบธุรกิจตองเปนนักซื้อที่ฉลาดเพื่อใหไดวัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน
ราคาที่เหมาะสมดวย เพื่อเปนการลดตนทุนของธุรกิจเอง โดยยึดหลักตองซื้อใหไดปริมาณในเวลาและราคาที่
เหมาะสมดวย จะตองรูวัตถุประสงคดวยวาจะซื้อเพื่ออะไร เชน ซื้อไปเพื่อผลิต ซื้อไปเพื่อขายตอ และตอง
รูจักเปรียบเทียบคุณภาพราคาของสินคาที่จะซื้อ รวมถึงขอตกลงในเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล และตรวจสอบรับ
สินคาเขาเก็บไวในคลังสินคาหรือสตอกเพื่อรอการจําหนายตอไป
3. การขนสงสินคา ตลาดตองจัดการขนสงที่เหมาะสมกับสินคาโดยพิจารณาลักษณะสินคา หีบหอ
ของสินคา เพื่อเลือกพาหนะขนสงที่ดีเหมาะกับสินคาประหยัดคาขนสงหรือคาระวาง การสงมองสินคาที่ตรง
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ตอเวลา ลูกคาทุกรายตองการรับสินคาตรงตอเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่มีฤดูกาลในการขายยิ่งจําเปน
อยางยิ่งที่ตองรักษาเวลาในการขนสงธุรกิจ จําเปนตองเลือกวิธีการขนสงที่เหมาะสมไมวาจะเปนทาง
รถบรรทุก รถไฟ ทางเครื่องบิน เรือบรรทุกสินคา หรือการขนสงทางทอ
4. การจัดมาตรฐานสินคา เพื่อใหไดสินคาเปนที่พอใจงายตอการตัดสินใจซื้อ และสรางความมั่นใจ
ใหกับผูบริโภค จึงมีการจัดแบงระดับหรือมาตรฐานของสินคา เพื่อใหลูกคาไดเลือกสินคาที่เหมาะสมและ
ตรงกับความตองาการโดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อขายสินคาในตลาดตางประเทศการจัดอันดับและมาตรฐาน
สินคามีความสําคัญอยางยิ่ง ในปจจุบันประเทศไทยสนับสนุนการผลิตสินคาเพื่อสงออกเพิ่มขึ้นสูง ดังนั้นการ
ที่สินคาไดมาตรฐาน ISO จึงเปนสิ่งที่สําคัญ โดยผูผลิตจําเปนตองศึกษาและพยายามผลิตใหได
มาตรฐานสากลที่กําหนด ไมวาจะเปนมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000, ISO 9002 หรือ ISO 14000 ก็ตาม เพื่อ
รักษาภาพพจน และการยอมรับในมาตรฐานสินคาไทย
5. หนาที่ในการเก็บรักษาสินคา การเก็บรักษาสินคาในคลังเก็บสินคาหรือสต็อกสินคาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงเวลาไดทันทีที่มีคําสั่งซื้อสินคาเขามา การเก็บรักษาสินคาเพื่อ
วัตถุประสงคหลายประการ เชน เหลา ไวน ยิ่งหมักบมนานปก็ยิ่งมีราคาแพง เพื่อใหขายนอกฤดูกาลได เชน
การแชแข็ง การฉายแสงเก็บไว เพื่อชะลอการสุกของผลไม เพื่อเก็งกําไรโดยรักษาระดับอุปทานในตลาดเมื่อ
สินคาไดราคาดีคอยปลอยออกขาย
6. การประกันภัย สินคาที่ผลิตออกมาและรอการจําหนาย อาจเสี่ยงตอภัยตาง ๆ เชน การลาสมัย การ
ถูกลักขโมย ภัยธรรมชาติ ลักษณะการเสี่ยงภัยอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา ดังนั้น การประกันภัยจึงเปนทางเลือก
หนึ่งที่จะชวยแกปญหาดังกลาว โดยธุรกิจจะตองไมผลักภาระการเสี่ยงภัยออกจากกิจการโดยสิ้นเชิง ปจจุบัน
ไดมีสถาบันรับประกันภัยตาง ๆ เขามาชวยแบงเบาภาระการเสี่ยงภัย โดยใชหลักการกระจายการเสี่ยงภัยให
กวางออกไปถึงผูรับภาระหลาย ๆ ราย
7. การใหความชวยเหลือดานการเงิน การประกอบธุรกิจซื้อขายสินคาจะมีปญหาเกี่ยวกับการเงิน หนี้
สูญ หนี้เสีย การขาดสภาพคลองทางการเงิน ขาดเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจจนเปนผลใหไมมีเงินจายสินคา
จายคาจางเงินเดือนพนักงาน ดังนั้น การจัดการเงินที่ดีในฐานะการเงินของกิจการอยูในภาวะสมดุลรายได
เกิดขึ้นสอดคลองกับชําระหนี้สิน หากกิจการธุรกิจจัดการดานการเงินไมดีก็อาจนําไปสูการขาดทุน จนถึง
ตองออกจากธุรกิจนั้นไป การจัดหาเงินทุนจากแหลงตาง ๆ และการจัดการนําเงินกําไรไปลงทุนใหมในธุรกิจ
ที่มีความเสี่ยงต่ํา รวมถึงสถาบันทางการเงินที่จะเขามาชวยในเรื่องการกูยืมเงินเพื่อการลงทุน เชน ธนาคาร
พาณิชย ทรัสต บรรษัทเงินทุน เปนการเขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือ พัฒนาการลงทุนของธุรกิจ
8. การหาขอมูลทางการตลาด เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหารธุรกิจและประโยชนของธุรกิจ
ใหมีผลเสียหายนอยที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งยุคของขอมูลขาวสาร เชน ในปจจุบันธุรกิจใดไดขอมูลขาวสาร
กอนก็ยอมจะไดเปรียบในการตัดสินใจไดรวดเร็ว ถูกตอง เชน ขอมูลในการลดคาเงินบาท การใหคาเงินบาท
ลอยตัว ผูรูกอนยอมปรับกลยุทธและตักตวงผลประโยชนไดจากคาเงินที่เปลี่ยนแปลง
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3. กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการผลิตสินคา การใหบริการ ตามความตองการของผูบริโภค
ซึ่งประกอบไปดวย ลูกคา ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก โดยมีวธิ กี ารในการ
ควบคุมดูแลการผลิตอยางมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน และการสรางคุณลักษณะที่โดดเดนของสินคาหรือบริการ
ไดแก
1. ความนาเชื่อถือ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงความนาเชื่อถือและไววางใจ
2. การตอบสนอง การตอบสนองที่มีความตั้งใจและเต็มใจ
3. การสรางความมั่นใจ สามารถที่จะทําใหลูกคาเกิดความเชื่อใจ
4. การดูแลเอาใจใส
5. เครื่องมืออุปกรณ
4. การขนสงสินคา
การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเปนหนาที่ของผูผลิตที่จะให
อรรถประโยชนแกผบู ริโภคในดานเวลาและสถานที่ สงผลใหสินคามีมูลคาเพิ่มขึ้น เพราะหลักในการจัดการ
ขนสงมีอยูวา “มูลคาสินคาทีเ่ พิ่มขึ้นหลังจากขนสงไปแลวจะตองสูงกวาคาขนสง” ซึ่งมีสินคาบางชนิดที่คา
ขนสงสูงกวาราคาตัวสินคาจริงมาก เชน การขนหินทราย ยิปซัม ถานหิน แตก็มีสินคาบางชนิดที่คาขนสงถูก
กวาราคาสินคาจริง เชน การขนทองคํา เพชรพลอย และยา เปนตน
การขนสง มีสว นชวยลดคาตนทุนการผลิตได ในกรณีที่ตั้งโรงงานขนาดใหญที่ตนทุนต่ําสุดสถานที่
หนึ่งแตตองการกระจายสินคาไปทั่วประเทศ เชน โรงงานผลิตรถมอเตอรไซค ที่ตั้งอยูชานเมืองกรุงเทพฯ แต
สามารถสงรถมอเตอรไซคไปขายทั่วประเทศ หรือโรงงานผลิตเสื้อผาตั้งอยูในประเทศไทยแตสามารถสง
เสื้อผาไปขายไดทั่วโลก เปนตน ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยสินคาลดลง
การขนสงทางธุรกิจมี 3 ทาง คือ
1. การขนสงทางบก ปจจุบันมีทางรถไฟเชื่อมระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองใหญ ๆ เกือบทัว่ ประเทศ
ผานจังหวัดใหญ ๆ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนที่ผานภาคใตมีการเชื่อมตอกับ
ประเทศมาเลเซียทางปาดังเบซารและสุไหงโก-ลกจนถึงสิงคโปร นอกจากนั้นยังมีทางรถไฟเชื่อมกับประเทศ
