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บทท่ี 1 

ศักยภาพธุรกิจ 

สาระสําคัญ 

 การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งจําเปนตองรูจักการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจ และวิเคราะห

ตําแหนงธุรกิจของตนในระยะตางๆ ได     รวมถงึการวิเคราะหศกัยภาพธุรกิจของตนเองบนเสนทางของเวลา 

ตัวชี้วัด 

1.  อธิบายความหมาย  ความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง 

2. อธิบายความจําเปน  และคุณคาของการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจ 

3. สามารถวิเคราะหตําแหนงธุรกิจในระยะตางๆ 

4. สามารถวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที่ 

ขอบขายเน้ือหา 

1. ความหมาย ความสําคัญ และความจําเปนในการพัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง 

2. ความจําเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

3. การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

4. การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที่ 

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรู / ใบงาน  การพัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง 

 ใบความรู / ใบงาน  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

 ใบความรู / ใบงาน  การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

 ใบความรู / ใบงาน  การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นที่ 
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ใบความรูท่ี 1 

การพัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง 

 การพัฒนาอาชีพ หมายถึง  การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินคาหรือผลิตภัณฑใหตรงกับความ

ตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา  โดยมีสวนครองตลาดไดตามตองการของผูผลติแสดงถงึความมัน่คงในอาชพี 

 การพัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง มีความจําเปนและสําคัญ คือ 

1. ทําใหอาชีพที่ประกอบการเจริญกาวหนาขึ้น เขมแข็ง พึ่งตนเองได 

2. ทําผูประกอบการพัฒนาตนเองไมลาสมัย 

3. ชวยใหสรางภาพลักษณที่ดีใหกับตนเองและกิจการหรือองคกร 

4. ทําใหองคกรดึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงเขามาทํางานไดมากขึ้น 

5. เปนการรับประกันบุคคลมีความสามารถทํางานอยูกับองคกรตอไป 

 

ใบงานท่ี 1 

พัฒนาอาชีพเพื่อความเขมแข็ง 

ใหผูเรียนรวมกลุมกัน  5 คน อภิปรายวา “การพัฒนาอาชีพมีความจําเปนจริงหรือ อยางไร”  แลวจด

บันทึกสรุปผลการอภิปราย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

  



9 

ใบความรูท่ี 2 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

ศักยภาพ คือ ความสามารถภายในรางกายทีซ่อนเรน และยังไมถูกนํามาใชในการพัฒนาธุรกิจหรือ

ดําเนินการในสิ่งตางๆ 

การพัฒนา  คือ การเปลี่ยนแปลงอยางมีกระบวนการโดยมีจุดมุงหมายกําหนดไว 

การพัฒนาศักยภาพ คือ การนําเอาความสามารถที ่ซอนเรนภายในมาใชประโยชนอยางมี

กระบวนการ เพื่อใหไดผลงานเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 

การวเิคราะห คือ การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ทีม่ีความสัมพันธกัน รวมถึงสืบคน

ความสัมพันธสวนยอยเหลาน้ัน 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ คือ การแยกแยะสวนยอยของความสามารถทีซ่อนเรนใยตัวตนนํามาใช

ประโยชนอยางมีกระบวนการ เพื่อผลงานที่ดีที่สุด 

คุณคาและความจําเปนของการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

1. ผูประกอบการรูจักตัวเอง, คูแขงขัน 

2. ผู ประกอบการสามารถวางกลยุทธทางธุรกิจไดหลายระดับ และแบงแยกหนาที ่ไดชัดเจน 

เหมาะสมกับความถนัด 

3. ผูประกอบการสามารถมองหาลูทางการลงทุนไดดีขึ้น 

ตัวอยางการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

คุณพงษศักด์ิ ชัยศิริ เจาของรานเฟอรนิเจอรเคร่ืองเรือนไม 

1. มีใจรักดานการคาเฟอรนิเจอร ชอบบริการงานดานการขาย 

2. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง ออนนอมถอมตน 

3. มีความซื่อสัตยตอลูกคา ขายสินคาเหมาะสมกับราคา ไมเอาเปรียบลูกคา 

4. มีความรูดานเฟอรนิเจอรเคร่ืองเรือนไมเปนอยางดี 

5. ทําเลที่ต้ังรานมีความเหมาะสม 

6. มีเงินทุนหมุนเวียนคลองตัว 

7. มีสวนแบงตลาดในทองถิ่นประมาณ 30% 

8. ลูกคาสวนใหญอาชีพพนักงานบริษัท  ขาราชการ ระดับรายไดปานกลาง ในหมูบานจัดสรร

บริเวณใกลเคียงประมาณ 7 หมูบานแถบชานเมือง 

9. ในทองถิ่นมีผูประกอบกิจการคาเฟอรนิเจอรไมเชนเดียวกัน 3 ราย 

10. ทิศทางในอาชีพนี ้ยังมีอนาคตอีกยาวไกลจะมีจํานวนหมู บานจัดสรรเพิ ่มขึ ้นในแถบนี้อีก

ประมาณ 5 หมูบาน 
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จะเห็นไดวา การวิเคราะหศักยภาพมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็งมาก หาก

ไดวิเคราะหแยกแยะศักยภาพของตนเองอยางรอบดาน ปจจัยภายในตัวตนผูประกอบการ ปจจัยภายนอกของ

ผูประกอบการ โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการคา ยิง่วิเคราะหไดมากและถูกตองแมนยํามาก 

จะทําใหผูประกอบการรูจักตนเอง อาชีพของตนเองไดดียิง่ขึ้นเหมือนคํากลาว รูเขา รูเรา รบรอยครัง้ ชนะทั้ง

รอยคร้ัง 

 

 

 

ใบงานท่ี 2 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจ 

 

ใหผู เรียนวิเคราะหศักยภาพธุรกิจอาชีพของตนเอง หรืออาชีพที่ตนเองสนใจจากปจจัยภายในตัวตน

ของผูเรียนและปจจัยภายนอกที่แวดลอม    รวมถึงโอกาสที่ดี  อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเปนลําดับเหมือนตัวอยาง

ใบความรูที ่2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูท่ี 3 

การวิเคราะหตําแหนงธุรกิจ 

 ตําแหนงธุรกิจ หมายถึง ระยะเวลาในชวงการประกอบอาชีพหรือธุรกิจของผูประกอบการแตละ

ระดับขั้นตอนของการดําเนินกิจการ โดยทั่วไปแบงระยะดังน้ี 

1. ระยะเร่ิมตน 

2. ระยะสรางตัว 

3. ระยะทรงตัว 

4. ระยะตกต่ําหรือสูงขึ้น 

ซึ่งจะอธิบายเปนรูปแบบกราฟดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ระยะทรงตัว 2. ระยะสรางตัว 1. ระยะเริ่มตน 

1. เปนระยะที่

อาชีพหรือธุรกิจอยู

ในระยะฟกตวัของ

การเขาสูอาชีพ 
 

2-  3  ธุรกิจอยูในชวงพัฒนา

ขยายตวั หรือยังทรงตัวจะมีคน

จบัตามองและพรอมทาํตาม 
(เริ่มมีคูแขงขัน) 

 

กราฟวิเคราะหตําแหนงวงจรธรุกจิ 
 

4.1 ธุรกิจกาวหนา จะมีผูคนเขามา

เรียนรูทําตาม ทําใหเกิดวิกฤตสวน

แบงทางการตลาด  

มูลคาธุรกิจ 

เวลา 

4. ระยะสูงขึ้นหรือตกต่ํา 

4.2 ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจจะเปนขาลง 

จาํเปนตองขยายขอบขาย จงึมีความ

ตองการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเขามาใช
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 1  ระยะเร่ิมตน เปนระยะที่อาชีพหรือธุรกิจอยูในระยะฟกตัวของการเขาสูอาชีพ 

 2 – 3  ระยะสรางตัว และระยะทรงตัว ธุรกิจอยูในชวงพัฒนาขยายตัว หรือยังทรงตัวอยูจะมีคนจับตา

และพรอมทําตาม (เร่ิมมีคูแขงขันทางการคา) 

 4  ระยะตกต่ําหรือสูงข้ึน  

4.1  เมื่อธุรกิจกาวหนาจะมีผูคนเขามาเรียนรู ทําตาม ทําใหเกิดวิกฤติสวนแบงทางการตลาด 

  4.2  ถาไมมีการพัฒนาธุรกิจจะเปนขาลง จําเปนตองขยายขอบขายจึงมีความตองการใช

นวัตกรรม เทคโนโลยีเขาใชงาน 

 ผูประกอบการตองมีการวิเคราะหตําแหนงธุรกิจในอาชีพหรือกิจการของตนใหไดวาอยูในชวงระยะ

ใด กําลังขยายตัว ทรงตัว หรือเปนขาขึ้นและหรือขาลง ซึ่งในใบความรูตอไปจะเปนการวิเคราะหมุมมอง

กิจการผลประกอบการกําไร – ขาดทุนแตละระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจที่ตอเนือ่งกัน ทําใหเราไดทราบวา 

ขณะน้ีเราจัดอยูในชวงไหนในการวิเคราะหจัดตําแหนงธุรกิจ ระยะทรงตัว ขาขึ้นหรือขาลง 

 

 

 

ใบงานท่ี 3 

การวิเคราะหท่ีตําแหนงธุรกิจ 

 ใหผูเรียนวิเคราะหตําแหนงธุรกิจอาชีพของตนเองหรือาชีพที่ตนเองสนใจวาในขณะนัน้อยูในระยะใด 

และใหเหตุผลประกอบดวย 

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูท่ี 4 

การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นท่ี 

 เสนทางของเวลา คือ วัฎจักรของการประกอบอาชีพ ธุรกิจ สินคา หรือบริการในชวงระยะเวลาหนึง่

ของการดําเนินกิจการ 

ตัวอยาง  การปลูกคะนาใน  1  ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว 

การ

บริหาร

จัดการ 

กิจกรรม 

การ

วางแผน 

การ

เตรียม

ปจจยัการ

ผลิต 

การ

จดัการ

แรงงาน 

  การจดั

จาํหนาย 

การสรุป

ยอด

กําไร-

ขาดทนุ 

 

การผลิต

ผักคะนา 

  การ

เตรียมดิน 

การปลูก การ

บํารุงรักษา 

การเก็บ

เก่ียว 

  

การ

จัดการ

เงนิทุน

หมุนเวียน 

 จัดหา

เงินทนุ

หมุนเวียน 

     การ

จดัการ

เงินทนุ

หมุนเวียน 

ชวง

ระยะเวลา 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ระยะเวลา 

ตัวอยาง   

การปลูกผักคะนาในชวงฤดูหนาวแบงออกเปน 8 ชวง มีความสัมพันธกับกิจกรรม 3 รูปแบบคือ      

1 การบริหารจัดการ  2  การผลิตผักคะนา  3  การจัดการเงนิทนุหมนุเวียน 

ระยะเวลา ที่แบงเปน 8 ชวงในชวงฤดูหนาว ขั้นตอนที่ 1, 2, 3 เปนการวางแผน, เตรียมปจจัยการ

ผลิต  จัดหาแรงงานของกิจกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งสัมพันธกับกิจกรรมการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

ในชวง 1, 2, 3 คือ การเตรียมการสวนลงทุนจัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินกิจกรรม ซึง่ตอมามีการตอเนือ่งในชวง 

4, 5, 6, 7 ที่เกี่ยวของกับการผลิต (การเตรียมดิน, การปลุก, การบํารุงรักษา, การเก็บเกีย่ว) จนไดผลิตผลและ

จัดจําหนายไดรับเงินในระยะเวลาที่ 8 ซึ่งสัมพันธกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินหมุนเวียน

ไดรับเงินจากการผลิตคะนาในชวงระยะเวลาที ่8ซึง่สัมพันธกับกิจกรรมการบริหารจัดการ คือ การสรุปยอด

กําไรขาดทุนเปนการสรุปรวบยอดผลการประกอบการ 

จะเห็นไดวา ในการประกอบธุรกิจอาชีพหน่ึงๆ หากไดมีการวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของ

เวลาอยางตอเนื่องในชวงดําเนินกิจกรรมจะชวยใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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การดําเนินธุรกิจอาชีพ 

 การวิเคราะหศักยภาพธุรกิจบนเสนทางของเวลา ทําใหทราบถึงผลประกอบการกําไร - ขาดทุน 

ในชวงเวลาหน่ึง หากมีการวิเคราะหอยางตอเน่ือง เชน หวงเวลา 1 + หวงเวลา 2 + หวงเวลา 3 ทําใหไดทราบ

