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คำนำ

สำนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ไดดำเนนิการจดัทำ
หนังสือชุดใหมนี้ขึ้น เพื่อสำหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีม่วีตัถปุระสงคในการพฒันาผเูรยีนใหมคีณุธรรม
จรยิธรรม มสีตปญญาและศกัยภาพในการประกอบอาชพี  การศกึษาตอและสามารถดำรงชวีติ
อยูในครอบครัว ชุมชน สังคม ไดอยางมีความสุขโดยผูเรียนสามารถนำหนังสือเรียนไปใชใน
การเรยีนการสอนดวยวธิกีารศกึษาคนควาดวยตนเอง ปฏบิตักิจิกรรมรวมทัง้ทำแบบฝกหดัเพือ่
ทดสอนความรคูวามเขาใจในสาระเนือ้หา โดยเมือ่ศกึษาแลวยงัไมเขาใจ สามารถกลบัไปศกึษา
ใหมได   ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจากศึกษาหนังสือเรียนนี้ โดยนำความรูไป
แลกเปลีย่นกบัเพือ่นในกลมุ ศกึษาจากภมูปิญญาทองถิน่ จากแหลงเรยีนรแูละจากสือ่อืน่ๆ

ในการดำเนนิการจดัทำหนงัสอืเรยีนตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดรบัความรวมมอืทีด่จีากผทูรงคณุวฒุแิละผเูกีย่วของหลายทาน
ชวยกันคนควาและเรียบเรียงจากประสบการณและเนื้อหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่
สอดคลองกับหลักสูตรและเปนประโยชนตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง   สำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา   คณะผู
เรยีบเรยีง ตลอดจนคณะผจูดัทำทกุทาน ทีไ่ดใหความรวมมอืดวยด ีไว ณ โอกาสนี้

สำนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั หวังวาหนงัสอืเรยีน
ชุดนี้จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความ
ขอบคณุยิง่

สำนกังาน กศน.
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คำแนะนำในการใชหนงัสอืเรยีน

หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาชองทางการเขาสูอาชีพ ระดับประถม
ศกึษา  เปนหนงัสอืเรยีนทีจ่ดัทำขึน้สำหรบัผเูรยีนทีเ่ปนนกัศกึษานอกระบบ

ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ   รายวิชาชองทางการเขาสูอาชีพ
ผเูรยีนควรปฏบิตัดิงันี้

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสำคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และขอบขายเนื้อหา

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด  และทำกิจกรรมตามที่
กำหนด แลวตรวจสอบกบัผรู ูครู

3. หนงัสอืเรยีนเลมนีม้ ี4 บท คอื
บทที ่1 การงานอาชีพ
บทที ่2 ชองทางการเขาสูอาชีพ
บทที ่3 การตัดสินใจเขาสูอาชีพ
บทที ่4 ความพรอมในการเขาสูอาชีพ



โครงสรางรายวิชาชองทางการเขาสูอาชีพ
ระดบัประถมศกึษา

สาระสำคัญ
การมีอาชีพเปนความภูมิใจของคนทุกคน   ซึ่งเราสามารถเลือกประกอบอาชีพให

เหมาะสมกบัความถนดั ความชอบของตน และตรงกบัความตองการของตลาด  นอกจากนีค้วร
เปนอาชพีทีต่องไมมผีลกระทบใดๆ ตอสิง่แวดลอม  ดงันัน้การจะตดัสนิใจเลอืกอาชพีใดอาชพี
หนึ่งจะตองศึกษา วิเคราะหขอมูลอาชีพอยางถองแท เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพใหมีความ
เสีย่งนอยทีส่ดุ

ผลการเรียนที่คาดหวัง
1. อธบิายความหมาย ความสำคญั วเิคราะหลกัษณะงาน ขอบขายการงานอาชพีใน

ชมุชน สงัคม ประเทศ  และโลก เพือ่การเขาสอูาชพีได
2. อธบิายเหตปุจจยัความจำเปน ในการตดัสนิใจเลอืกอาชพีทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพ

ของตนได
3. ยอมรับและเห็นคุณคาในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
4. ปฏิบัติการวิเคราะหตัดสินใจเลือกอาชีพได

ขอบขายเนื้อหา
บทที ่1 การงานอาชีพ
บทที ่2 ชองทางการเขาสูอาชีพ
บทที ่3 การตัดสินใจเขาสูอาชีพ
บทที ่4 ความพรอมในการเขาสูอาชีพ

สื่อการเรียนรู
1. ใบงาน
2. หนังสือเรียน
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สาระสำคัญ
อาชพีตางๆ ในโลกนีม้มีากมาย แตอาจจะแบงกลมุได ดงันี ้งานบาน งานเกษตร งานชาง