กัมพูชา แตขณะนี้หยุดกิจการ เพราะปญหาความปลอดภัยภายในของประเทศนั้น กิจกรรมหลักของรถไฟ คือ
การขนสงสินคา รอยละ 90 ของรถไฟเปนตูสินคา แตละปรถไฟทําการขนสงสินคาประมาณ 8 ลานตัน สวน
ใหญวัตถุดิบ เชน น้ํามัน และปูนซีเมนต
2. การขนสงทางเรือ มีทาเรือใหญ ๆ ที่ใชขนสงสินคาทั้งภายในประเทศ และติดตอกับตางประเทศ
เชน ทาเรือคลองเตย แหลมฉบัง มาบตาพุด ภูเก็ต สงขลา และสีชัง การขนสงทางเรือมีคาใชจายต่ําแตลาชา
ระบบบริหารและระบบศุลกากรยังลาสมัย มีชองวางใหเจาหนาทําการทุจริตไดมาก สงผลใหมูลคาเพิ่มของ
สินคาและบริการขององคกรธุรกิจหายไปเปนจํานวนมาก
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3. การขนสงทางอากาศ ประเทศไทยมีทาอากาศยานนานาชาติที่สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม
อูตะเภา ภูเก็ต และหาดใหญ ซึ่งทําใหการขนสงสินคาและบริการขาเขาและขาออกดีพอสมควร การขนสง
ทางอากาศมีความรวดเร็ว แตเสียคาใชจายสูงมาก เหมาะสําหรับการขนสงสินคาขนาดเล็ก น้าํ หนักเบา
นอกจากนี้ยังมีการขนสงทางทอซึ่งใชขนสงเฉพาะกาซ น้ํา และน้ํามันเทานั้น ปจจุบันการขนสงโดย
บรรจุสินคาไวในตูคอนเทนเนอรเปนที่นิยมมากเพราะสามารถใชบรรจุสินคาไดหลายอยาง โดยบรรจุสนิ คา
ในกลองกอนที่รวมไวในตูคอนเทนเนอร ทําใหสะดวกในการขนถาย ในบางกรณีที่ตองใชการขนสงหลายวิธี
หรือเปลีย่ นถานการขนสงหลายครัง้ กวาจะถึงจุดหมายปลายทางก็สามารถโยกยายไดดี เชน เคลื่อนยายจากรถ
ลงเรือหรือจากเรือขึ้นรถ ตูคอนเทนเนอรมีหลายขนาดแลวแตการขนสง เชน การขนสงทางเรือสวนใหญจะใช
ตูม าตรฐานขนาด 21 ฟุต และ 40 ฟุต สวนตูคอนเทนเนอรสาํ หรับสงของทางอากาศจะมีขนาดเล็กกวา
การขนสงสินคาแตละวิธีมีขอดี ขอเสียตางกัน นักการตลาดที่ดีตองรูจักเลือกวิธีการขนสงที่
เหมาะสมกับสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของตนเอง เชน ตองการความ
รวดเร็ว หรือตองการราคาถูก หรือตองการความสะดวก
5. การบรรจุหบี หอ
การบรรจุหีบหอนั้น นอกจากใชปองกันผลิตภัณฑแลว ยังใชในการสงเสริมการขายอีก ซึ่งถือวามี
ความสําคัญมากทั้งสําหรับผูชายและผูบริโภค การบรรจุหีบหอที่ดีทําใหสามารถรักษางาย ประหยัดเนื้อที่
และทําใหผูบริโภคมองเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑไดชัดเจน ซึ่งประโยชนของการบรรจุหีบหอมีดังนี้
1. ผูบริโภคมักจะเลือกผลิตภัณฑที่มีการบรรจุหีบหอที่ดีกวา เชน ผูบริโภคยอมซื้อน้ําที่บรรจุขวด
พลาสติกใสในราคาที่แพงกวาน้ําที่บรรจุขวดขุน ทั้งที่เปนน้ําดื่มที่ปลอดภัยเหมือนกันหรือนิยมซื้อบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปที่บรรจุในถวยพลาสติก ในอนาคตผูบริโภคอาจเลือกซื้อบะหมี่ที่บรรจุในถวยที่สามารถใชกับเตา
ไมโครเวฟได
2. การบรรจุหีบหอเปนการสื่อสารระหวางผูผลิตและผูบริโภคอยางหนึ่ง เพราะการบรรจุหีบหอเปน
ตัวกําหนดกลยุทธการตลาด เชน สุราที่มีราคาแพงจะบรรจุขวดที่สวยงาม แมแตบริการก็ใชการบรรจุหีบหอ
สําหรับผูบริโภค เชน ตั๋วเครื่องบินจะตองมีชองที่สวยงามหรือใบเสร็จของโรงแรมก็ตองบรรจุซองที่มี
ขอความสวยงาม
3. การบรรจุหีบหอจะชวยใหการกระจายสินคางายขึ้นและลดตนทุนลง เพราะวาการบรรจุหีบหอที่ดี
จะทําใหการปองกันความเสียหายของสินคาดีขึ้น ยิ่งกวานั้นเมื่อมีการเก็บรักษาสินคาก็จะทําใหมีความ
เสียหายนอยลงดวย บางครั้งการบรรจุหีบหอที่ดีก็เปนการโฆษณาประชาสัมพันธไดดีกวาการโฆษณาดวยสื่อ
ดวยซ้ําไป เพราะเมื่อวางผลิตภัณฑไวในรานคา ผูบริโภคอาจจะเห็นบอยกวาการโฆษณาในสื่อ เราจะเห็นวา
บางครั้งจะมีหีบหอวางแสดงตามตูกระจกใสในรานเปนจํานวนมาก
สิ่งที่นักการตลาดพึงระลึกไวเสมอคือ จะตองไมมีการบรรจุหีบหอที่ทําใหผูบริโภคเขาใจผิด เชน
กระปองที่บรรจุปลาซาดีน ก็ไมควรปดสลากวา เปนปลาทูนา หรือกําหนดบนหีบหอวา สินคามีน้ําหนัก 0.8
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กิโลกรับ แตกลับปดสลากวา 1 กิโลกรัม หรือน้ําสมธรรมชาติ 100% ทั้ง ๆ ที่จริงแลวมีเพียง 25% ผสมน้ําอีก
75% หรือระบุวา หีบหอสามารถหมุนเวียนมาใชใหมไดทั้ง ๆ ที่นํามาใชอีกไมได
ในปจจุบันการบรรจุหีบหอสมัยใหม มักจะใชบารโคด ซึ่งสามารถอานไดดวยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสไดสะดวกในการชําระเงินและการจัดหมวดหมูสินคาไดดี
6. การแปรรูป
การแปรรูป หมายถึง การนําผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีอยูในรูปวัตถุดิบมาผานขบวนการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในกรรมวิธีการผลิต การแปรสภาพเพื่อสามารถบริโภค มีอายุยืนยาวขึ้น
ตลอดทั้งความสะดวกสบายในรูปผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
7. ผลกระทบตอชุมชนและสภาพแวดลอม
ผลกระทบ หมายถึง ผลที่ไดรับหรือเกิดจากการกระทําที่คาดวาจะกอใหเกิดผลดีหรือผลเสียในระยะ
ยาวอยางไร โดยประโยชนที่ลงสูประชาชนนั้น ประชาชนจะไดรับประโยชนอะไรบางจากการดําเนินการ
ของโครงการนี้ที่สามารถแสดงผลประโยชนตอสังคม
ระบบสิง่ แวดลอม นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ระบบสิ่งแวดลอมของชุมชนยังครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอวิถีชีวิต ระบบสิ่งแวดลอมจึงหมาย
รวมถึงดิน น้ํา ปา อากาศ การจัดการทางกายภาพของชุมชน เชน ถนนหนทาง แหลงศูนยกลางชุมชน เปนตน
และสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของชีวิตดวย
ปจจัยของผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอบเขตของการพิจารณา
1. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
2. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม
3. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสุนทรียภาพ
4. ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอสังเกต
1. ลักษณะของผลกระทบสิ่งแวดลอม
เกิดขึ้นบางที่ บางสวน
กระจายทั่วไป
2. ขอสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอม
อาจเกิดขึ้นโดยไมเรียงลําดับ
สรางปญหาลูกโซไดเสมอ
แสดงผลใหเห็นไดทง้ั ระยะสัน้ และระยะยาว
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
สามารถวัดขนาดได
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8. ความรู ความสามารถ
ความรู ความสามารถ หมายถึง ทักษะที่สําคัญหรือความจําเปนในการผลิต หรือการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพในความเปนไปไดในการพัฒนาอาชีพ