และพยากรณถึง ตําแหนงธุรกิจของตนเองไดวาอยูในชวงขาขึ้น - หรือขาลง 

 การวิ เคราะหศักยภาพบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื ้นที ่ คือ การแยกแยะ

กระบวนการทางธุรกิจ หรือการดําเนินการดานอาชีพหรือการประกอบอาชีพ โดยแบงตามชวงระยะเวลา

ดําเนินกิจกรรม และมีเปาหมายคือ ผลการประกอบการในชวงเวลานัน้เมือ่เปรียบเทียบชวงกอนหนานัน้  

จัดอยูประเภทขาขึน้หรือขาลงในตําแหนงธุรกิจโดยเขียนเปนผังการไหลของงาน  เพือ่ใชเฝาระวังการ

ดําเนินงานใหกําหนดภารกิจการทํางานเปนเร่ือง ๆ  จัดลําดับกอน - หลัง  ดังตอไปน้ี 

1.  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นท่ี 

 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิง่ทีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาติ ซึ่งมนุษยสามารถนําไปใชใหเกิด

ประโยชนตอชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพได  เชน การวางแผนการปลูกคะนา มีแหลงน้ําเพียงพอ

ตอระยะเวลาในการปลูก 1 ฤดูกาล หรือไม  และความอุดมสมบูรณของดินมีมากนอยเพียงใด ซึง่จะสงผลตอ

การปรับปรุงบํารุงดินและการใสปุยคะนา 

2.  ศักยภาพของพื้นท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะอากาศประจําถิ่นในชวงระยะเวลาหนึง่ ซึง่มีอิทธิพลตอการ

ประกอบอาชีพในแตละพื้นทีม่ีสภาพอากาศทีแ่ตกตางกัน การเตรียมปจจัยการปลูกคะนาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ 

ควรเลือกเมล็ดพันธุใหเหมาะสมกับฤดูกาล เพราะจะทําใหคะนามีการเจริญเติบโตที่ดี 

3.  ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลท่ีตั้งของแตละพื้นท่ี 

 ภูมิประเทศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของแผนดิน ความสูงตํ่า  ที่ราบลุม  ที่ราบสูง ภูเขา แมนํ้า 

ทะเล  เปนตน  สภาพภูมิประเทศในการปลูกคะนา ควรเลือกพื้นที่ที่ราบสงูใกลแหลงนํ้า  

4.  ศักยภาพของศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี และวิถีชีวิตของแตละพื้นท่ี 

 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  หมายถึง ความเชื ่อ การกระทําที ่มีการปฏิบัติสืบเนื ่องกันมาเปน

เอกลักษณ และมีความสําคัญตอสังคม 

 ในแตละภาคของประเทศไทย มีวิถีชีวิต ความเปนอยู และการบริโภคทีแ่ตกตางกัน การปลูกคะนา 

ควรปลูกใหตรงกับความตองการของผูบริโภคและตลาด 

5.  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นท่ี 

 ทรัพยากรมนุษยในแตละพื้นที ่ หมายถึง ความรู ความสามารถของมนุษยทีเ่ปนภูมิรู ภูมิปญญา  

ทั้งในอดีตและปจจุบันตางกัน ในแตละทองถิ่นมีความถนัดและความชํานาญในการจัดการแรงงาน การดูแล

รักษา  การเก็บเกี่ยวที่ไมเหมือนกัน  สงผลใหผลผลิตและรายไดที่ตางกัน 
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ใบงานท่ี 4 

การวเิคราะหศักยภาพบนเสนทางของเวลาตามศักยภาพของแตละพื้นท่ี 

 ใหผูเรียนจัดทําผังการไหลของการพัฒนาอาชีพของตนเองหรืออาชีพที่สนใจ  แลวิเคราะหศักยภาพ

ของธุรกิจแตละขั้นตอนวามีความสามารถอะไรไดบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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บทท่ี 2 

การจัดทําแผนพัฒนาการตลาด 

สาระสําคัญ 

 การจัดทําแผนพัฒนาการตลาดเปนการพัฒนาการตลาดของสินคาใหสามารถแขงขันได 

โดยการกําหนดเปาหมายและกลยุทธตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการตลาดที่กําหนดไว 

ตัวชี้วัด 

1. กําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาดของสินคาหรือบริการได 

2. กําหนดและวิเคราะหกลยทุธสูเปาหมายการตลาดได 

3. กาํหนดกจิกรรมและแผนการพฒันาการตลาดได 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1  ทิศทางและเปาหมายการตลาดเพื่อพัฒนาการตลาด 

 เร่ืองที่ 2  การกําหนดกลยุทธและวิเคราะหสูเปาหมาย 

 เร่ืองที่ 3 วิเคราะหกลยุทธ 

 เร่ืองที่ 4 กาํหนดกจิกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

สื่อการเรียนรู 

ใบความรู / ใบงาน  การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาดเพื่อพัฒนาการตลาด 

 ใบความรู / ใบงาน  กําหนดและวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมาย 

 ใบความรู / ใบงาน  การกาํหนดกจิกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 

             ใบความรู / ใบงาน  กําหนดกจิกรรมและแผนการพฒันาการตลาด 
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ใบความรูท่ี 1 

การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาด 

                        ( 1.  กําหนดทิศทางการตลาดได       2.   การกําหนดเปาหมายการตลาดได) 

การกําหนดทิศทางธุรกิจ 

 เปนการคิดใหมองเห็นอนาคตการขยายอาชีพใหมีความพอดี  จะตองกาํหนดใหไดวาในชวงระยะ

ขางหนาควรจะไปถึงไหน  อยางไร   

การกําหนดเปาหมายการตลาด 

 เปาหมายการตลาดเพื่อการขยายอาชีพ  คือ  การบอกใหทราบวา  สถานประกอบการนัน้สามารถทํา

อะไรไดภายในระยะเวลาเทาใด  ซึ่งอาจจะกําหนดไวเปนระยะสั้น  หรือระยะยาว  3  ป  หรือ  5  ป  ก็ได  

การกําหนดเปาหมายของการพัฒนาอาชีพตองมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได  การกําหนด

เปาหมายหากสามารถกําหนดเปนจํานวนตัวเลขไดก็จะยิ ่งดี  เพราะทําใหมีความชัดเจนจะชวยใหการ

วางแผนมีคุณภาพยิ่งขึ้น  และจะสงผลในทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น  

 การบริหารการตลาด (Marketing Management) เปนกระบวนการตัดสินใจทีเ่กี่ยวกับการวางแผน 

การปฏิบัติการและการควบคุมกิจกรรมตางๆ ที่ทําใหธุรกิจบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ประกอบดวย 3 สวน 

1. การวางแผนวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมาย 

2. การปฏิบัติตามแผน 

3. การควบคุมและตรวจสอบ 

การตลาดในยุคโลกาภิวัฒนมีการเปลีย่นแปลงเร็วมากซึง่ขึน้อยูกับกระแสของสังคม กําลังซือ้ของ

ผูบริโภค และสวนแบงของตลาด ดังนั้น ผูประกอบอาชีพจําเปนตองศึกษากระบวนการตลาดอยูตลอดเวลา 

เพือ่นํามากําหนดทิศทางและเปาหมายทางการตลาด โดยพยายามผลิตสินคาหรือบริการขึน้มาที่จะสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผู บริโภคใหไดมากที ่สุด ดังนัน้จําเปนทีจ่ะตองมีการกําหนดทิศทางและ

เปาหมายทางการตลาดมาใชทางการตลาด เพือ่เอาชนะคูแขงขันทางการตลาดและเปนผูประสบความสําเร็จ

ในที่สุด 

การกําหนดทิศทางและเปาหมายทางการตลาดจะตองตอบคําถามเหลานี้ใหไดดังนี้ 

1. ตลาดตองการซื้ออะไร หมายถึง สินคาที่ผูบริโภคตองการ 

2. ทําไมจึงซื้อ หมายถึง จุดประสงคในการซื้อสินคาไปทําไม 

3. ใครคือผูซื้อ หมายถึง กลุมเปาหมายที่จะซื้อคือกลุมใด 

4. ซื้ออยางไร หมายถึง กระบวนการซื้ออยางไร เชน ซื้อแบบต้ังคณะกรรมการการประมูล 

5. ซื้อเมื่อไร หมายถึง โอกาสที่จะซื้อสินคาเมื่อไร เชน ทุกวัน ทุกเดือน 

6. ซือ้ที ่ไหน หมายถึง สินคาที ่จะซือ้มีขายตามรานคาประเภทใด เชน รานขายของเบ็ดเตล็ด             

รานขายทั่วไป 
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ผูประกอบการจะตองสรุปใหไดวาผูบริโภคตองการสินคาชนิดใดนําไปใชทําอะไร กลุมเปาหมายที่

ตองซือ้เปนกลุมที่มีกําลังซือ้หรือไม วิธีการทีซ่ือ้ เชน ซือ้ไดทั่วไปหรือตองผานคณะกรรมการ ซื้อใชเมือ่ใด

และควรซื้อแหลงใด สิ่งเหลานี้จะเปนทิศทางในการผลิตสินคาแลวนํามากําหนดเปาหมายที่จะผลิตสินคา 

เชน ผลิตผักอินทรีย ผูซื้อตองการกินอาหารปลอดสารเคมี คือกลุมเปาหมายผูสูงอายุในหมูบาน ซื้อปลีกใช

ทกุวัน ตามรานคาในชมุชน นอกจากน้ีอาจจะตองวิเคราะหสิง่ตางๆ ดังน้ี เพือ่นํามาพจิารณากาํหนดทศิทางดวย 

ตัวอยาง 

 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาสายการบิน 

1. ตลาดตองการซือ้อะไร : การเดินทางที่สะดวก สบาย รวดเร็ว การบริการทีป่ระทับใจ มีเที่ยวบิน

ใหเลือกมาก มีเที่ยวบินตรง 

2. ทําไมจึงซื้อ : ตองการประหยัดเวลา ตองการเดินทางอยางรวดเร็ว มีความภูมิใจ 

3. ใครคือผูซื้อ : นักธุรกิจ นักทองเที่ยว 

4. ซื้ออยางไร : ซื้อซ้ํา ซื้อเมื่อมีธุระดวนและจําเปน ซื้อจากความประทับใจ 

5. ซื้อเมื่อไร : ซื้อสม่ําเสมอ ซื้อเรงดวนเปนคร้ังคราว ซื้อเมื่อตองการเดินทางทองเที่ยว 

6. ซื้อที่ไหน : ตัวแทนจําหนาย สํานักงานขายของสายการบิน 

การเลือกตลาดเปาหมาย (Target Market) นั้น เปนองคประกอบที่สําคัญของกลยุทธทางการตลาด 

ซึ่งนักการตลาดจะเลือกตลาดเปาหมายได จะตองทําการวิเคราะหสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคตมีลักษณะการบริโภคอยางไร มีความตองการสินคาชนิดใด มี

รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอยางไร? และผูที่คาดวาจะเปนลูกคาในอนาคตเปนใครอยูที่ไหน 

2. สวนผสมทางการตลาด และความสามารถในการจัดสวนผสมทางการตลาดใหเขาถึงเปาหมาย

ทางการตลาดที่ไดวางไว 

3. เปาหมายของกิจการ โดยวิเคราะหถึงการแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่เห็นวาพอมีชองทาง 

4. ปจจัยอื่นๆ ซึ่งสวนมา ไดแก ตัวแปร หรือสภาพแวดลอมทางการตลาดทีค่วบคุมไมได เพราะ

ปจจัยน้ีมีผลตอการเลือกตลาดเปาหมายเชนกัน 

5. การแบงสวนตลาด เพื่อที่จะไดกลยุทธและยุทธวิธีทางการตลาดใหเหมาะสมกับตลาดแตละ

สวน 

เปาหมายทางการตลาด เปนการคัดเลือกกลุมลูกคาทีเ่ปนเปาหมายโดยตองคํานึงถึงปจจัยสําคัญ คือ 

สวนผสมทางการตลาด ผูท่ีคาดหวังวาจะเปนลูกคาในอนาคตและกรณีมีสวนแบงในการตลาด 

หลักการกําหนดเปาหมายทางการตลาด มีดังน้ี 

1. เปาหมายที่กําหนดตองมีความเปนไปได 

2. เปาหมายตองชัดเจน 

3. การกําหนดเปาหมายตองมีความละเอียดเพียงพอ 

 



19 

ตัวอยาง 

1. ตองการเพิ่มสินคาอีก 25% จากปกอน 

2. ตองการกําไรตอยอดขายสูงกวาคูแขงอยางนอย 2% 

3. ตองการเพิ่มจุดกระจายสินคาจาก 10 จุดเปน 15 จุด 
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ใบงานท่ี 1/1 

การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาด 

                                  ( 1.  กําหนดทิศทางการตลาดได       2.   การกําหนดเปาหมายการตลาดได) 

 

 ใหผูเรียนรวมกลุมกัน 5 คนกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาดในการพัฒนาสินคาของตนเอง

หรือสินคาที่สนใจ 

1. ศึกษาตลาดเพื่อกําหนดทิศทาง 

1.1 สินคา คือ.......... 