งานประดษิฐ งานธรุกจิ ซึง่แตละอาชพีสามารถแบงเปนอาชพียอยๆไดอกีมาก ดงันัน้ควรศกึษา
วเิคราะหขอบขายอาชพี  กระบวนการทำงาน การบรหิารจดัการอาชพี ใหเขาใจ เพือ่การมองเหน็
ชองทางในการเลอืกอาชพีไดอยางเหมาะสมกบัตนเอง ชมุชน สงัคม

ตวัชีว้ดั
1. อธิบายความสำคัญและความจำเปนในการประกอบอาชีพ
2. อธบิาย วเิคราะห ลกัษณะขอบขายกระบวนการผลติงานอาชพีในชมุชน สงัคม

ประเทศ  และโลก
3. อธบิายการจดัการอาชพีในชมุชนในชมุชน สงัคม ประเทศ และโลก
4. อธบิายคณุธรรม จรยิธรรม ในการทำงานอาชพี
5. อธบิายการอนรุกัษพลงังานและสิง่แวดลอมในการทำงานอาชพีในชมุชน สงัคม

ประเทศ และโลก

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 ความสำคัญและความจำเปนในการประกอบอาชีพ
เรือ่งที ่2 อาชีพในชุมชน

สื่อการเรียนรู
1. ใบงาน
2. หนังสือเรียน

บทที ่1
การงานอาชีพ
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ขั้นตอนการเรียนรู

ลักษณะบงชี้
ความสำเร็จของผูเรียน

กจิกรรม การวดั
และประเมินผล

สือ่การเรยีนรู

อธิบายงานอาชีพในชุมชน

ระบุอาชีพที่ทำไดในชุมชน
อยางนอย 10 อาชพี

1.ผูเรียนและครู
รวมกันอภิปราย
ความสำคญั และ
ความจำเปน
ของการมีอาชีพ

2.ครูอบรมใหผู เรียนศึกษา
เรื่องงานอาชีพในชุมชน
ในหนังสือเรียน
เพื่อเตรียมเรียนรูตอไป

3.สำรวจอาชีพในชุมชน
ประเทศ และโลก
จำนวนไมนอยกวา
10 อาชพี

1.สังเกตความสนใจ
ความเขาใจ
จากการทำใบงานที ่ 1

2.พิจารณาจาก
ผลการสำรวจ
จากใบงานที ่2

ใบงานที ่1

ใบงานที ่2
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เรือ่งที ่1 ความสำคัญ
และความจำเปนในการประกอบอาชีพ

อาชีพ หมายถึง การประกอบการที่มีรายไดตอบแทนโดยใชแรงงาน ความรู ทักษะ
อปุกรณ เครือ่งมอื สถานที ่วธิกีาร ตองเปนอาชพีสจุรติ และไมมผีลเสยีตอชมุชน สงัคม และ
ประเทศชาติ

มนุษยเราจำเปนตองมีปจจัยตางๆ เพื่อตองการดำรงชีวิต เชน มีที่อยูอาศัย มีอาหาร
รบัประทาน มเีครือ่งนงุหม มยีารกัษาโรคตางๆ ซึง่ทัง้ 4 อยางนีจ้ะเปนพืน้ฐานของการดำรงชวีติ
ทั่วไป  แตบางคนก็อาจมีความจำเปนอื่นๆ อีก  เชน รถยนต โทรศัพทมือถือ ขึ้นอยูกับความ
จำเปนในการประกอบอาชีพ หรือความจำเปนตอการดำรงชีวิตประจำวัน การจะมีปจจัยตางๆ
เหลานี ้ขึน้อยกูบัฐานะทางการเงนิ ซึง่กค็อืความสามารถในการหารายไดของแตละบคุคล
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ใบงานที ่1
อภิปรายความสำคัญและความจำเปนของการมีอาชีพ

ใหผเูรยีนและครรูวมกนัพดูคยุตามประเดน็ทีก่ำหนดให  บนฐานความรแูละประสบการณของ
ผเูรยีน และชวยกนัสรปุโดยผเูรยีนแตละคนบนัทกึลงในแบบบนัทกึตามความเขาใจของตนเอง

แบบบันทึก

ประเด็นอภิปราย
คนเราตองมอีาชพีจรงิหรอื จำเปนอยางไร ใหเหตผุลประกอบ

ผูรวมอภิปราย
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

สรุปความคิดเห็น
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………….. ครูประจำกลุม
ศรช.………………………………………………..
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เรือ่งที ่2 อาชีพในชุมชน

การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโน
โลย ี  มผีลตอชวีติความเปนอย ู และโดยเฉพาะการประกอบอาชพีของคนในหมบูาน ไดแก การ
เกดิอาชพีใหม หรอืการอนรุกัษอาชพีเดมิใหอยใูนทองถิน่ ดงันี้