เรื่องที่ 3 การกําหนดวิธีการพัฒนาอาชีพพรอมเหตุผล

1. เทคนิควิธีการทํางานของอาชีพที่เลือกประกอบการเปนเคล็ดวิชาในการประกอบอาชีพแตละ
อาชีพใหประสบความสําเร็จจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูประกอบอาชีพจะตองเรียนรูใหเขาใจอยางถองแท
2. เทคนิควิธีการทํางานชวยลดขั้นตอนการทํางานอาชีพบางอาชีพใหสําเร็จอยางรวดเร็วผูประกอบ
อาชีพจะนําเวลาที่เหลือไปดําเนินการในงานยอยอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป
3. เทคนิคการทํางานชวยใหการทํางานประหยัดขึ้น เชน ใชวัสดุบางอยางที่มีราคาถูกหางายใน
ทองถิ่น ทดแทนวัสดุที่มีราคาแพงหรือหายากมาใชในการผลิตแทน ผลผลิตที่ผลิตไดยังมีคุณภาพเหมือนเดิม
4. เทคนิควิธีการทํางานชวยใหผลิตไดมากขึ้น โดยการนําเครื่องมืออุปกรณที่ดัดแปลงมาใชในการ
เพิ่มปริมาณการผลิต ผูผลิตเสาะแสวงหาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีในทองถิ่นมาใชหรือดัดแปลงพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีอยูแลวใหชวยเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น
5. เทคนิควิธีการทํางานชวยใหงานอาชีพมีคุณภาพ มีมาตรฐานเปนสากล เปนที่ยอมรับของตลาด
ประโยชนที่ไดรับจากการกําหนดวิชาการพัฒนาอาชีพ
การจําแนกองคประกอบยอยของงานอาชีพที่เลือกมีประโยชนที่สําคัญ ๆ ดังตอไปนี้ คือ
ชวยใหผูประกอบอาชีพไดเตรียมความพรอมดานขอมูลอาชีพที่ตนเลือก เพราะผูประกอบอาชีพตอง
ใชหลักวิชาในการเสาะแสวงหาขอมูลสําคัญ ๆ ในงานอาชีพนั้น ๆ และขอมูลดานอาชีพแตละอาชีพจะ
เปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา ตามระยะเวลา ตามกลไกแหงราคา ภาวการณตลาด ฤดูกาล เปนตน
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บทที่ 3
การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

สาระสําคัญ
สังคมยุคปจจุบันมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของ
บุคคลและสังคมกอใหเกิดความหลากหลายอันเปนชองทางใหสามารถตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพให
เหมาะสมกับตนเองได
ตัวชี้วัด
ตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนเอง
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ขอมูลการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
เรื่องที่ 2 ตัดสินใจพัฒนาอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ
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เรื่องที่ 1 ขอมูลการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

1. ความพรอม หมายถึง สภาพของบุคคลที่มีวุฒิภาวะแรงจูงใจและประสบการณเดิมสูง พอที่จะกอใหเกิด
การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพไดโดยสะดวก
การวิเคราะหการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
ผลประโยชน
ตอบแทน