1.2 ลูกคาซื้อไปทําอะไร 

1.3 กลุมเปาหมายที่ซื้อสินคาคือใคร มีกําลังซื้อหรือไม 

1.4 ลูกคาจะซื้ออยางไร 

1.5 ลูกคาซื้อใชเมื่อไร 

1.6 ซื้อสินคาไดที่ไหน 

2. เมื่อศึกษาทิศทางการตลาดแลวใหกําหนดเปาหมายการตลาดในการผลิตสินคา 

 

แบบบันทึก 

สมาชิกในกลุม  1............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

1.  ทิศทางการผลิตสินคา.................................................................................................................................. 

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

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

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

2.  เปาหมายการผลิตสินคา.............................................................................................................................. 

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานท่ี 1/2 

การกําหนดทิศทางและเปาหมายการตลาด 

                                  ( 1.  กําหนดทิศทางการตลาดได       2.   การกําหนดเปาหมายการตลาดได) 

 

 ผูเรียนนําทิศทางและเปาหมายการตลาดจากใบงานที ่1 ไปใหผูรูวิเคราะหความเปนไปได แลวสรุป

ลงในแบบบันทึก 

แบบบันทึก 

ชื่อสินคา............................................................................................................................................................ 

สรุปผลการวิเคราะหจากผูรู 

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขจากการแสดงความคิดเห็นของผูรู 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูท่ี 2 

การกําหนดและวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมาย 

                        (  3.  กําหนดกลยุทธสูเปาหมายได        4.   วิเคราะหกลยุทธได ) 
 

 การกําหนดกลยุทธ เปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนพืน้ฐานของโอกาสและอุปสรรคภายใน

สภาพแวดลอมภายนอก จุดแขง็และจุดออนภายในสภาพแวดลอมภายในของบริษัท  การกําหนด 

กลยุทธจะตองรวมทัง้การรุก  การรับ การกําหนดเปาหมายกอนการพัฒนากลยุทธ และการกําหนดนโยบาย

ของบริษัท 

 การกําหนดกลยุทธ เปนการทําใหธุรกิจเจริญเติบโตเพื่อความอยูรอดเปนสําคัญ การสรางความ

เจริญเติบโตอยางตอเนื ่องอันจะนํามาซึง่ยอดขายที ่สูงขึ ้น ตนทุนตอหนวยลดลงและเปนผลเนื่องจาก

ประสบการณในการผลิตและเปนผลทําใหกําไรสูงขึ้นอีกดวย ถือวาไดเปนกลยุทธการเจริญเติบโตโดยวิธี

ทางลัด เพื่อตัดลดคาใชจายทั้งทางดานการเงินและการบริหารจัดการกลยุทธ 

 กลยุทธการพัฒนาการตลาด เปนกลยุทธที่นํามาใชเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายการเติบโต โดยใช

ผลิตภัณฑที่มีอยูออกจําหนายในตลาดใหม กลุมลูกคาในพื้นที่แหงใหม เพื่อใหสามารถครอบคลุมใหครบทุก

พื้นที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 กลยุทธ เปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

 กลยุทธ คือหลักวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ซึ่งจะใชกล

ยุทธในระดับปฏิบัติการ 

 การวิเคราะหกลยุทธสูเปาหมาย 

 อาจใชวิธีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง (SWOT Analysis) ซึ่งมีองคประกอบดังนี ้

SWOT Analysis 

จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส อุปสรรค 

 SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสํารวจสภาพภายในองคกร และสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อ

นํามาสังเคราะหวาองคกรมีจุดออน (S) จุดแขง็ (W) อุปสรรค (T) และโอกาส (O) อยางไร 

 ปจจัยภายใน คือ สิ่งที่เราควบคุมไว ไดแกจุดออน จุดแข็ง 

 ปจจัยภายนอก  คือ สิ่งที่เราควบคุมไมได ไดแก อุปสรรคและโอกาส 

  



23 

จดุแข็ง (Strengths) มีลักษณะ ดังน้ี 

1. เปนงานที่เราถนัด ทําแลวมีความสุข 

2. เปนงานที่โดดเดน ชุมชนชื่นชอบ 

3. ทรัพยากรและเคร่ืองมือมีความพรอม 

จุดออน (Weakness) มีลักษณะดังน้ี 

1. เปนงานที่เราไมสบายใจที่จะทํา 

2. ตองการรับความชวยเหลือจากคนอ่ืน 

3. ทักษะบางอยางที่เรายังไมมั่นใจ 

4. ขาดทรัพยากรในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

อุปสรรค (Threats) มีลักษณะดังน้ี 

1. ใครคือคูแขงขันที่ทําไดดีกวาเรา 

2. ถาสภาพแวดลอมเปลี่ยนจะทําใหแผนโครงการเรามีปญหา 

3. ความขัดของที่จะเกิดจากเราเอง 

โอกาส (Opportumties) มีลักษณะดังน้ี คือ 

1. โอกาสทีก่ําลังจะเกิดขึ้นที่จะทําใหเราประสบความสําเร็จ 

2. มีเคร่ืองมือใหมที่ไดรับการสนับสนุน 

3. มีสวนแบงของตลาดที่เรามองเห็น 

4. บุคลากรมีศักยภาพทําใหงานสําเร็จไดงายขึ้น 

ศึกษาความเปนไปได ดังน้ี คือ 

1. ความเปนไปไดทางการเงิน 

2. ความเปนไปไดทางการตลาด 

3. ความเปนไปไดทางการผลิต 

4. ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี 

การกําหนดกลยุทธ 

1. ลงทุนตํ่าที่สุด ซึ่งมีความเปนไปไดทางการเงิน 

2. ทําในสิ่งที่ทําไดดี ซึ่งมีความเปนไปไดในการผลิต 

3. ทําจํานวนนอย แลวคอยๆ เพิ่มไปสูจํานวนมาก 

4. เปนธุรกิจที่สามารถทําไดในระยะยาว ซึ่งมีความเปนไปไดทางการตลาด 

ความสามารถในการแขงขัย อาจพิจารณาในสิ่งตางๆ ดังน้ี 

1. อะไรที่เราทําไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับผูอ่ืน 

1.1 ดีกวา 

1.2 เร็วกวา 
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1.3 ถูกกวา 

1.4 แตกตางกวา เดนกวา 

2. มองจุดเดนที่เรามี 

2.1 สินคา / บริการของเราดีอยางไร 

2.2 ใครคือลูกคาของเรา 

2.3 ขนาดตลาดมีมูลคาเทาไร 

2.4 เทคโนโลยีในการผลิตสุดยอดเพียงใด 

2.5 ถาคูแขงทําไดจะใชเวลาอีกนานเทาไร 

กลยุทธการตลาดโดยใช 4P 

 กลยุทธการตลาดนัน้มีอยูมากมาย แตเปนที่รูจักและเปนพื้นฐาน คือการใช 4P เปนการวางแผนใน

แตละสวนใหเขากันในบางคร้ังอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยนทั้ง 4P ไดทัง้หมดในระยะสัน้ก็ไมเปนไร แตจะ

คอยๆ ปรับจนสมดุลครบทั้ง 4P ในที่สุด 

1. สินคาหรือบริการ (Product) กําหนดสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา เชน ลูกคาสูงอายุ

ตองการนํ้าผลไมที่มีรสหวานเล็กนอย 

2. ราคาสินคา (Price) เปนการตัง้ราคาที่เหมาะสมกับสินคาหรือบริการ และกําลังซือ้ของลูกคา 

พิจารณาจากราคาของคูแขง บางครั้งอาจลดราคาต่าํกวาคูแขงก็ได โดยลดคุณภาพบางตัวทีไ่มจําเปนก็จะทํา

ใหสินคามีราคาต่ํากวาคูแขง หรือกําหนดราคาสูงกวาคูแขงก็ไดถาสินคาของเราดีกวาคูแขงดานใดเพื่อให

ลูกคามีโอกาสเปรียบเทียบ 

3. สถานที่ขายสินคา (Place) ควรเลือกทําเลขายใหเมาะสมกับลูกคา หรือคิดหาวิธีการสงของ

สินคาใหถึงมือลูกคาไดอยางไร 

4. การสงเสริมการขาย (Promotion) เปนการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหลูกคารูจักสินคาและอยากที่

จะซื้อมาใช เชน การแจกใหทดลองใช การลดราคาในชวงแรก การแถมไปกับสินคาอ่ืนๆ  
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ใบงานท่ี 2/1 

การกําหนดและวิเคราะหกลยุทธทางการตลาด 

                                  ( 3.  กําหนดกลยุทธสูเปาหมายได      4.   วิเคราะหกลยุทธได  ) 
 

 ใหผูเรียนรวมกลุมกัน 5 คน รวมกนักาํหนดและวิเคราะหกลยทุธพฒันาทางการตลาดแลวสรุปลงใน

แบบบันทึก 

แบบบันทึก 

สมาชิกในกลุม  1............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

กลยุทธ 

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

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

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

การวิเคราะหกลยุทธ โดยการวิเคราะหจุดออน จุดแขง็ 

1.  จุดแขง็.......................................................................................................................................................... 

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

2.  จุดออน....................................................................................................................................................... 

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

3.  โอกาส........................................................................................................................................................ 

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

4.  อุปสรรค.................................................................................................................................................  

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

สรุปผลการวิเคราะห 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานท่ี 2/2 

ตรวจสอบผลการวิเคราะหกลยุทธ 

 ใหผูเรียนนําผลการวิเคราะหกลยุทธจากใบงานที่นําไปใหผูรูชวยตรวจสอบความเปนไปไดแลวสรุป

ลงในแบบบันทึก 

 

แบบบันทึก 

กลยุทธ............................................................................................................................................................ 

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

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

สรุปผลการวิเคราะหจากผูรู 

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

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

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

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

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

แนวทางการแกไขจากการแสดงความคิดเห็นของผูรู 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูท่ี 3 

การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

 การตลาดมีความสําคัญเพราะเปนจุดเริ่มตนและมีผลตอการบรรลุเปาหมายสุดทายของการดําเนิน

ธุรกิจ ธุรกิจตองเร่ิมดวยการศึกษาความตองการที่แทจริงของลูกคา จากน้ันจึงทําการสรางสินคาหรือบริการที่

ทําใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด (Customer Focus) 

 การบริหารตลาด เปนกระบวนการวางแผน ปฏิบัติงานและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดที่

กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อและผูขาย พรอมทั้งนําความพอใจมาสูทั้ง 2 ฝาย 

 การกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการตลาด 

 เมือ่เราทราบวากลยุทธที่กําหนดไวมีดานใดบาง เชน กลยุทธ 4P ก็คือดานตัวสินคา ดานราคา ดาน

สถานที่ขาย และการสงเสริมการขาย กลยุทธทั้ง 4 ดาน ใหนํามากําหนดเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการ เชน 

1. กิจกรรมดานพัฒนาตัวสินคา พัฒนาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

2. กิจกรรมดานราคา ผูผลิตก็ตองกําหนดราคาทีเ่หมาะสมกับกําลังซือ้ของผูบริโภค และเหมาะสม

กับคุณภาพของสินคา 

3. กิจกรรมดานสถานที่ ตองคิดวาจะสงมอบสินคาใหกับผูบริโภคไดอยางไร หรือตองมีการปรับ

สถานที่ขาย ทําเลที่ต้ังขายสินคา 

4. กิจกรรมสงเสริมการขาย จะใชวิธีการใดที่ทําใหลูกคารูจักสินคาของเรา 

การวางแผนพัฒนาการตลาด 

ผูผลิตจะตองนํากิจกรรมตางๆ มาวางแผนเพือ่พัฒนาการตลาด ซึง่สามารถนําไปสูการปฏิบัติใหได

ดังตัวอยาง 
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แผนการพัฒนาการตลาด 

ท่ี กิจกรรมท่ีตองดําเนิน 
แผนการพัฒนาการตลาดป 2553 

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

1 

 

ศึกษาขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางการ

พัฒนาการตลาด 

            