1. การสรางอาชีพจากชองวางระหวางอาชีพ  โดยอาศัยชองวางระหวางอาชีพ 2
อาชีพ เชน อาชีพขยายลำไมไผ โดยซื้อจากแหลงปลูกไปขายใหกับแหลงทำ
เครื่องจักสาน

2. การสรางอาชีพจากผลของการประกอบอาชีพ โดยอาศัยผลพลอยไดจากอาชีพ
เดมิ  เชน  ทำภาชนะใสของจากทางมะพราว จากตนมะพราวทีป่ลกูเปนอาชพี
อยูแลว

3. การสรางอาชีพจากทรัพยากรทองถิ่น  เปนการสรางอาชีพใหม โดยการนำ
ทรพัยากรทีม่อียใูนทองถิน่มาใชใหเปนประโยชน เชน ทำอฐิจากดนิเหนยีวทีม่ี
อยูในทองถิ่น

4. การสรางอาชพีจากความตองการของตลาด เปนการสรางอาชีพใหม โดยอาศัย
ขอมูลทางการตลาด เชน เลี้ยงกบเพราะตลาดมีความตองการมาก หรือปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

5. การสรางอาชพีทีข่าดแคลนในทองถิน่ เปนการสรางอาชพีใหม โดยอาศยัขอมลู
ในทองถิน่ เชน อาชพีรบัซอมมอเตอรไซคเกดิขึน้เพราะชางในหมบูานขาดแคลน

6. ประกอบอาชพีตามบรรพบรุษุ พอแม ปยูา ตายาย ทำอาชพีอะไร รนุลกู รนุหลาน
กจ็ะดำเนนิการตอ เชน อาชพีขายกวยเตีย๋ว ถามชีือ่เสยีงกจ็ะขายจนกระทัง่รนุลกู
รุนหลาน

7. ประกอบอาชีพตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งในประเทศไทยประกอบดวยสภาพ
พีน้ทีท่ีเ่ปนภเูขา ทีร่าบลมุ ทีด่อน ดงันัน้การเพาะปลกูขึน้อยกูบัสภาพพืน้ทีด่วย
เชน ทีร่าบลมุสามารถทำนาได อยใูกลทะเลประกอบอาชพีดานประมง หรอืบาง
ทำเลสามารถจดัเปนแหลงทองเทีย่วได

8. ประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลหรือของผูประกอบการเอง ซึ่งในพื้นที่
ไมเคยทำมากอน เชน นำยางพาราไปปลกูทางภาคอสีาาน แตเดมิยางพาราจะปลกู
กันทางภาคใตเปนสวนใหญ
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อาชีพในโลกนี้มีหลากหลาย  และคนเราตองมีอาชีพ  เพื่อใหมีรายไดเลี้ยงตนเอง
ครอบครวั  การมอีาชพีของตนเองตองอาศยัปจจยัหลายอยาง เชน ความรคูวามสามารถ เงนิทีใ่ช
ในการลงทนุ มสีถานที ่มตีลาดรองรบั  อาชพีเหลานีไ้ดแก งานบาน งานเกษตร งานประดษิฐ
และงานธุรกิจ

งานบาน
เปนอาชพีทีเ่กีย่วกบังานบาน เชน ผาและเครือ่งแตงกาย อาหาร และโภชนาการ

ผาและเครื่องแตงกาย
งานผาและเครือ่งแตงกาย สิง่สำคญัคอื ผาสำหรบัใชเปนวสัดทุีส่ำคญัในการนำผามาทำ

เครือ่งนงุหมแลว ยงัมปีระโยชนใชสอยอยางอืน่อกี เชน ผาปโูตะ หมอนองิ ทีน่อน ผามาน ดงันัน้
จงึควรมคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบัผา นอกจากนีอ้าจจะมงีานบรกิารทีเ่กีย่วของตางๆ เชน งาน
ซกัรดี งานรบัปะชนุเสือ้ผา

ผาที่นิยมเลือกใช
ชนดิของผาทีเ่รารจูกักนัแพรหลาย ไดแก ผาฝาย ผาลนินิ ผาไหม ผาขนสตัว และผาที่

ทำจากเสนใยสงัเคราะห ซึง่จะแบงไดเปน 2 ประเภท คอื
1. เสนใยธรรมชาต ิไดแก

1.1 เสนใยทีไ่ดมาจากสตัว เชน แกะ กระตาย ไหม
1.2 เสนใยทีไ่ดมากจากพชื เชน ฝาย ลนินิ ปอ ปาน และใยสปัประรด
1.3 เสนใยทีไ่ดมาจากแร เชน ใยหนิ