คาใชจาย

- ทรัพยากร
- เวลา
- สภาพแวดลอม

ประสิทธิภาพ

โอกาส/
งานอาชีพ
การบรรลุวัตถุประสงค
- ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- ผลตอบแทนที่ไมไดเปนตัวเงิน

ประสิทธิผล

2. ความตองการของตลาด
การวิเคราะหดานการตลาด
ตลาด คือ กลุมของบุคคลและองคการที่มีความตองการและมีอํานาจในการซื้อสินคาและบริการ
สวนประกอบของตลาด
1. ความสนใจในสินคาและบริการ
2. ความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
3. มีอํานาจซื้อ
การตลาดมีระบบของการดําเนินงานของธุรกิจทีม่ ุงเนนการตอบสนองของตลาดหรือผูบริโภคเปนสําคัญ
การหาคําตอบเกี่ยวกับผูบริโภค
1. ผูซื้อคือใคร
2. ตองการซื้ออะไร
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3. ตองการซื้ออยางไร
4. ตองการซื้อเมื่อใด
5. ตองการซื้อที่ไหน
6. เพราะเหตุใดจึงซื้อ
7. ใครเปนผูมีอิทธิพลในการซื้อ
ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการตัดสินใจเลือกกลยุทธตลาดเปาหมาย
1. ทรัพยากรของกิจการ
2. ความเหมือนกันของผลิตภัณฑ
3. ลําดับชั้นในวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ
4. ความเหมือนกันของตลาด
5. กลยุทธการตลาดของคูแขงขัน
การพยากรณความตองการของตลาด
อุปสงคของผลิตภัณฑ ปริมาณทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ซื้อโดยกลุมลูกคาที่กําหนด ไดแก
1. ผลิตภัณฑ
2. ปริมาณทั้งหมด
3. การซื้อ
4. กลุมลูกคา
5. ขอบเขตของภูมิศาสตร
6. ระยะเวลา
7. สภาวะแวดลอมการตลาด
8. แผนการตลาด
วิธีการในการพยากรณความตองการของตลาด
1. เทคนิคการสํารวจ
1.1 สํารวจความคิดเห็นจากผูบริหาร
1.2 สํารวจความคิดเห็นจากพนักงานขาย
1.3 สํารวจความคิดเห็นจากลูกคา
2. การวิเคราะหยอดขายในอดีต
3. การวิเคราะหแนวโนม
4. การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย
5. การทดสอบตลาด
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3. ความรู/ ทักษะและเทคนิคตาง ๆ
ความรู หมายถึง การเรียนรู การจํา และการระลึกถึงความคิดโดยใชขอมูลขอเท็จจริงใหเปนไปตาม
เปาหมายวัตถุประสงคในการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ
ทักษะ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ อยางชํานาญ ซึ่งครอบคลุมการตัดสินใจเลือก
พัฒนาอาชีพ
เทคนิค คือ กลวิธีตาง ๆ ที่ใชเสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธกี าร หรือการกระทําใด ๆ เพื่อชวยให
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทําในกิจกรรม/ งานนัน้ ๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และทุกสิ่งทุกอยางที่อยู
รอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความ
เชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวน
เสริมสรางหรือทําลายอีก สวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปนวงจรวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้ง
ระบบ และมุนษยสามารถนํามาใชหรือปรับแตงใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต
การพัฒนาการเกษตรที่มีผลตอดานเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร จําเปนตองอาศัย
ทรัพยากรในระดับครัวเรือน คือ ที่ดิน ทุน แรงงาน และทรัพยากรมนุษย หรือความสามารถในการจัดการเพื่อ
ดําเนินการผลิตสินคาเกษตรสูผูบริโภค
ทรัพยากรระดับครัวเรือนมีความสัมพันธกับขนาดของฟารม แรงงาน การถือครองและรายได
รายจายครัวเรือน ขนาดของฟารมขนาดเล็กสามารถรองรับแรงงานไดนอยกวาฟารมขนาดใหญ และการถือ
ครองและการใชที่ดินจําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียนหรือ
พืชแซม
การวางแผนการใชทรัพยากรระดับครัวเรือนมีความจําเปนอยางยิ่งในการผลิตพืชผลการเกษตร ซึ่ง
ผูจัดการหรือเจาของฟารมตองพิจารณาใชทรัพยากรอยางเหมาะสม ไมทําลายสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรอยางยั่งยืน
การวิเคราะหผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งาน/
โครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