2 กําหนดเปาหมายการตลาด             

3 กําหนดกลยุทธสูเหมาย             

4 วิเคราะหกลยุทธ             

5 ดําเนินการ 

-  การโฆษณา 

- การประชาสัมพันธ 

- การทํางานขอมูลลูกคา 

- การสงเสริมการขาย 

- การกระจายสินคา 

- การสงมอบสินคา 

- ฯลฯ 
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ใบงานท่ี 3 

การกําหนดกิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

 ใหผูเรียนรวมกลุมและรวมกันกําหนดกิจกรรมและวางแผนการพัฒนาตลาด ลงในแบบบันทึกที่

กาํหนดให 

 

แบบบันทึก 

สมาชิกในกลุม  1............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

กิจกรรมและแผนการพัฒนาการตลาด 

ท่ี กิจกรรมท่ีตองดําเนิน 
แผนการพัฒนาการตลาดป 2553 

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

การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ 

สาระสําคัญ 
 การพัฒนาการผลิตหรือการบริการ  หรือจากการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ  วิเคราะห

ทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ  กําหนดเปาหมาย การกําหนดแผนกิจกรรมและการพัฒนาระบบการผลิต

หรือการบริการ  จึงจะนําสูการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายการกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

2. วิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

3. กําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

4. กาํหนดแผนกจิกรรมการผลิต 

5. พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

 
 

ขอบขายเน้ือหา 
1. การกาํหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 
2. การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 
3. การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 
4. การกาํหนดแผนกจิกรรมการผลิต 

5.การพฒันาระบบการผลติหรือการบริการ 
 

สื่อประกอบการเรียนรู 

ใบความรู / ใบงาน  การกาํหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

 ใบความรู / ใบงาน  การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 ใบความรู / ใบงาน  การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

            ใบความรู / ใบงาน  การกาํหนดแผนกจิกรรมการผลิต 

            ใบความรู / ใบงาน  การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 
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ใบความรูที่ 1   

การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

การจัดการการผลิต หมายถึง การสรางสรรคหรือการแปรสภาพสิ่งหน่ึงสิ่งใด ใหเปนสินคา         

เปนกระบวนการที่ดําเนินงานผลิตสินคาตามขั้นตอนตางๆ อยางตอเน่ืองและมีการประสานงานกนั เพือ่ให

บรรลุเปาหมายขององคกรหรือกิจการการผลิต  

การกําหนดคุณภาพผลผลิต  เปนการกําหนดคุณสมบัติของผลผลิตตามที่ลูกคาตองการ  เชน  

ลูกคาตองการผักปลอดสารพิษ  ดังน้ันตองพัฒนากระบวนการปลูกผักโดยใชสารธรรมชาติแทนปุยเคมี  หรือ

พฒันารสชาดของอาหารแปรรูปใหมีรสเปร้ียวยิ่งขึ้นเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมวัยรุน 

การบริการ หมายถึง กระบวนการที่เนนการใหบริการแกลูกคาโดยตรง โดยการทําใหลูกคา

ไดรับความพึงพอใจ มีความสุขและไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ 

ลักษณะงานอาชีพในการผลิต  งานอาชีพในการผลิตนั้น สวนใหญมีอยูในภาคเกษตรกรรม 

และภาคอุตสาหกรรม เชน 

ภาคเกษตรกรรม  

- ผลผลิตไดแก พืชไร  พืชสวน ไมดอกไมประดับ  นาขาว ปศุสัตว ฟารม เปนตน 

ภาคอตุสาหกรรม  

- อาชีพตัดเย็บเสื้อผา  อาชีพผลิตรถยนต ผลผลิต คือ รถยนต  เปนตน 

 

การผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีน้ัน   ตองใหตรงกับความตองการของผูใชหรือผูซื้อใหมากที่สุด  

คุณภาพของผลผลิตที่ดีน้ัน    ตองมาจากผูผลิตที่มีคุณลักษณะที่ดี   ซึ่งประมวลไดดังน้ี 

1. ซื่อสัตยตอผูบริโภค 

2. รักษาคุณภาพของผลผลิตใหคงที่และปรับปรุงใหดีขึ้น 

3. ไมปลอมปนผลผลิต 

4. ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค 

5. ไมกักตุนผลผลิต 

6. มีความรู ความชํานาญในงานอาชีพที่ดําเนินการเปนอยางดี 

7. มีความรักและศรัทธาในงานอาชีพที่ดําเนินการ 

8. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 

9. มีความคิดริเร่ิม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ลักษณะงานอาชีพการใหบริการ 

การบริการ เปนกิจกรรมหรือการกระทําที่ผูใหบริการทําขึ้น เพื่อสงมอบการบริการใหแกผูรับบริการ  
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ผูรับบริการสวนใหญจะเนนใหความสําคัญกับ “กิจกรรม” หรือ “กระบวนการบริการ” ของผูใหบริการ

มากกวาสิ่งอ่ืน และจะเกิดความประทับใจ    ในขณะที่ผูรับบริการสัมผัสไดกับการไดรับบริการน้ัน ๆ 

คุณภาพของการบริการ วัดไดจากการบริการของผูใหบริการ 7 ประการ ดังน้ี 

1. การยิ้มแยม เอาใจใส เห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยากของลูกคา 

2. การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็วทันใจ 

3. การแสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติลูกคา 

4. การบริการเปนแบบสมัครใจและเต็มใจทํา 

5. การแสดงออกถึงการรักษาภาพลักษณของการใหบริการ 

6. การบริการเปนไปดวยกิริยาที่สุภาพ และมีมารยาทดี ออนนอมถอมตน 

7. การบริการมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน 

มีบางอาชีพที่เปนไปไดทั้งการผลิตและการบริการ เชน    ผู ประกอบการอาชีพรานอาหาร ตองมี

ผลผลิต เชน อาหารประเภทตางๆ ควบคูกับการบริการ 

 

 
 ใบงานท่ี 1 

การกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ 

ใหผู เรียนกําหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการ ในงานอาชีพทีผู่ เรียนดําเนินการเองหรืออาชีพ              

ที่สนใจ  ใหเหตุผลประกอบ 

ลักษณะงานอาชีพ…………………………………………………………………………………… 

ประเภทของผลผลิตหรือการบริการ…………………………………………………………………. 

ชื่อเจาของธุรกิจ……………………………………………………………………………………... 

ทีตั่ ้งของธุรกิจ………………………………………………………………………………............

คุณภาพของผลผลิตหรือการบริการที่ปรากฏ  และอธิบายเหตุผลประกอบคุณภาพน้ันๆ 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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ใบความรูท่ี 2 

การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

การวิเคราะหทุน  ซึ่งเปนปจจัยการผลิตจึงมีความจําเปนตอการพัฒนาอาชีพ  จะสงผลตอความ

เขมแข็งของอาชีพ  ถารูจักลดตนทุน  ใชทุนอยางเหมาะสมและประหยัด  จัดหาทุนทดแทน 

ทุน หมายถึง ปจจัยที่ใชในการลงทุนในการดําเนินการประกอบอาชีพ   เพื่อหวังผลกําไรจากการ

ดําเนินการ       ทุนถือวาเปนปจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพใหดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี

ความเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง 

ตนทุนการผลิต หมายถึง ทุน ในการดําเนินการประกอบอาชีพ แบงได 2 ประเภท คือ 

1. ทุนคงท่ี คือปจจัยที่ผูประกอบการจัดหามา เพื่อใชในการจัดหาสินทรัพยถาวร เชน  

ดอกเบีย้เงินกู ทีดิ่น อาคาร เครือ่งจักร เปนตน  สําหรับใชในการประกอบอาชีพทุนคงที ่ สามารถแบงได 2 

ลักษณะ  คือ 

1) ทุนคงที่ที่เปนเงินสด เปนจํานวนเงินที่ตองจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกู เพื่อนํามาใช 

ในการดําเนินการประกอบอาชีพ 

2) ทุนคงที่ที่ไมเปนเงินสด ไดแก พื้นที่ อาคารสถานที่ โรงเรือน รวมถึงคาเสื่อม 

ราคาของเคร่ืองจักร  

2.  ทุนหมุนเวียน คือ ปจจัยที่ผูประกอบการจัดหามา เพื่อใชในการดําเนินการจัดหา 

สนิทรัพยหมนุเวียนในการดําเนินกจิกรรมอาชีพ เชน วัตถุดิบในการผลิตสินคาหรือการบริการ วัสดุ

สิ้นเปลือง คาแรงงาน คาขนสง คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน  

 ทนุหมนุเวียนแบงออกเปนดังน้ี คือ 

  1. คาวัสดุอุปกรณในการประกอบอาชีพ ดังน้ี 

 1.1) วัสดุอุปกรณอาชีพในกลุมผลิตผลผลิต เชน งานอาชีพเกษตรกรรม เชน คาปุย 

พันธุพืช พันธุสัตว คานํ้ามัน เปนตน 

 1.2) วัสดุอุปกรณอาชีพในกลุ มบริการ เชน อาชีพรับจางซักรีดเสื ้อผา เชน คา

ผงซักฟอก คานํ้ายาซักผา เปนตน 

 2. คาจางแรงงาน เปนคาจางแรงงานในการผลิตหรือบริการ เชน คาแรงงานในการไถดิน 

คาจางลูกจางในรานอาหาร 

 3. คาเชาที่ดิน/สถานที่ เปนคาเชาที่ดิน/สถานที่ในการประกอบธุรกิจ 

 4. คาใชจายอ่ืนๆ เปนคาใชจายในกรณีอ่ืนที่นอกเหนือจากรายการ  

 5.  คาใชจายในครัวเรือน เปนแรงงานในครัวเรือนสวนใหญ ในการประกอบอาชีพอาจจะ

ไมไดนํามาคิดเปนตนทุน จึงไมทราบขอมูลการลงทุนที่ชัดเจน  ดังน้ันการคิดคาแรงในครัวเรือน                        

จึงจําเปนตองคิดดวยโดยคิดในอัตราคาแรงขั้นตํ่าของทองถิ่นน้ันๆ 
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 6.  คาเสียโอกาสทีดิ่น กรณีเจาของธุรกิจมีที่ดินเปนของตนเอง การคิดตนทุนใหคิดตาม

อัตราคาเชาที่ดินในทองถิ่นหรือบริเวณใกลเคียง 

ในการดําเนินงานประกอบอาชีพ    การบริหารเงินทุนหรือดานการเงินนั้น เปนสิง่ทีผู่ประกอบการ

ตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะมีผลตอความมั่นคงของอาชีพวาจะกาวหนาหรือลมเหลวได 
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ใบงานท่ี 2 

การวิเคราะหทุนปจจัยการผลิตหรือการบริการ 

 ใหผู เรียนกําหนดทุนและวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาอาชีพ  เพื ่อจะทําใหอาชีพมีความ

เขมแข็ง 

รายการทุน เหตุผลในการใชทุน 

รายการ จาํนวน  
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ใบความรูท่ี 3  

การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

เปาหมายการผลิตหรือการบริการ เปนสิ ่งที ่ผู ประกอบอาชีพตองการมุ งไปใหถึง เกิดผลตามที่

ตองการ ดวยวิธีการตาง ๆ เปาหมายจึงเปนตัวบงชี้ปริมาณที่จะตองผลิตหรือบริการใหไดตามระยะเวลาที่

กําหนดดวยความพึงพอใจของลูกคา  เต็มใจในการรับบริการ 

ปจจัยที่สงผลใหประสบความสําเร็จนั้นประกอบดวย 

1. การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน 

2. การเสริมสรางสวนประสมทางการตลาดไดอยางลงตัว 

3. การคํานึงถึงสภาวะแวดลอมที่ควบคุมไมได 

4. สามารถตอบคําถามตอไปนี้ไดทุกขอ 

ขอมูลปจจัยของลูกคา ท่ีตองการสินคาท่ีจะพัฒนาข้ึนใหมประกอบดวย 

 ใครคือ กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับผลผลิตที่ผลิตขึ้นหรือการบริการ 

 ลูกคาเปาหมายดังกลาวอยู ณ ที่ใด 

 ในปจจุบันลูกคาเหลาน้ีซื้อผลผลิตหรือการบริการไดจากที่ใด 

 ลูกคาซื้อผลผลิตหรือการบริการบอยแคไหน 

 อะไรคือสิ่งจูงใจที่ทําใหลูกคาเหลาน้ันตัดสินใจใชบริการ 

 เหตุผลทําไมลูกคาถึงใชผลผลิตหรือบริการของเรา 

 อะไรที่ลูกคาเหลาน้ันชอบและไมชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที่เรามีอยูบาง 

ขอมูลปจจัยของผลผลิตหรือการบริการ ประกอบดวย 

1. ลูกคาตองการผลผลิตหรือบริการอะไร 

2. ลูกคาอยากจะใหมีผลผลิตหรือบริการในเวลาใด 

3. งานดานการบริการ ควรต้ังชื่อวาอะไร เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใจลูกคาไดมากที่สุด 

นอกจากนีข้อมูลดานการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการใหสอดคลองกับความเปนจริง

และความเปนไปไดแลว  

ขอมูลองคประกอบดานผูประกอบการ 

ในการพัฒนาอาชีพจะตองพิจารณาตามประเด็นสําคัญๆ  ดังน้ี 

1. แรงงาน ตองใชแรงงานมากนอยที ่เพิ ่มหรือลดลงเทาไร ปจจุบันมีแรงงานเพียงพอตอการ

ดําเนินงานหรือไม ถาไมเพียงพอจะทําอยางไร  จะนําเคร่ืองจักรมาใชแทนแรงงานบางไดหรือไม 

2. เงินทุน ตองใชเงินทุนมากนอยเพียงไร ปจจุบันมีเงินทุนเพียงตอการดําเนินงานหรือไม ถาไม

เพียงพอจะทําอยางไร 

3. เคร่ืองมือ/อุปกรณ ตองใชเคร่ืองมือ/อุปกรณอะไร จํานวนเทาไร เพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอจะ

ทําอยางไร 
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4. วัตถุดิบ เปนสิ่งสําคัญมากขาดไมได ผูผลิตจะตองพิจารณาวาจะจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบจากที่ใด ราคา

เทาไร จะหาไดจากแหลงไหน และโดยวิธใีด 

5. สถานท่ี หากเปนการประกอบอาชีพดานการผลิต ตองกําหนดสถานที่ทีใ่กลแหลงวัตถุดิบ ถาเปน

ธุรกิจดานการบริการ ตองจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสม สะอาด และเดินทางสะดวก เปนหลัก 

 

 

ใบงานท่ี 3 

การกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ 

 ใหผู เรียนรวมกลุมกัน  3-5  คน กําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ ในการพัฒนาอาชีพที่

ผูเรียนดําเนินการเอง หรืออาชีพที่สนใจแลวบันทึก  ดังน้ี 

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

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

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

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

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

6. เหตุผลในการกําหนดเปาหมายการผลิตหรือการบริการ เพราะ 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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ใบความรูท่ี 4 

การกาํหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ  

                 แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ    แผนงานทางการประกอบอาชีพที่แสดงกิจกรรมตางๆ    

ที่ตองปฏิบัติในการลงทุนประกอบการ     โดยมีจุดเร่ิมตนจากจะผลิตสินคาและบริการอะไร มีกระบวนการ

ปฏิบัติอยางไรบาง และผลจากการปฏิบัติออกมาไดมากนอยแคไหน  ใชงบประมาณและกําลังคนเทาไร  

เพื่อใหเกิดเปนสินคาและบริการแกลูกคา และจะบริหารธุรกิจอยางไรธุรกิจจึงจะอยูรอด 

การกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งตอการประกอบอาชีพ เพราะ

เปนการกําหนดเปาหมายในสิง่ทีต่องการใหเกิด รายละเอียดที่ตองปฏิบัติ ผานกระบวนการตัดสินใจอยางมี

ระบบและขอมูล เพือ่ใหเกิดผลการปฏิบัติบรรลุผลตามเปาหมายทีก่ําหนดไว โดยมีขั้นตอนการกําหนดแผน

กิจกรรมการผลิตหรือการบริการ ดังน้ี 

1. สํารวจตัวเองเพื่อใหรูถึงสถานภาพปจจุบันของงานอาชีพของตนเอง เปนการตรวจสอบขอมูล

เกี่ยวกับ แรงงาน เงินทุน เคร่ืองมือ/อุปกรณ วัตถุดิบ และสถานทีว่า มีสภาพความพรอมหรือมีปญหาอยางไร 

รวมถึง ผลผลิตหรือบริการของตนวามีอะไรบกพรองหรือไม 

2. สํารวจสภาพแวดลอม เปนการตรวจสอบขอมูลภายนอกเกี่ยวกับสภาพธุรกิจประเภทเดียวกันใน

ชุมชน ความตองการของลูกคา 

การดําเนินงานตามขัน้ตอนที่ 1 และ 2 เปนการศึกษาขอมูลเพือ่ระบุถึงปญหาทีเ่กิดขึ้นและควร

แกไข      ซึ่งขอมูลของทั้งสองขอน้ี  อยูในเร่ือง  ของสภาพปญหา  และหลักการและเหตุผล  ในสวนแรกของ

แผนงาน/โครงการผลิต หรือ บริการ 

3. การกําหนดทางเลือกเพือ่ใหการวางแผนมีความชัดเจน    หลังจากสามารถกําหนดสาเหตุของ

ปญหา( ขอ 1  และ ขอ 2  ) ไดแลว     ผู ประกอบการตองตัดสินใจเพื ่อพิจารณาหาทางเลือก เพื ่อใหได

ทางเลือกหลายทางสูการปฏิบัติ 

4. การประเมินทางเลือก เมื่อสามารถกําหนดทางเลือกไดหลากหลายแลว(จาก ขอ  3 )   เพื่อใหได

ทางเลือกสูการปฏิบัติทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ผูประกอบการตองพิจารณา

ประเมินทางเลือกในแตละวิธี เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายใหดีที่สุด 

5. การตัดสินใจ เมือ่ไดทางเลือกหลายทางเลือกในการตัดสินใจสามารถใชหลัก 4 ประการในการ

พิจารณาประกอบการตัดสินใจคือ  

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

6. กําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานวา ตองการใหเกิดอะไร 

7. พยากรณอนาคตถึงความเปนไปได      เปนการคิดผลบรรลุลวงหนาวา หากดําเนินการตามแผน

กิจกรรมการผลิตหรือการบริการแลว ธุรกิจที่ดําเนินงานจะเกิดอะไรขึ้น 

8. กําหนดแนวทางการปฏิบัติ เปนการกําหนดรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัติวาจะทําอยางไร 

เมื่อไร เพื่อใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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9. ประเมินแนวทางการปฏิบัติที่วางไว เปนการตรวจสอบความสมบูรณของแผนกิจกรรมการผลิต

หรือการบริการวา มีความสอดคลองกันหรือไมอยางไร สามารถทีจ่ะปฏิบัติตามขัน้ตอน วิธีการทีก่ําหนดไว

ไดหรือไมอยางไร หากพบวาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการทีจั่ดทําขึน้ยังไมมีความสอดคลอง หรือมี

ขั้นตอนวิธีการใดที่ไมมั่นใจ ใหจัดการปรับปรุงใหมใหมีความสอดคลองและเหมาะสม 

10. ทบทวนและปรับแผน เมือ่สถานการณสิง่แวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และผลลัพธไมเปนไป

ตามทีก่ําหนด เปนการพัฒนาแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในระหวางการปฏิบัติตามแผน เมื่อมี

สถานการณเปลี่ยนแปลงไป หรือมีขอมูลใหมที่สําคัญ 

 

การควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ หมายถึง  

        การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผลผลิตหรือการบริการไดตามที่กําหนดคุณภาพไว  ทําให

ตอบสนองความตองการและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาบนแนวคิดพื้นฐานวา เมื่อกระบวนการ

ดี ผลลัพธที่ออกมาก็จะดีตาม 

 การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการ 

 การควบคุมคุณภาพน้ัน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผลิตภัณฑหรือการบริการบรรลุจุดมุงหมาย

ดังตอไปน้ี 

 1. สินคาที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตมีคุณภาพตรงตามขอตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญา 

2. กระบวนการผลิตดําเนินไปอยางถูกตองเหมาะสม 

3. การวางแผนการผลิตเปนไปตามที่กําหนดไว 

4. การบรรจุหีบหอดีและเหมาะสม หมายถึงสามารถนําสงวัสดุยังจุดหมาย 

ปลายทางในสภาพดี 

 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

 1. ข้ันการกําหนดนโยบาย    เปนการกําหนดวัตถุประสงคอยางกวางๆ เชน ระดับสินคา 

ขนาดของตลาด วิธกีารจําหนาย ตลอดถึงการรับประกัน ขอกําหนดเหลาน้ีจะเปนเคร่ืองชี้นําวา กจิการจะตอง

ทําอะไรบาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกาํหนดไว 

 2. ข้ันการออกแบบผลิตภัณฑ   หมายถึง    การกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ การ

ออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งจะตองมีความสัมพันธกับระบบการผลิต 

                3. ข้ันตอนการควบคุมคุณภาพของการผลิต     การควบคุมคุณภาพการผลิต แบงออกเปน

ขั้นตอนยอย 3 ขั้น คือ การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นสวน การควบคุมกระบวนการการผลิตและการ 

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ    โดยในการตรวจสอบทัง้ 3 ขั้นน้ี  สวนใหญจะใชเทคนิคการสุมตัวอยาง  

เพราะผลิตภัณฑที่ผลิตไดน้ัน มีจํานวนมากไมอาจจะทําการตรวจสอบไดอยางทั่วถึงภายในเวลาจํากัด 

                    4. ข้ันการจัดจําหนาย การควบคุมคุณภาพในการจําหนาย จะใหความสําคัญกับบริการ

หลังการขาย    ซึ่งในระบบการตลาดสมัยใหม ถือวาเปนเรือ่งสําคัญมาก เพราะสินคาบางชนิดโดยเฉพาะ
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อยางยิง่สินคาประเภทเครือ่งมือ เครื ่องจักรหรืออุปกรณทางไฟฟา หรือ เครือ่งอิเล็กทรอนิกสหรือ

คอมพิวเตอร ซึ่งมีวิธีการใชและการดูแลรักษาที่คอนขางยุงยาก ผูผลิตหรือผูขายจะตองคอยดู และเพื่อ

ใหบริการหลังการขายแกผูซื้ออยูเสมอ เพื่อสรางความพึงพอใจ  ซึ่งจะมีผลตอการสรางความเชื่อมัน่ และ

ความกาวหนาทางธุรกิจในอนาคต 
 

การควบคุมคุณภาพการผลิตหรือการบริการมีความสําคัญตอการกําหนดกิจกรรมการผลิตหรือการ

บริการเปนอยางมาก  เพราะการผลิตสินคาหรือการบริการที่ดีน้ัน  ตองมีคุณภาพที่คงที่  ดีเสมอตนเสมอ

ปลาย   จึงจะคงความพึงพอใจตอลูกคาใหซื่อสัตย  และเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาและการบริการตลอดไป 
………………………………………………………………. 

 

ใบงานท่ี 4 

การกําหนดกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ 

 ใหผูเรียนกําหนดแผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการในการพัฒนาอาชีพของผูเรียน  หรืออาชีพ   

ที่สนใจโดยบันทึก  ดังน้ี 

 ลักษณะงานอาชีพ…………………………………………………………………………………… 

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

ชื่อเจาของธุรกิจ……………………………………………………………………………………... 

ที่ต้ังของธุรกิจ……………………………………………………………………………………….. 

แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ 

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

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

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

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

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

แผนฯ น้ีไดมีการจัดการควบคุมคุณภาพดาน 

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

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

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

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

เหตุผล เพราะ.................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................... 
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ใบความรูท่ี 5 

การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

การประกอบอาชีพทั้งดานการผลิตและการบริการ ทีดํ่าเนินการอยูจะสามารถดําเนินไปไดดวยดี

แลวก็ตาม แตเพือ่ใหการประกอบอาชีพนีม้ีความกาวหนาและมัน่คง ผูประกอบการธุรกิจตองคํานึงถึงการ

พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการอยางตอเน่ือง 

การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ สามารถดําเนินการไดดังน้ี 

1. ลักษณะการผลิตและการใหบริการ หมายถึง สภาพของแหลงใหบริการที่ดีที่ผูใชบริการสามารถ

สัมผัสจับตองได    ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑดูดี  นาซื้อ  นาใช 

2. ความไววางใจ หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑหรือการบริการตามคํามั่น

สญัญาที่ใหไวอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง    และมีการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. ความกระตือรือรนดานการบริการ   หมายถึง การแสดงความเต็มใจที่จะชวยเหลือ และพรอมที่

จะใหบริการผูใชบริการอยางทันทวงที 

4. ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานบริการทีรั่บผิดชอบอยางมี

ประสิทธิภาพ   ความนาเชื่อถือในตัวสินคา  รับรองดวยตราสินคาที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

5. อัธยาศัยที่นอบนอมดานการบริการ หมายถึง ความมีมิตรไมตรี ความสุภาพนอบนอมเปนกันเอง 

6. ใหเกียรติผูอ่ืน จริงใจ มีนํ้าใจ และความเปนมิตรของผูปฏิบัติงานผลผลิตและบริการ 

7. ความนาเชือ่ถือ หมายถึงความสามารถในดานการสรางความเชื่อมัน่ ดวยความซือ่สัตยของ

ผูประกอบการธุรกิจ 

8. ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยและปญหาตางๆ  

9. การเขาถึงบริการ หมายถึง การติดตอเพือ่การซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการ ดวยความสะดวกไม