- การเปลี่ยนแปลงสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ผลกระทบดานบวกและดานลบ
- มองการปรับปรุงผลเสีย
- ใชผลดีใหเกิดประโยชนสูงสุด
- ปองกันและลดคาใชจายในการ
แกปญ
 หา
- การตัดสินใจลงทุน
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5. การใชที่ดิน
ที่ดิน เปนทรัพยากรที่มีจํากัดตามธรรมชาติ มีลักษณะแตกตางกันตามชนิดโครงสรางและคุณสมบัติ
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ
ที่ดินเปนปจจัยอยางหนึ่งไมวาจะผลิตทางดานการเกษตรหรืออุตสาหกรรม อยางไรก็ตามในดาน
การเกษตรนั้นที่ดินถือวามีความสําคัญพิเศษ โดยปกติแลวทีดินมีคุณลักษณะที่แตกตางกันในแตละทองที่
ความอุดมสมบูรณก็แตกตางกันออกไป ความลาดชัน ที่ราบ ที่ลุม ที่ดอน ก็มีความแตกตางกัน ดังนั้น ดินเปน
ปจจัยหนึ่งในการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ภายในฟารม กลาวคือ
1. ที่ดินเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดวาควรจะผลิตชนิดพืชและสัตวอะไร
2. ที่ดินสามารถจะกําหนดระยะเวลาการปลูก ระบบการปลูกพืช และรูปแบบการผลิตทางการเกษตร
เชน ที่ดินเปนที่ราบลุมและมีความชื้นอยูบาง สามารถกําหนดระยะเวลาการปลูกของพืชแตละชนิด การลูก
พืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหลี่ยมฤดู และรูปแบบการผลิตแบบไรนาสวนผสมและเกษตร
ผสมผสาน
3. ชนิดของดินทีส่ ว นในการกําหนดกิจกรรม เชน ดินเหนียวปนดินรวนอาจจะเหมาะสมตอการทํา
นา ดินรวนปนดินทรายอาจจะเหมาะตอการทําพืชไรบางชนิด ดินเหนียวหรือดินทรายก็ยงั สามารถปลูกพืช
และทําบอปลาได แตถาหากดินทั่วไปไมมีความอุดมสมบูรณมากนักอาจจะใชเลี้ยงสัตว เปนตน
4. สภาพพื้นที่แตละแหง เชน ที่ราบและที่ลุมอาจจะเหมาสมตอการทํานา พืชผัก ไมดอกไมประดับ
ไมผลและไมยืนตนบางชนิด หากสภาพพื้นที่ลุมมากอาจนะทําบอปลา นาบัว นาผักกระเฉด เปนตน สวน
สภาพพื้นที่ดอนอาจจะปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตนบางชนิด ตลอดจนการเลีย้ งสัตว
5. ลักษณะและคุณสมบัติอื่น ๆ เชน ความเปนกรดเปนดาง ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ดินเปรีย้ ว ดิน
เค็ม ความลึกของหนาดิน ดินชั้นตาง ๆ เปนตน สิ่งเหลานี้มีผลตอการกําหนดกิจกรรม วิธีการผลิตทั้งปริมาณ
และคุณภาพ
อยางไรก็ตามที่ดินมิไดมองเฉพาะเนื้อดิน ชนิดของดิน ลักษณะดิน และสภาพตาง ๆ ทางเคมีหรือ
ทางกายภาพทีก่ ลาวมาแลวเทานั้น ดินยังหมายถึงสภาพพื้นดินที่มีน้ําใตดิน น้าํ บนดิน ความชื้นของดิน ความ
อุดมสมบูรณของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ พืชพรรณไมนานาชนิดทีปรากฏใหเห็นบนพื้นที่เหลานั้น สิ่งมีชีวิต
สัตวบกเล็ก ๆ บนพืน้ ดิน เปนตน ดังนั้น ดินจึงเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่จะกําหนดกิจกรรมการเกษตรได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความสามารถของเจาของฟารมจะจัดการกับที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไรแตถามองในแง
เศรษฐศาสตรผลตอบแทนที่ดินคือ คาเชาที่ดิน
ประเทศไทยมีขนาดฟารม โดยเฉลี่ย 25.94 ไร และสภาพการใชที่ดินเพื่อการเกษตรในแตละภาคมี
ลักษณะและปญหาแตกตางกัน ดังนี้
ภาคกลาง มีระบบชลประทานคอนขางสมบูรณ อัตราขยายตัวของการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น 7 %
ตอป ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ปญหาดินเปรี้ยวในที่ราบภาคกลาง และปญหาดินเค็มตาม
แนวราบฝง ทะเล ทําใหประสิทธิภาพในการใชดินโดยเฉลี่ยทั้งภาคไมสูงเทาที่ควร กลาวคือ ผลผลิตตอไรใน
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ภาคกลางยังต่ํากวาภาคเหนือ แตการทํานาขาวในภาคกลางยังมีโอกาสเพิ่มผลผลิตตอไรได เนือ่ งจากระบบ
ชลประทานเอื้ออํานวยและการนําเทคโนโลยีเขาปรับปรุงดินเปรี้ยวและดินเค็มที่มีปญหา
ภาคเหนือ มีผลผลิตตอไรสูงสุด เพราะคุณภาพดินดี มีการกระจายการผลิตและปลูกพืชหมุนเวียน
มากแตก็มีขนาดการถือครองที่ดินเล็กที่สุดในประเทศ มีปญหาการบุกรุกทําลายปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย แตมี
ลูทางที่จะกระจายการผลิตไปสูพืชหมุนเวียน พืชยืนตน ไมผลเมืองหนาว ไมดอกเมืองหนาว ชา กาแฟ และ
การเลี้ยงโคนม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดพื้นที่ทําการเกษตรสูดสุดในประเทศ คือ 41% ของเนื้อที่ทํา
การเกษตรทั้งหมด แตมีผลผลิตเพียง 26 % ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ จึงเปนภาคที่มีอัตราการขยายตัวของ
การผลิตทางการเกษตรต่ําสุด คุณภาพดินไมดี ไมเก็บซับน้ําฝน และมีดินเค็มอยูเปนเนื้อที่กวางใหญ มีเนื้อที่
รับน้ําชลประทานเพียง 1.6 ลานไร จากเนื้อที่เพาะปลูกทั้งภาค 60 ลานไร เปนภาคที่อาศัยการเกษตรน้ําฝน
มากที่สุด แตยังมีโอกาสกระจายการผลิตไปสูพืชฤดูแลวไดอีก เชน มันสําปะหลัง ออย พืชน้ํามัน ฝาย และปศุ
สัตว เปนตน