ยุงยาก 

10. การติดตอสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธ และสื่อความหมายได

ชัดเจน ใชภาษาที่งาย และรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ 

11. ความเขาใจลูกคา หมายถึง ความพยายามในการคนหาและทําความเขาใจกับความตองการของ

ผูใชบริการ และใหความสําคัญตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยทันที 

คุณภาพของการผลิตหรือการบริการเปนสิง่สําคัญทีผู่ ประกอบการธุรกิจตองรักษาระดับคุณภาพ 

และพัฒนาระดับคุณภาพการผลิตหรือการบริการใหเหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการผลิตหรือการ

ใหบริการตามลูกคาคาดหวัง หรือเกินกวาสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไวเสมอ 
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.ใบงานท่ี 5 

การพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

 ใหผูเรียนอธิบายการพัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการในการพัฒนาอาชีพทีผู่ เรียนดําเนินการ 

หรืออาชีพที่สนใจ  ดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

 

สาระสําคัญ 

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  จะตองเห็นความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก  การแทรกความนิยมเขา

สูความตองการของผูบริโภค  การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม  และการพัฒนาอาชีพอยางตอเน่ือง 

 

ตัวชี้วัด 

1. ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก   

2. อธิบายการแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 

3. อธิบายการสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม   

4. อธิบายการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1  ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

เร่ืองที่  2  การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

เร่ืองที่  3  การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

เร่ืองที่  4  การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแขง 

 

สื่อการเรียนรู 
 

ใบความรูท่ี  1 ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

ใบความรูท่ี  2 การแทรกความนิยมเขาสูตลาดของผูบริโภค 

ใบความรูที่  3 การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

ใบงานที่    1 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

ใบความรูที่  4 การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 

ใบงานที่    2 การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 
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ใบความรูท่ี  1 

ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

 

1. ความหมายของธุรกิจเชิงรุก 

 ธุรกิจเชิงรุก  หมายถึง  การบริหารจัดการธุรกิจแบบมีแบบแผน  เปนระบบการพัฒนางานที่ดี 

อํานวยประโยชนใหกับผูประกอบการ  สามารถวางแผนติดตามและควบคุมใหการดําเนินงานในทุกดานได

อยางมีประสิทธิภาพ   

 

2. ความจําเปนและคุณคาของธุรกิจเชิงรุก 

ธุรกิจเชิงรุก เปนความพยายามทีจ่ะหาวิธีการใหไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ  เปนการพัฒนา

สินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค สินคาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา ผูบริโภคมี

โอกาสเลือกซื้อสินคาไดหลากหลาย 
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ใบความรูท่ี  2 

การแทรกความนิยมเขาสูตลาดของผูบริโภค 

 
การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค 

การแทรกความนิยมเขาสูความตองการของผูบริโภค  จะตองรูวาชวยอะไรใหกับใคร   

กลยุทธเปนสวนประกอบทางการตลาดที่ตองแทรกความนิยมเขาสูความตองการของลูกคา  ซึ่งสวนประกอบ

ทางการตลาดเบือ้งตน  ไดแก  ผลิตภัณฑ ( Product ) ซึง่เปนทัง้สินคา ( Goods ) หรือบริการ ( Services )  

หรือทั้งสองอยาง  ซึ่งผูประกอบการตองชี้แจงไดวาผลิตภัณฑของตนคืออะไร  ใชประโยชนไดอยางไร  และ

มุงหวังวาจะตองหาทางผลักดันใหเปนทีย่อมรับของลูกคาในตลาดใหไดโดยการแทรกรสนิยมเขาสูสินคา

หรือบริการน้ันๆ 

 

ผลิตภัณฑคือสิ่งตอบสนองความตองการของลูกคา 

 ผูประกอบการควรคํานึงถึงสินคาที่ขายใหกับลูกคา  เปรียบเสมือนผูแกปญหาทางการตลาด  ปญหา

ของลูกคา  คือ  ความตองการสิง่ทีม่าตอบสนองใหกับตนเอง  เชน  ลูกคานิยมกลิน่ใบเตยในขนมปง ผูผลิต 

จึงนําใบเตยมาใชเปนสวนผสมในขนมปง การใชใบเตยในขนมปงจึงเปนการแทรกความนิยมลงในสินคา 

 

รูปที่  1 

ความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑกับลูกคา 

 
 

    ( สิ่งที่ธุรกิจขาย )                        ( สิ่งที่ลูกคาตองการ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ ลูกคา 
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ใบความรูท่ี  3 

การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม 

 

การสรางรูปลักษณคุณภาพสินคาใหม  เปนการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค  

เชน มีความสวยงาม  ใชงานสะดวก  มีความทนทาน  การพัฒนาผลิตภัณฑของธุรกิจมีหลายรูปแบบ  ซึง่การ

พัฒนาผลิตภัณฑ อาจมีสาเหตุมาจากความมั่นคงของธุรกิจ  หรือการเติบโตของธุรกิจจึงตองมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ  แตกตางกันไป  แตละธุรกิจจะพัฒนาไดตอเมือ่ผูประกอบการรับรูความตองการใน

การตัดสินใจซือ้สินคาและบริการ  จึงกําหนดทิศทางทางวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑไดเหมาะสมสอดคลองกับ

ความตองการของผูประกอบการ 

 แนวทางพิจารณาผลิตภัณฑไมหมายถึงเฉพาะรูปแบบหรือวัตถุสิ่งของที่เปนรูปรางเทานั้น  แตยัง

รวมไปถึงคุณคาของผลิตภัณฑและการบริการดวย  ดังนั้นผลิตภัณฑจึงหมายถึง  สินคาที่สามารถตอบสนอง

ความพอใจที่จับตองไดและจับตองไมได 

 สวนประกอบที่สําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ  มี  2  ประการ  คือ 

1. ผลิตภัณฑน้ันตองมีคุณคาและตอบสนองความตองการผูบริโภคไดมากที่สุด 

2. สวนประกอบของผลิตภัณฑตองมีอยางครบถวน 

หนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ  ในการคิดคนผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด  ผูผลิตควรดําเนินการ  ดังน้ี 

1. รวบรวมขอมูลสําหรับปรับปรุงและวิธีการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. กาํหนดแผนการพฒันาผลิตภัณฑ 

3. ดําเนินการและติดตามผลพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพ 

4. วางแผนกลยุทธการขายผลิตภัณฑ 
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ใบงานท่ี  1 

การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

 ใหผูเรียนรวมกลุมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อดําเนินการพัฒนาธุรกิจเชิงรุกใน

การที่จะทําใหอาชีพที่ประกอบการอยูหรืออาชีพที่สนใจมีความเขมแข็งสามารถครองอยูในตลาดไดนาน  

ตามหัวขอ  ดังน้ี 

1. มีความจําเปนอยางไรที่จะตองพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

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

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

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

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

2. คิดวาการแทรกความนิยมของสินคาที่จะพัฒนาขึ้นใหมเขาสูความตองการของผูบริโภค อะไรบาง  

อยางไร 

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

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

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

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

3. คิดวาจะกําหนดรูปลักษณคุณภาพสินคาที่จะพัฒนาขึ้นใหม  เปนอยางไร  เพราะเหตุใด 

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูท่ี  4 

การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 การพัฒนาอาชีพเขาสูความเขมแข็งของผูประสบความสําเร็จมีมากมาย  จะมีลักษณะการกระทําที่

สอดคลองกันเปนสวนใหญวา  ความเขมแข็งของอาชีพขึ้นอยูกับองคประกอบอยางนอย  3 ประการ  คือ  (1)  

การลดความเสี่ยงในผลผลิต  (2)  ความมุมมั่นพัฒนาอาชีพ  และ  (3)  การยึดหลักคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิ  จะพบวา  องคประกอบรวมทั้ง  3  องคประกอบเปนตัวสงผลตอความเขมแข็งในอาชีพ

ที่เราจะตองนํามาบูรณาการใหเปนองครวมเดียวกัน 

การลดความเสี่ยงผลผลิต 

 การประกอบอาชีพมักจะประสบกับความเสี่ยง  เชน  

- เสี่ยงตอการขาดทุน  ตองจัดการโดยการหาตลาดไวลวงหนา  เชน มีการประกันราคาผลผลิต 

- เสี่ยงตอการไมมีเงนิทนุในการดําเนินการ  แกปญหาความเสีย่งดวยการจัดหาแหลงเงินทุน  หรือ

พยายามที่จะลดตนทุนการผลิต 

การพัฒนาอาชีพ 

 เปนกระบวนที่เนนความสําคัญการพัฒนาระบบการจัดการทั้งการผลิตและการตลาดใหตรงกับความ

ตองการของลูกคา  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลดความเส่ียงผลผลิต 

มุงมั่นพัฒนาอาชีพ 

ยึดหลักคุณธรรม 

สูความมั่นคงยั่งยืน 

คณุภาพผลผลิต 

ลดตนทุนการผลิต 

การสงมอบ 

การพัฒนาอาชพี 

ความปลอดภัย 
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 ปจจัยรวมทั้ง  4  ดาน  เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอาชีพ  โดยมีลักษณะความสําคัญ  ดังน้ี 

1.  คุณภาพผลผลิต  เปนเร่ืองที่เราจะตองใหคุณภาพตรงความตองการของลูกคาใหมากที่สุด   

เพื่อใหลูกคามั่นใจไดวาจะไดรับสินคา/บริการที่ดีเปนไปตามความคาดหวัง 

2. ลดตนทุนการผลิต  เกี่ยวของกับการกําหนดราคาผลผลิตที่จะตองเปนราคาที่ลูกคาสามารถซื้อ 

ผลผลิตของเราได  แตไมใชกําหนดราคาตํ่าจนกระทั่งรายไดไมพอเพียง  ดังน้ัน  การลดตนทุนจึงเปนเร่ือง

สําคัญที่เราจะตองศึกษาเรียนรูหาวิธีลดตนทุนที่ทําใหมีรายไดเพียงพอ  ไมใชไปลดตนทุนกับคาแรงงาน   แต

เปนการบริหารจัดการใหลดความเสียหายในปจจัยการผลิต  และการจัดการใหไดผลผลิตสูง 

3. การสงมอบผลิตผล  ใหลูกคาตองเปนไปตามขอตกลงทั้งเวลานัดหมายและจํานวนผลผลิต 

ตัวอยาง  เชน  อาชีพรานตัดเย็บเสื้อผาชาย  สวนใหญมักจะผิดนัดทําใหเสียหายกับลูกคาที่มีกําหนดการ     

จะใชเสื้อผา  จึงหันไปใชบริการเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีความสะดวกมองเห็นสินคา  และตัดสินใจเลือกซื้อได

ทันที  ทําใหปจจุบันรานเย็บเสื้อผาชายเกือบหายไปจากสังคมไทย 

4. ความปลอดภัย  ทั้งผูผลิตและผูบริโภคผลผลิต เชน  อาชีพเกษตรอินทรีย  คนงานไมมีโอกาส 

สัมผัสกับสารพิษ  ทําใหการทํางานปลอดภัย  ขณะเดียวกัน  ผลผลิตจากเกษตรอินทรียเปนอาหารที่ปลอดภัย 

 

การยึดหลักคุณธรรม 

 การยึดหลักคุณธรรม  เปนพฤติกรรมภายในของผูประกอบอาชีพ  ที่สําคัญสงผลตอความมั่นคงของ

อาชีพ  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความขยัน 

ความประหยดั 

ความซื่อสัตย 

คณุธรรมประกอบอาชพี 

ความอดทน 
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 คุณธรรมทั้ง  4  ประการดังกลาวหลายคนบอกวา  เปนเร่ืองที่ตองปลูกฝงมาแตเยาววัยจึงจะเกิดขึ้น

ไดความเชื่อน้ีเปนจริง  แตมนายืเราสามารถเรียนรู  สรางความเขาใจ  มองเห็นคุณคา  ปรับเปลี่ยนและตกแตง

พฤติกรรมเพื่อใชเปนเคร่ืองมือสรางความสําเร็จใหกับตนเองได 

1.  ความขยัน  มีลักษณะพฤติกรรมของการทําอะไรอยางเอาจริงเอาจัง  แข็งขันไมเกียจคราน   

ถาผูประกอบอาชีพเปนอยางนี้  เขาจะมองเห็นงานอยางทะลุไปขางหนามุงมั่นเอาจริงเอาจังยกระดับ