ภาคใต เปนภาคที่มีผลผลิตเกษตรหลักเพียง 2 ชนิด คือ ยางพารา และขาว นับวาเปนฐานการเกษตร
ที่แคบมากทั้ง ๆ ที่โอกาสในการใชที่ดินเพื่อปลูกพืชหมุนเวียนแซมสวนยางพาราและการปลูกผลไมยืนตนยัง
มีอีกมาก รวมทั้งโอกาสในการเลี้ยงปศุสัตวในพื้นที่ซึ่งเคยใชทําเหมืองแร แลวนํามาฟนฟูใหเปนทุงหญาเลี้ยง
สัตว
6. การใชทุน
ทุน หมายถึง เงินทุน เครื่องจักรกลการเกษตรตาง ๆ โรงเรือน สิ่งกอสรางที่ใชในการผลิต และเก็บ
รักษาผลผลิต รวมทั้งปจจัยการผลิตที่เปนพันธุพืช พันธุสัตว ปุย สารเคมี เปนตน
ทุนมีความสําคัญมากตอการผลิตและทุนยังมีความสัมพันธกับแรงงาน ถาใชทุนมากการใชแรงงานก็
นอยลง การเกษตรแบบสมัยใหมจําเปนตองอาศัยทุน สําหรับแหลงเงินทุนอาจไดจากทรัพยสินที่มีอยู ไดจาก
กิจกรรมที่ใหผลตอบแทนหลังจากดําเนินงานเสร็จและการออมทรัพย ทุนอาจไดจากการ
กูเงินหรือมีเครดิตกับสถาบันการเงินหรือกับเพื่อนบาน การใชทุนใหมีประสิทธิภาพ มีขอพิจารณา ดังนี้
1. ในกรณีการลงทุนในระบบทางการเงินการธนาคารมีแบงทุนใน 2 ลักษณะดวยดัน
1.1 ทุนดําเนินการเตรียมการหรือคาลงทุน ซึ่งทุนนี้จะดําเนินการใชไดหลายปและยาวนาน
ถึงแมวาบางครั้งอาจจะมีการซอมแซมหรือตอเติมความจําเปน และระยะเวลาที่ใช เชน ทุนในการปรับสภาพ
พื้นที่จากพื้นราบเปนแบบยกรอง คันลอม ขั้นบันได ขุดบอ โรงเรือนและอาคาร ระบบคลองและระบบสงน้ํา
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการเกษตรที่คงทนถาวรตลอดจนคาซื้อที่ดิน เปนตน
1.2 ทุนดําเนินการในการผลิต หรือเงินทุนหมุนเวียน สวนใหญเปนทุนทางดานการผลิตผัน
แปร เชน พันธุพืช พันธุสัตว ปุย และยาเคมี อาหารสัตว น้ํามันเชื้อเพลิง อุปกรณการเกษตรชั่วคราวที่ใชใน
ฤดูการผลิตเทานั้น เชน เชือก ถุงพลาสติก เปนตน ตลอดจนคาจางแรงงาน
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2. ขนาดของทุนที่ใชในแตละกิจกรรมหรือทั้งฟารม จะสังเกตวามีขนาดของทุนมากก็สามารถมี
โอกาสขยายกิจกรรมไดมาก มีทุนนอยก็ขยายกิจกรรมไดนอย
2.1 ขนาดของทุนจะสัมพันธกับชนิดของกิจกรรม โดยเฉพาะทุนขนาดใหญหรือทุนมาก
มักจะเปนดานการปศุสัตว การประมง และไมผล ไมยืนตนเปนสวนใหญ นอกจากนี้อาจจะเปนฟารมลักษณะ
ประณีต เชน ไมดอกไมประดับ พืชผักเมืองหนาว หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองการใชเทคโนโลยีคอนขางสูง
2.2 ขนาดของทุนจะสัมพันธกับระยะเวลาการลงทุนหรือระบบสินเชื่อจากแหลงตางๆ
มักจะพบวา ขนาดของทุนมากการลงทุนสวนใหญจะเปนกิจกรรมระยะยาว เชน ไมผล ไมยืนตน และปศุ
สัตว ที่เลี้ยงแบบมีโรงเรือนและอาคาร หากจะเปรียบเทียบกับระบบสินเชื่อแลว มักจะเปนการลงทุนที่ตอง
คืนเงินทุนสินเชื่อเกิน 3 ป หากทุนนอยหรือขนาดทุนเล็กจะเปนการลงทุนกิจกรรมระยะสั้นภายใน 1 ป เชน
การทํานา ทําไร และพืชผัก สัตวบางชนิด เปนตน
3. การใชทุนกับระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนกับคืนจากการลงทุน เมื่อกลาวถึงระยะเวลา
ของการลงทุนที่จะใหผลตอบแทนนั้น เวลาเปนตัวสําคัญมากในการตัดสินใจในการเลือกดําเนินกิจกรรม
หากมีทนุ นอยแลวเลือกกิจกรรมที่ใหญหรือมีระยะเวลาการลงทุนนานก็จะทําใหสูญเสียโอกาสของการ
ลงทุนในบางครั้งหากมีการกูยืมจากเพื่อนบานหรือสถาบันการเงินก็จะทําใหดอกเบี้ยสูง การชําระหนี้ลําบาก
ซึ่งมีตัวอยางมากมายในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ ดังนั้น หากเปนฟารมขนาดเล็กควรเลือก
กิจกรรมที่มีการลงทุนนอยและชวงระยะเวลาสั้นในการใหผลตอบแทน นอกจากนีแ้ ลวจํานวนผลตอบแทนที่
ไดรับก็มีความหมายในการเลือกกิจกรรมเชนกัน หากผลตอบแทนคุมกับการลงทุนไมวาระยะสั้นหรือยาว
หลังจากไตรตรองคิดคํานวณแลวก็สามารถจะทําการผลิตได จากทีก่ ลาวมาแลวนีร้ ะยะเวลาและจํานวน
ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนก็มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาเรื่องทุน
เมื่อพูดถึงการวัดประสิทธิภาพหรือผลตอบแทนการใชทุน หากทุนอยูในรูปเงินสด ผลตอบแทนคือ
ดอกเบีย้ หากทุนอยูในรูปของเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณการเกษตร ปจจัยการผลิตผลตอบแทนคือ คาเชา
เครื่องจักร คาปุย คาเมล็ดพันธุ เปนตน
7. การใชแรงงาน
แรงงานเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการผลิต ในที่นี้หมายถึงลักษณะทั้งกายภาพและจิตใจในดาน
กายภาพนั้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอนามัย ความแข็งแรงสมบูรณในการทํางาน สวนดานจิตใจนั้นรวมถึง
ทัศนคติ อุดมการณ ความขยันหมัน่ เพียร ความรูสึกรับผิดชอบในการผลิต ลักษณะของแรงงานพอที่แยก
แรงงานออกเปน 3 ประเภท คือ
1. แรงงานคน
2. แรงงานสัตว
3. แรงงานเครื่องจักรกลการเกษตร
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การใชแรงงานแตละประเภทขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย ขั้นตอนการทํางาน คาใชจาย และรวมถึงเวลา
อยางไรก็ตามแรงงานแตละประเภทก็อาจจะสามารถใชรวมกันได ขึ้นอยูกับกิจกรรมและขั้นตอนการผลิต