ความสําเร็จไปอยางตอเนื่อง  ความมั่นคงก็จะเกิดขึ้น 

2.  ความประหยัด  เปนพฤติกรรมของการยับยั้ง  ระมัดระวังการใชจายใหพอ  สรางความคุมคา 

ใหมีความเสียหายนอยทีสุด  พฤติกรรมเชนนี้เปนเร่ืองของความรอบคอบในการทํางาน 

3.  ความซื่อสัตย  เปนลักษณะการประพฤติตรงและจริงใจตอลูกคา  ทีมงานไมคิดทรยศ  คดโกง 

หลอกลวง  คูคา  ผูรวมทุนเปนพฤติกรรมที่สรางความภักดี ความไววางใจตอลูกคา  ทีมงานหุนสวน 

4.  ความอดทน  มีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถอดกลั้น  งดเวน  ทนอยูไดกับความยากลําบาก    

ไมทิ้งงาน  ไมยกเลิกขอตกลงงายๆ 
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ใบงานท่ี  2 

การทําบัญชีครัวเรือน 

 

ใหผูเรียนทําบัญชีครัวเรือนมาคนละ  1  เดือน  ตามตัวอยาง 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

ใบงานท่ี  3 

การพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 ใหผูเรียนรวมกลุมกัน  3-5  คน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน วาจะพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

อยางไรในอาชีพที่ประกอบการอยูหรืออาชีพที่ผูเรียนสนใจ   แลวสรุปผลการอภิปราย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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บทที่  5 

โครงการพัฒนาอาชีพใหมคีวามเขมแข็ง 

 

สาระสําคัญ 

 โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง  เปนการวิเคราะหความเปนไปไดของแผน   การเขียน

โครงการ  การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไขโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหความเปนไปไดของแผนตาง ๆ 

2. เขียนโครงการการพัฒนาอาชีพ 

3. ตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพ 

4. ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนตางๆ 

 เร่ืองที่  2  การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 เร่ืองที่  3  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการ 

 เร่ืองที่  4  การปรังปรุงแกไขโครงการพัฒนาอาชีพ 

 

สื่อการเรียนรู 

 ใบความรูที่  1 / ใบงาน การวิเคราะหความเปนไปไดของแผน 

 ใบความรูที่  2 / ใบงาน การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 ใบความรูที่  3  การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 ใบความรูที่  4   การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ  

   ใบงาน การตรวจสอบและปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 
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ใบความรูท่ี  1 

การวเิคราะหความเปนไปไดของแผน 

 

 การปฏิบัติงานขององคกรกอนที่จะทํางานในเร่ืองใด ไมวาจะเปนชวงเวลาทีส่ัน้หรือยาวตองกําหนด

ลวงหนาวาอนาคตทัง้ใกลและไกล ตามสภาพความจําเปนตางๆเราจะทําอะไรบาง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อใหงานที่ทําบรรลุวัตถุประสงคเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนทุกดานของ

องคกรจึงถูกกําหนด และออกแบบไวลวงหนาโดย “แผน”ขององคกร แผนจึงตองผานการวิเคราะห การ

ประเมินอนาคต และกําหนดวัตถุประสงคที่พึงปรารถนา เพือ่เตรียมรับสถานการณทีไ่มแนนอน และเพื่อให

บุคคลใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานวาจะทําอะไร เพื่อใคร เพราะเหตุใดจึงตองทํา และจะทําเมื่อใด 

 1. ความหมายของการวิเคราะหแผน 

           แผน หมายถึง งานทุกดานขององคกรที ่ถูกกําหนดขึ ้นอยางมีเหตุผล เปนระเบียบวิธี หรือ

ขั้นตอนที่เปนระบบที่บุคลากรใชเปนคูมือหรือแนวทางการดําเนินงานขององคกร 

         การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะรายละเอียด ความเปนไปไดแลวสังเคราะหใหเห็น

ความสัมพันธและเกิดกิจกรรมที่มีเปาหมายทิศทางไปสูความสําเร็จ 

 2. ประเภทของแผน 

1. แผนระยะยาว  เปนแผนที่มีขอบขายกวางมีความยืดหยุนสูง  มีระยะเวลาต้ังแต 10 - 20 ป 

2. แผนระยะปานกลาง  เปนแผนที่มีความแนนอนและเฉพาะเจาะจงมากกวาแผนระยะยาว               

มีระยะเวลา  4 - 6  ป 

3. แผนระยะสั้น  เปนแผนที่สามารถดําเนินการใหสําเร็จไดในเวลาอันสั้นอยูที่องคกรกําหนด 

การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนในเรือ่งนี ้เปนการนําแผนตาง ๆ ทีไ่ดจัดทําไวในบทกอน

หนานี ้ไดแก  แผนการพัฒนาการตลาด  แผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ  การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  นํามา

วิเคราะหอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดกอนทีจ่ะเขียนเปนโครงการ  เชน  แผนพัฒนาการผลิต

ในการปลูกผักเกษตรอินทรีย  มีตรวจสอบความเปนไปไดจากการทําปุยหมัก มาเปนการปลูกปุยพืชสดแลว

ไถกลบ  เนือ่งจากมีความเปนไปไดมากกวา เพราะไมตองจัดหาวัสดุทําปุยหมักที่ไมมีในทองถิน่ ทัง้ยังตอง

เสียคาขนสงทําใหตนทุนสูงขึ้น 
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ใบงานท่ี  1  

การวเิคราะหความเปนไปไดของแผน 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนวิเคราะหแผนพัฒนาอาชีพที่ประกอบการอยูหรืออาชีพที่สนใจ เพื่อตรวจสอบความเปนไป

ไดอีกคร้ังหน่ึงกอนนําขอมูลมาเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

1.  แผนพัฒนาการตลาด  สิ่งที่ตองปรับปรุง  มีดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

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

2.  แผนพัฒนาการผลิต/การบริการ  สิ่งที่ตองปรับปรุง  มีดังน้ี 

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

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

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

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

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

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

3.  แผนการพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  สิ่งที่ตองปรับปรุง  มีดังน้ี 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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ใบความรูท่ี 2 

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

โครงการ 

เปนการสรุปการดําเนินงานของการพัฒนาอาชีพ เพื่อใชเปนแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบโครงการ

ไดวาบรรลุจุดประสงคของโครงการที่กําหนดไวหรือไม 

 

ความหมายของโครงการ 

 หมายถึง  แผนงานยอยที่ประกอบดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม  หรือหลายงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน  

ดังนั้น การเขียนโครงการขึ้นมารองรับแผนงาน  ยอมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่ง  เพราะจะทําใหงายตอการ

ปฏิบัติ  และงายตอการติดตามและประเมินผล  เพราะถาโครงการบรรลุผลสําเร็จ  นั่นยอมหมายความวา  

แผนงานและนโยบายน้ันบรรลผุลสาํเร็จดวย 

 

ความสําคัญของโครงการ 

1. ชวยชี้ใหเห็นถึงปญหา  และภูมิหลังของการทํางาน 

2. ชวยใหปฏิบัติงานตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ชวยใหแผนงานมีความชัดเจน  โดยบุคคลที่เกี่ยวของมีความเขาใจและรับรูถึงปญหารวมกัน 

4. ชวยใหแผนงานมีทรัพยากรใชอยางเพียงพอ  เหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง  เพราะมีรายละเอียด

การใชทรัพยากรที่ชัดเจน 

5. ชวยใหแผนงานมีความเปนไปไดสูงเพราะมีผูรับผิดชอบ  และมีความเขาใจในการดําเนินงาน 

6. ชวยลดความขัดแยงและขจัดความซ้าํซอนในหนาทีค่วามรับผิดชอบของหนวยงาน  เพราะแต

ละหนวยงานมีโครงการทีไ่ดรับผิดชอบเปนการเฉพาะ  เหมาะสมกับความรูความสามารถของ

บุคคลในหนวยงาน 

7. สรางทัศนคติที่ดีตอบุคลากรในหนวยงาน  เปนการเสริมสรางความสามัคคีและความรับผิดชอบ

รวมกัน  ตามความรู  ความสามารถ  และศักยภาพของแตละบุคคลอยางเต็มที่ 

8. สรางความมัน่คงใหกับแผนงาน  และสรางความมัน่ใจในการดําเนินงานใหกับผู มีหนาที ่

รับผิดชอบ 

9. สามารถควบคุมการทํางานไดสะดวก  ไมซ้าํซอน  เพราะงานไดแยกออกเปนสวนตางๆตาม

ลักษณะเฉพาะของงาน 
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ลักษณะสําคัญของโครงการ 

 การเขียนโครงการ  มีลักษณะการเขียนแตกตางไปจากการเขียนประเภทอื่นๆ  โครงการที่ดีควรมี

ลักษณะดังตอไปน้ี 

1. ตองมีระบบ  โครงการตองประกอบดวยสวนตางๆทีม่ีความสัมพันธเกี่ยวของเปนกระบวนการ  

ถาสวนใดเปลีย่นแปลงไป  จะเกดิการเปลีย่นแปลงในสวนอ่ืนๆตามไปดวย 

2. ตองมีวัตถุประสงคชัดเจน  โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ

โครงการ  มีความเปนไปไดชัดเจน  และเปาหมายของโครงการตองประกอบดวยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ 

3. ตองเปนการดําเนินงานอนาคต  เนือ่งจากการปฏิบัติงานที่ผานมามีขอบกพรอง  และควรแกไข

ปรับปรุง  โครงการจึงเปนการดําเนินงานเพื่ออนาคต 

4. เปนการทํางานชั่วคราว  โครงการเปนการทํางานเฉพาะกิจเปนคราวๆเพื่อแกไขปรับปรุง  และ

พัฒนา  ไมใชการทํางานที่เปนการทํางานประจํา  หรืองานปกติ 

5. มีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน  โครงการตองกําหนดระยะเวลาที่แนนอน  โดยกําหนดเวลา

เริม่ตน  และเวลาที่สิน้สุดใหชัดเจน  ถาไมกําหนดเวลาหรือปลอยใหโครงการโครงการดําเนิน

ไปเร่ือยๆยอมไมสามารถประเมินผลสําเร็จได  ซึ่งจะกลายเปนการดําเนินงานตามปกติ 

6. มีลักษณะเปนงานที่เรงดวน  โครงการตองเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายเรงดวน             

ที่ตองการจะพัฒนางานใหกาวหนาอยางรวดเร็ว  ทันตอเหตุการณ  หรือเปนงานใหม 

7. ตองมีตนทุนการผลิตต่ํา  การดําเนินงานตามโครงการตองมีการใชทรัพยากรหรืองบประมาณ  

ซึ่งโครงการจะมีประสิทธิภาพ  ก็ตอเมื่อมีการลงทุนนอยแตไดรับประโยชนสูงสุด 

8. เปนการริเริ่มหรือพัฒนางาน  โครงการตองเปนความคิดริเริ่มที่แปลกใหมเพื่อแกปญหาและ

อุปสรรค  และพัฒนางานใหเจริญกาวหนา 

ลักษณะของโครงการท่ีดี 

 โครงการที่ดีน้ัน  ควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 

1. สามารถแกปญหาขององคกรหรือหนวยงานนั้นได 

2. มีรายละเอียด  วัตถุประสงค  และเปาหมายตางๆชัดเจน  สามารถดําเนินงานได 

3. รายละเอียดของโครงการตอเนื่องสอดคลองสัมพันธกัน 

4. ตอบสนองความตองการของกลุมชน  สังคมและประเทศชาติ 

5. ปฏิบัติแลวสอดคลองกับแผนงานหลักขององคกร 

6. กําหนดขึ้นอยางมีขอมูลความจริงและเปนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ 

7. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารทุกดาน  โดยเฉพาะดานทรัพยากรที่จําเปน 

8. มรีะยะเวลาในการดําเนินงานแนนอน  ระบวุนัเวลาเร่ิมตนและสิน้สดุ 

9. สามารถติดตามประเมินผลได 
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โครงสรางของโครงการ 

1. ชื่อโครงการ 

2. ชื่อผูที่ทําโครงการหรือชื่อกลุมที่รวมทําโครงการ 

3. ชื่อที่ปรึกษาโครงการ 

4. หลักการและเหตุผล  โดยใหอธิบายถึงสาเหตุที่เลือกทําโครงการและบอกประโยชน

ของโครงการที่มีตอการพัฒนาอาชีพ 

5. วัตถุประสงคของโครงการ  ใหบอกจุดประสงคในการทําโครงการใหชัดเจนวาเมื่อทํา

โครงการนี้แลว  จะสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชพรอมพัฒนาอาชีพได

อยางไร 

6. เปาหมาย  ควรระบุเปาหมายใหชัดเจนวาจะเกิดอะไรขึ้นกับใคร 

7. ขั้นตอนการดําเนินงาน  ใหอธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางละเอียดต้ังแต