สําหรับแรงงานในลักษณะฟารมขนาดเล็กมีความสําคัญมากตองรูจักใชแรงงานใหมีประสิทธิภาพ ลักษณะ
ของแรงงานคนอาจพอจําแนกตามภาวะปจจุบันนี้ไดคือ แรงงานในครอบครัว แรงงานจาง และการ
แลกเปลี่ยนแรงงาน (การลงแขก การเอาแรง) ในแงของเกษตรกรพยายามสงเสริมใหเกษตรกรใชแรงงาน
ครอบครัวใหมากที่สุดไมควรปลอยใหแรงงานวางโดยเปลาประโยชน การใชแรงงานใหมีประสิทธิภาพควร
พิจารณา ดังนี้
1. การใชแรงงานที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เชน กิจกรรมดานพืชและสัตว
2. การใชแรงงานหรือจัดระบบการกระจายของแรงงานใหเหมาะสม เชน กิจกรรมที่มีหลายอยางใน
เวลาเดียวกันหรือเวลาที่ใกลเคียงกัน หรือเวลาทีต่ อเนื่องกัน ไดแก การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชแซม เปนตน
3. การใชแรงงานใหเหมาะสมกับวิทยาการแผนใหมและพื้นบาน เชน วิทยาการการเตรียมดิน การ
ปลูก การใสปุย และกําจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว ซึ่งบางครั้งวิทยาการสมัยใหมอาจจะมีความยุงยากหรือมี
ขั้นตอนมากอาจจะทําใหเกษตรกรแบงเวลาหรือแบงงานไมถูกตอง
4. การใชแรงงานแบงตามเพศและอายุกับขั้นตอนแรงงานหรือชนิดของงาน กลาวคือ การเตรียมดิน
ควรจะเปนเพศชายที่แข็งแรง การปลูกอาจจะเปนทั้งเพศชายและหญิงเชนเดียวกับการเก็บเกี่ยวงานหัตถกรรม
พื้นบานอาจจะเหมาะกับเพศหญิงทั้งคนแก และหนุม สาว แรงงานเด็กอาจจะชวยใหอาหารปลา อาหารสัตว
เปนตน
5. การใชแรงงานผสมผสานหรือทดแทนแรงงานคน สัตว และเครื่องจักรกลการเกษตรอยางไรจึง
กอใหเกิดประสิทธิภาพลดตนทุนการผลิตและประหยัดเวลา
การจัดการเรื่องแรงงานเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะแรงงานในครอบครัวเกษตรกร ควร
จัดการใหมีการกระจายการใชแรงงานไดตลอดป มีกิจกรรมการเกษตรอยางตอเนื่องเพื่อใหมีการใชแรงงาน
อยางสม่ําเสมอทุก ๆ เดือน กอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น และลดการจางแรงงานที่ไมจําเปน เพื่อลดตนทุนการผลิต
สําหรับผลตอบแทนของแรงงานก็คือ คาจางแรงงานนั่นเอง
8. การจัดการ
การจัดการในที่นี้ หมายถึง การจัดสรรหรือการดําเนินการทรัพยากรในการผลิต (ที่ดิน ทุน และ
แรงงาน) เพื่อทําใหการผลิตใหไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของผูจัดการฟารม ดังนั้น การจัดการของ
ผูจัดการฟารมในแตละสภาพพื้นที่แตละฟารมไมเหมือนกัน โดยการตัดสินใจวาจะเลือกผลิตกิจกรรมอะไร
และอยางไร ในสภาพขีดจํากัดดานทรัพยากรและภายใตความเสี่ยง ความไมแนนอนของการผลิตและ
การตลาด อยางไรก็ตามเกณฑในการพิจารณาโดยทั่วไป พอสรุปได ดังนี้
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1. จะผลิตอะไร
2. จะผลิตที่ไหน
3. จะผลิตเมื่อไร
4. จะผลิตเทาไรและอยางไร
5. จะผลิตและขายกับใคร
ดังนั้นบทบาทสําคัญในการจัดการของผูจัดการฟารมที่พิจารณาจากเกณฑที่ไดกลาวมาแลวเปนหลัก
ยังจะตองพิจารณารายละเอียด ดังนี้
1. จะทําการผลิตพืชหรือสัตวชนิดอะไร เชน ปลูกขาว ไมผล พืชไร พืชผัก ทําปศุสัตว และประมง
เปนตน และจะตองพิจารณาตอไปวาจะผลิตไมผล ควรเปนผลไมชนิดอะไร เชน มะมวง สมโอ มะขามหวาน
ทุเรียน เงาะ ลําไย ลิ้นจี่ เปนตน
2. จํานวนและชนิดของปจจัยการผลิตที่ใชวาเหมาะสมกับแรงงานในครองครัวหรือไม หากไม
เพียงพอจะจางจํานวนเทาไร แรงงานจางไดมาจากไหน และระยะเวลาในการจาง
3. วิธีการผลิตและเทคนิควิชาการ ตลอดจนการจัดการและบริหารฟารมจะดําเนินการอยางไร จะ
เริ่มตน ณ จุดใดกอนมีการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขอยางไร และประการสุดทาย มีความสัมพันธกับ
กิจกรรมตาง ๆ ภายในฟารมหรือไม
4. ชนิดของโรงเรือนและอาคารมีความจําเปนหรือเหมาะสมเพียงไร เพือ่ ความสะดวกในการจัดการ
ตลอดจนเครื่องไมเครื่องมือและการจัดการ
5. การวางแผนและงบประมาณฟารม การจดบันทึกและบัญชีฟารมจะดําเนินการอยางไร เพื่อจะให
ทราบทิศทางการทํางานและผลการดําเนินงาน โดยเฉพาะรายได รายจาย และกําไร ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน ซึ่งสามารถนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขและวางแผนในปตอไป
6. จะซื้อปจจัยการผลิตและขายผลผลิตที่ไหน กับใคร และอยางไร เชน พอคาทองถิ่น พอคา
คนกลาง กลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตร เปนตน
นอกจากนี้แลวประสิทธิภาพและความเหมาะสมในดานการจัดการยังขึ้นอยูกับหลายองคประกอบ
เชน ความรู ความสามารถ ความชํานิชํานาญ ความรอบรู และประสบการณการบริหารงานดานแรงงาน
ความเขาใจสภาพการผลิตการตลาด ความคลองตัวและการแสวงหาความรูใหม ความขยันหมัน่ เพียร และ
การดูแลเอาใจใส ตลอดจนความสํานึกและรับผิดชอบในการทํางาน เปนตน
เมื่อเขาใจพื้นฐานของปจจัยสําคัญ ๆ ตอการผลิตในการจัดการแลววามีความสําคัญอยางไร จึงควรที่
เริ่มรวบรวมขอมูล วิเคราะห และวางแผนงบประมาณฟารมใหไดผลตอบแทนสูงสุด
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ที่ดิน