การศึกษาขอมูล  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น  กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

ทุกขั้นตอน  การประเมินผลในแตละขั้นตอนเพื่อหาทางแกไข 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  กําหนดวันเร่ิมตนทํางาน  จนถึงวันที่ปฏิบัติงานเสร็จ 

9. สถานที่ปฏิบัติงาน  ใหระบุสถานที่ปฏิบัติงานใหชัดเจน 

10. งบประมาณคาใชจาย  คาใชจายถามีควรระบุใหชัดเจน เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาจาง 

(บริการ) เชน  คาถายเอกสาร และระบุแหลงที่มาของเงินคาใชจายดวย 

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ  ใหระบุวาเมื่อทําโครงการน้ีเสร็จเรียบรอยแลว  ผูเรียนคาดวาจะ

ไดรับอะไร 

12. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 

- ตัวชี้วัดผลผลิต  หมายถึง  ตัวชี้วัดที่แสดงผลงานเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณ

และหรือคุณภาพอันเกิดจากงานตามวัตถุประสงคของโครงการ 

- ตัวชี้วัดผลลัพธ  หมายถึง  ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลประโยชนจากผลผลิตที่มีตอ

บุคคล  ชุมชน  สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
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ตัวอยางโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

1. ชื่อโครงการ  

การปลูกพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช 

2. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ นายเดน  ดวงดี 

3. ชื่อท่ีปรึกษาโครงการ     ผูใหญบานแดง  มีความสามารถ 

4. เหตุผลความจําเปน  

อาชีพการเกษตรในปจจุบันมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลาในการทําใหพืชปลอดสารเคมี 

เนือ่งจากสารเคมีที่ใชจะกอใหเกิดมลภาวะเปนพิษ กระทบตอสภาพแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของ

เกษตรกร คือ เสี่ยงตอการเปนมะเร็งสูงมาก จนเกษตรกรผูใชเองก็เริ่มตระหนักถึงผลที่เกิดขึน้กับสมาชิกใน

ครอบครัวที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม รวมทั้งสงผลตอผลผลิตการเกษตรที่เปนสินคาสงออกไปตางประเทศ 

เนื่องจากสารพิษตกคางทีม่ีเกินกวาคาความปลอดภัย นอกจากนีแ้ลว สารเคมีทางการเกษตรทีส่ังเคราะหขึน้ 

ยังทําใหศัตรูธรรมชาติลดนอยลง และประสิทธิภาพในการทําลายแมลงศัตรูพืชก็ลดลง เนื่องจากเกิดการ

ตานทานของโรคและแมลงศัตรูพืช และทําใหตองเสียคาใชจายสูงในการซือ้สารเคมี  ดังน้ัน เพื่อเปนการ

แกปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีทางการเกษตรชนิดสังเคราะห จึงตองหาสิง่ทดแทน คือ สารธรรมชาติ

จากพืชที่มีศักยภาพในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

4.1 เกษตรกรสามารถทําใชเองได 

4.2 สามารถสลายตัวไดเร็ว ไมกอปญหาสารพิษตกคางในพืชและสิ่งแวดลอม 

4.3 ไมเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

4.4 ไมทําใหโรคและแมลงสรางความตานทานไดเร็วกวาสารสังเคราะห เรือ่งการปลูกพืชสมุนไพร

ปองกันกําจัดศัตรูพืช เพือ่นําสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ มาสกัดสารออกฤทธิท์ี่

สามารถใชปองกันกําจัดศัตรูพืช  แทนการใชสารเคมีสังเคราะห 

5. วัตถุประสงค  

เพื่อใหการพัฒนาอาชีพมีความเขมแข็ง โดยการปลูกพืชสมุนไพรมาใชปองกันกําจัดศัตรูพืช ทําใหผล

ผลิตเปนที่ตองการของลูกคาสูง 

6. เปาหมาย 

 ปลูกพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช 1 ไร  สําหรับใชกับพืชที่ปลูก 10 ไร 
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7. การดาํเนินงาน 

7.1  ประชุมประสานงานทุกฝายที่เกี่ยวของ จัดทํารางโครงการ 

7.2  ศึกษาดูงานผูท่ีประสบความสําเร็จหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสกัดสารธรรมชาติ 

7.3  เปดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

7.4  ดําเนินการโดยใหแตละคนไปปฏิบัติจริงยังแปลงของตนเอง 

7.5  นําผลการดําเนินงานมาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

7.6  แตละคนบันทึกสรุปเปนความรูของตนเองเพื่อพัมนาตอไป 

8. ระยะเวลาดาํเนินการ       วันที่  1  .เดือนพฤษภาคม  พ.ศ 2554 

                                             ถึงวันที่ 30  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2554 

9. พื้นท่ีดําเนินการ 

 หองประชุม กศน.ตําบล............อําเภอ........จังหวัด... 

10. งบประมาณ   5,000 บาท  เปนคาใชจายดังนี้ 

 10.1  การไปศึกษาดูงาน   4,000  บาท    

10.2  คาวัสดุฝกในการสาธิต  1,000  บาท 

11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

   11.1   มีการพัฒนาพืชสมุนไพรสําหรับปองกันกําจัดศัตรูพืช 

   11.2   สามารถใชสารธรรมชาติจากพืชสมุนไพร 

   11.3   ใชพืชสมุนไพรในการปองกันและกําจัดศัตรูพืชไดถูกตอง 

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

สามารถใชพืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืชในพื้นที่ 10 ไร 
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การเขียนแผนปฏิบัติการ 

 เมือ่จัดทําโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งเสร็จแลว เพื่อใหนําสูการปฏิบัติไดควรทําแผน

ดําเนินการลําดับงานกอน หลัง ตามภารกิจของงานน้ัน ๆ  เชน  การพัฒนาอาชีพโดยการปลูกพืชสมุนไพรใช

ปองกันกําจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกพืช 

 

ตัวอยาง แผนปฏิบัติการ 

ท่ี กิจกรรมดาํเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการป 2554 

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

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

จัดเตรียมปจจัยการปลูกพืช

สมุนไพร เพื่อนํามาใชพัฒนา

อาชีพ 

เตรียมดิน 

ปลูกพืชสมุนไพร 

ดูแลรักษาพืชสมุนไพร 

การทยอยเก็บเก่ียว 

สกัดสารจากพืชสมุนไพร 

นําไปใชในแปลงปลูกพืช 

ฯลฯ 
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ใบงานท่ี  2 

การเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็ง 
 

คําสั่ง  ใหผูเรียนเขียนโครงการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็งในอาชีพของทานหรืออาชพีทีส่นใจ  จํานวน  1  โครงการ   
 

1.  โครงการพัฒนาอาชีพใหเขมแข็ง...................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  แผนปฏิบัติการ..................................................................................................................................... ........ 

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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ใบความรูท่ี 3 

การตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 
 

1.  ตรวจสอบความถูกตองของโครงการโดยการเช็คขอมูลรายการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการนํามาใชเขียน

โครงการ  เชน  ตรวจสอบหลักการและเหตุผลวาสอดคลองกับสิ่งที่จะตองทําหรือไม  เปนเหตุเปนผลกัน

หรือไม  หรือเขียนโครงการมีความชัดเจน เปนรูปธรรมหรือไม  ดังตัวอยาง 
 

ตัวอยางแบบ      แบบรายงานการตรวจสอบโครงการ 

ชื่อโครงการ............................................................................................... 

รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ      ขอเสนอแนะ 

มี ไมมี 

1.  หลกัการและเหตุผล 

      1.1  มีขอมูลยืนยันชัดเจน 

      1.2  มีความเปนเหตุเปนผลนาเชื่อถือ 

      1.3  มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน   

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

      2.1  มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง 

     2.2  มีความเปนไปไดในการดําเนินการ 

     2.3  สามารถวัดและประเมนิได 

3. มีเปาหมายที่ชัดเจน 

4.  วิธีการดําเนินการของโครงการ 

     4.1  สอดคลองกบัวัตถุประสงค 

     4.2  ความสัมพันธตอเน่ืองระหวางกิจกรรม 

    4.3  วิธดํีาเนินงานชดัเจนและเขาใจงาย 

     4.4 กิจกรรมเปนไปตามทฤษฎีหรือหลักการที่เหมาะสม 

     4.5 ชวงเวลาในการดําเนินงานมีความเหมาะสม 

5  มแีผนการดําเนินงานทีช่ดัเจน 

6. คาใชจายเหมาะสมกับโครงการ 

7. มีการกําหนดตัวชี้วัด 

8. มีระบบการติดตามและประเมินที่ชัดเจน 
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รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ      ขอเสนอแนะ 

มี ไมมี 

9. มีความสัมพันธตอเนื่องกันระหวางองคประกอบตางๆของ

โครงการ  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  วิธีการดําเนินการ  

ระยะเวลาและงบประมาณ 

10. เปนประโยชนตอกลุมเปาหมายอยางชัดเจน 

11. แกปญหาไดอยางชัดเจน 

12. โครงการมีความสัมพันธกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

   

 

2.  ตรวจสอบความคุมทุน   โดยตรวจสอบจากบัญชีรายรับ – รายจายทีท่ําไววาควรเปลีย่นแปลงรายการใด  

เชน  นําเคร่ืองจักรมาใชแทนแรงงานคน จะทําใหประหยดักวา และใชระยะเวลานอย 

 

ประโยชนของการตรวจสอบโครงการพัฒนาอาชีพ 

 1.  ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการตัดสินเกี่ยวกับการวางแผนงานและ

โครงการ  ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตาง ๆ ทีจํ่าเปนในการดําเนินโครงการ  ตลอดจนตรวจสอบ

ความเปนไปไดในการจัดกจิกรรม 

 2.  ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน 

 3.  ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ 

 4.  ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ 

และวินจิฉยัวาจะดําเนินโครงการในชวงตอไปหรือไม จะยกเลิกหรือขยายการดําเนินโครงการตอไป 

 5.  ชวยใหไดขอมูลที่บงบอกถึงประสิทธิภพของการดําเนินงานโครงการวาเปนอยางไร คุมคา             

กับการลงทุนหรือไม 

 6.  เปนแรงจูงใจใหผู ปฏิบัติการงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการดวยตนเอง จะทําให

ผู ปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

โครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ใบความรูท่ี  4 

การปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

 

  การปรับปรุงโครงการ 

  เปนการปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพทีไ่ดจัดทําไวแลว  เพื่อใหไดโครงการที่มีความ

เปนไปไดใหมากทีสุ่ด  การกํากับติดตามเปนกิจกรรมของผูบริหาร  เพือ่หาคําตอบและตอบคําถามการใช

ทรัพยากรไดครบตรงตามวัตถุประสงคหรือไม  โครงการเปนไปตามแผนทีก่ําหนดไวหรือไม  งบประมาณ

เพียงพอและเปนประโยชนตอประชาชนเพียงใด  ซึง่ขอมูลทีไ่ดมาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุง

โครงการดําเนินไปตามเปาหมายแลวเสร็จภายในเวลา   

 ประโยชนของการปรับปรุงโครงการ 

  การปรับปรุงโครงการเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในวงจรการวางแผนและการบริหาร

โครงการ  พอสรุปไดดังน้ี 

      1. ชวยใหตัดสนิใจการใชทรัพยากรที่จําเปนและความเปนไปไดของกิจกรรมตางๆใน

โครงการ 

      2. ชวยใหการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน 

      3. ชวยใหไดขอมูลความกาวหนา  ปญหา  อุปสรรคของโครงการ 

      4. ชวยใหรูขอมูลความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการเพื่อนําไปใชในการตัดสนิใจ 

      5. ชวยบงบอกประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการวามีคุณคากับการลงทุนหรือไม 
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ใบงานท่ี 3 

การตรวจสอบและปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

 

ใหผูเรียนตรวจสอบและปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งที่ไดจัดทําไวแลว แลวบันทึก ดังน้ี 

 

1.  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งของทานมีวิธีการตรวจสอบอยางไร พบขอบกพรองอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

 

2.  โครงการพัฒนาอาชีพใหมีความเขมแข็งของทาน เมื่อพบขอบกพรองแลวปรับปรุงอยางไร 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

นายอุทัย หนูแดง ขาราชการบํานาญ 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นายพิชิต แสงลอย ผูอํานวยการ กศน. อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. นางดุษฎ ี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางพรทิพย เข็มทอง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเยาวรัตน คําตรง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังท่ี  2  (วันท่ี  4 - 10  พฤศจิกายน  2554) 

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

6.  นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน 
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ผูพิมพตนฉบับ 

1.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวชาลินี ธรรมธษิา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 

 