ทุน

แรงงาน

การจัดการ

การวางแผนและงบประมาณ


กําไรสูงสุดและการมีรายไดตอเนื่อง
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กิจกรรม เมื่อผูเรียนศึกษา เรื่องที่ 1 “ขอมูลการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ” ใหผูเรียนตรวจสอบขอมูลที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพที่ผูเรียนตัดสินใจเลือกไววามีความพรอมหรือไม พรอมใหเหตุผลลงใน
แบบบันทึก
แบบบันทึก
ที่ ขอมูล
พรอม ไมพรอม เหตุผล
1 ความพรอม
- ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ
- ไมมีผลกระทบสภาพแวดลอม
- ความมั่นใจที่จะดําเนินการ
2 ความตองการของตลาด
3

ความรู ทักษะและเทคนิคตาง ๆ

4

ทรัพยากรธรรมชาติ

5

สถานที่

6

แรงงาน

7

เงินทุน

ผูเรียนสรุป
จุดเดนของขอมูล

จุดดอยของขอมูล และพอมีแนวทางแกไขหรือไม อยางไร
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สรุป (จะดําเนินการประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไมอยางไร)
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เรื่องที่ 2 ตัดสินใจพัฒนาอาชีพดวยการวิเคราะหศักยภาพ
การพัฒนาสิ่งใดก็ตาม มีวิธีการหลากหลาย เชน ทําการวิจัย ทดลองทํากอนลงมือทําจริง
การใชกระบวนการคิดเปน นอกจากนี้ยังมีวิธีการวิเคราะหศักยภาพตาง ๆ ที่เกี่ยวของวาจะ
สามารถพัฒนาอาชีพไดหรือไม ซึ่งเรื่องนี้จะไดศึกษาตอไป เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ
พัฒนาอาชีพโดยการวิเคราะหศักยภาพ 5 ดาน ไดแก
1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปาไม แมน้ํา
ลําคลอง อากาศ แรธาตุตาง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตาง ๆ
บางชนิดมนุษยสามารถสรางทดแทนขึ้นใหมได เชน ปาไม เมื่อมนุษยตัดไปใชประโยชนแลวก็
สามารถปลูกทดแทนขึ้นใหมได ดังนั้น ผูประกอบอาชีพอยูแ ลวตองการพัฒนาอาชีพของตนให
ดีขึ้น ตองพิจารณาทรัพยากรในพื้นที่ที่จะนํามาใชพัฒนาอาชีพดวย เชน จากการปลูกผักที่ใช
สารเคมีตองการพัฒนาโดยใชปุยหมักแทนปุยเคมีในการปลูกผักตองพิจารณาวาทรัพยากรที่
จะตองนํามาใชในการทําปุยหมักในพื้นที่มีหรือไม มีเพียงพอหรือไม ถาไมมีผูประกอบการตอง
พิจารณาใหมวาจะพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกไวหรือไม หรือพอจะจัดหาไดในพื้นที่ใกลเคียง
ซึ่งผูประกอบการตองเสียคาขนสงจะคุมคากับการลงทุนหรือไม จึงจําเปนตองนํา
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาพิจารณาดวย เพื่อลดตนทุนการผลิต
2. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
ในแตละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกัน เชน ประเทศไทยภาคกลางมีอากาศรอน
ภาคใตมีฝนตกเปนเวลานาน ภาคเหนือมีอากาศเย็น โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศเปนสวนใหญ เชน การปลูกลิ้นจี่ ลําไย ตองการอากาศเย็นจึงจะออกผลได แกวมังกร
ตองการอากาศรอน ทวีปอเมริกามีอากาศหนาวเย็นมากก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได เชน
เชอรี่ แอปเปล ดังนั้น การพัฒนาอาชีพจําเปนตองพิจารณาสภาพภูมิอากาศดวยวาเหมาะสมกับ
สิ่งที่ตองพัฒนาหรือไม การพัฒนาพันธุของพืชใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศ เชน ขาวหอม
มะลิตองปลูกในสภาพภูมิอากาศแหงแลง ซึ่งไมเหมาะที่จะนํามาปลูกในภาคกลาง หรือการ
พัฒนาอาชีพการทองเที่ยวในชวงอากาศเย็นสบายก็สามารถพัฒนาไดเต็มที่ เนื่องจากมี
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นักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามา เชน พัฒนาที่พัก อาหาร แหลงทองเที่ยว ใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา
3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่
สภาพภูมิประเทศและทําเลที่ตั้งของแตละพื้นที่จะแตกตางกัน เชน เปนภูเขา เปนที่ราบสูง
ที่ราบลุม แตละพื้นที่มีผลตอการพัฒนาอาชีพตาง ๆ เชน ตองการพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมจาก
การใชแรงคนเปนเครื่องจักร เพื่อใหสินคามีคุณภาพเดียวกัน ผูประกอบการตองพิจารณาวา
เครื่องจักรนั้นตองไมมีผลกระทบตอชุมชน สภาพแวดลอมในภูมิประเทศนั้น ๆ
4. ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพื้นที่
แตละพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมีศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชิวตที่
แตกตางกัน ดังนั้นแตละพื้นที่สามารถนําเอาสิ่งเหลานี้มาใชพัฒนาอาชีพได เชน การทําธุรกิจ
รานอาหารก็ตองทราบวาภาคใดมีวิถีชีวิตการรับประทานอาหารรสชาติแบบใด ภาคเหนือนิยม
อาหารรสจืด ภาคใตนิยมอาหารรสจัด สวนภาคกลางนิยมรับประทานอาหารที่มีกะทิเปน
สวนประกอบ ดังนั้น การจะพัฒนาอาชีพตองศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของ
ชุมชนดวย
5. ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่
ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยที่เปนภูมิปญญา
ทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน ดานการประกอบอาชีพตาง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ ปจจุบันมีหลายอาชีพที่
เกิดจากภูมิปญญา แตสามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณปจ จุบนั ได เชน การใช
จุลินทรียในการทําปุยหมัก แตจากการทําปุยหมักคนเราก็มีความคิดที่จะนําไปประยุกตใชอยาง
อื่น ๆ เชน ทําน้ําหมักนําไปราดในหองน้ําเพื่อดับกลิ่น หรือนําไปผสมกับสวนประกอบอื่น ๆ ให
สามารถปนเปนกอนได นําไปโยนในน้ําเพื่อแกปญหาน้ําเสียที่เนาเหม็น เปนการชวยปรับสภาพ
น้ํา ดังนั้นจะเห็นวาทรัพยากรมนุษยมีความคิดไมหยุดนิ่ง ชวยใหเกิดสินคาใหม ๆ ไดอยู
ตลอดเวลา

กิจกรรม จากการทีผ่ เู รียนศึกษาศักยภาพ 5 ดานเพือ่ การพัฒนาอาชีพ มาแลว ใหวิเคราะห

ศักยภาพในอาชีพที่ตัดสินใจจะพัฒนาอาชีพที่สนใจ จะพัฒนาอาชีพไดอยางไรใหสอดคลองกับ
ศักยภาพทั้ง 5 ดาน เพื่อใหการพัฒนาอาชีพนั้นมีความเปนไปไดลงในแบบบันทึก
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แบบบันทึก
ตองการพัฒนาอาชีพ…………………………………………………….
มี
ศักยภาพ 5 ดาน
ที่
ไมมี หมายเหตุ
ที่ตองการ / สอดคลองกับอาชีพ
พอ ไมพอ
ในการพัฒนาอาชีพ
1 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1
1.2
1.3
ฯลฯ
2 ภูมิอากาศ

3

ภูมิประเทศและทําเล
ที่ตั้ง

4

ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิต

5

ทรัพยากรมนุษย
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สรุปผลการตัดสินใจ

ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
ρ ตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ และใหอธิบายเหตุผลความเปนไปไดที่จะพัฒนาอาชีพ

ρ ตัดสินใจไมเลือกพัฒนาอาชีพ เนื่องจาก
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ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. ดร.ทองอยู
5. นางรักขณา
ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นางสาวกฤษณา

คณะผูจัดทํา
บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

โสภี

ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
จังหวัดสระแกว

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นางอุบล
ทัศนโกวิท
2. นายสุธี

วรประดิษฐ

3. นางสาวสุวิชา

อินหนองฉาง

4. นายเสกขภัทร

ศรีเมือง

6. นางดุษฎี
5. นางพรทิพย
7. นางสาวเยาวรัตน
คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาววรรณพร
4. นางสาวศริญญา

ศรีวัฒนาโรทัย
เข็มทอง
คําตรง

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดตราด
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
จังหวัดอุตรดิตถ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
ผูพิมพตนฉบับ
นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
ผูออกแบบปก
นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2 (วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2554)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางอัญชลี
นางดุษฎี
นายสุธี
นางสาวกฤษณา
นายสุภาพ
นางสาวทิพวรรณ

ธรรมวิธีกุล
ศรีวัฒนาโรทัย
วรประดิษฐ
โสภี
เมืองนอย
วงคเรือน