2. เสนใยสงัเคราะห เชน ไนลอน เทโตรอน ใยแกว
อาชีพที่เกี่ยวของกับงานผาและเครื่องแตงกาย

1. งานตดัเยบ็เสือ้ผา เชน ตดัเสือ้ ตดักระโปรง ตดักางเกง
2. งานตดัเยบ็เครือ่งใชตางๆ  เชน ผามาน ปลอกหมอน ผาปทูีน่อน
3. อาชพีทีเ่กีย่วกบัการทอผา เชน ทอผาไหม ผาฝาย โดยทอเปนชิน้ แลวนำไปตดัเยบ็

เปนเสือ้ผาหรอืของใชตางๆ นอกจากนีอ้าจมกีารทอเปนของใช เชน ทอผาขาวมา
ผาปโูตะ ผาปทูีน่อน

4. อาชีพซอมแซมและตกแตงดัดแปลงเสื้อผา เปนอาชีพบริการรับจางซอมแซม
เสือ้ผาทีช่ำรดุ เชน การปะ การชนุ การกนุ การดาม เปนอาชพีหนึง่ทีท่ำรายไดดี
ลงทนุไมสงูนกั มคีวามรคูวามสามารถในการปะชนุ กนุ ดาม ตามทีล่กูคาตองการ
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5. อาชพีตกแตงดดัแปลงเสือ้ผาเครือ่งแตงกาย เปนการตกแตางดดัแปลงใหทนัสมยั
หรอืตามตองการใหดสูวยงามกวาของเดมิ หรอืตกแตงดดัแปลงเพือ่ใชออกงาน
ไดหลายแหง ทำใหประหยดัคาใชจาย
วตัถปุระสงคในการดดัแปลง มดีงันี้
5.1 ตกแตงเพิม่เตมิหรอืปดบงัรอยชำรดุ โดยใชลกูไม กระดมุ ลกูปก สติก๊เกอร

มาตดิเพิม่เตมิ เชน รปูดอกไม รปูหวัใจ
5.2 ดดัแปลงเสือ้ กระโปรง กางเกง เชนทำใหสัน้ลง ยาวขึน้
5.3 ดดัแปลงใหมทัง้หมด เชน นำชดุของคนอวนมาดดัแปลงสำหรบัคนผอม

กวา

การจัดการงานอาชีพ
1. การเลือกทำเลที่ตั้ง  ถาเปนอาชีพบริการ เชน รานตัดเสื้อผา หรือรับตกแตง

ดัดแปลง ก็ควรตองอยูในยานชุมชน การคมนาคมเดินทางสะดวก  แตถาเปน
อาชพีทอผากอ็าจทอทีบ่านได แลวนำไปสงยงัรานคาอกีตอหนง

2. การออกแบบเพือ่แนะนำลกูคา   การมคีวามรเูกีย่วกบัศลิปะการออกแบบดวยจะ
ชวยใหลกูคาพอใจยิง่ขึน้   นอกจากนัน้ควรมคีวามรเูกีย่วกบัการออกแบบเสือ้ผา
ใสไปงานในลักษณะตางๆ   ความนิยมของวัยตางๆ  รูปรางทรวดทรงของผู
สวมใส   ชนิดของผา  ทั้งหมดจะตองใหเหมาะสมกับการออกแบบ  โดยการ
ออกแบบลงในกระดาษกอน แลวจงึไปวางทาบกบัผาทีจ่ะใชตดั

3. การตดัเยบ็ เปนการตดัเยบ็ตามแบบทีก่ำหนด ซึง่ตองอาศยัทกัษะในการตดัเยบ็
เสือ้ผาทีอ่อกแบบจงึดเูรยีบรอย สวยงาม

4. การเกบ็งานและการตกแตง  เมือ่เยบ็เปนตวัแลวกม็กีารเกบ็งานใหเรยีบรอย และ
ตกแตงใหสวยงาม  เชน  การทำโบวผกู

5. การรดีผา   ตองศกึษาลกัษณะของผากบัความแรงของเตารดีไฟฟา   สวนใหญจะ
พรมน้ำกอนรดีเสือ้ผา เพือ่ใหดสูวยงาม

6. การหาลูกคา  นอกจากจะอยูที่การเลือกทำเลแลว ถามีฝมือลูกคาก็จะมาหาเอง
จากการบอกเลาของลูกคาคนอื่นๆ

อาชพีการทอผา งานออกแบบ มคีวามสำคญั  การกำหนดสทีีใ่ช  การนำไปใช  ซึง่เปน
ความรขูองภมูปิญญามากอน  แตปจจบุนัมกีารพยายามทีจ่ะนำความรสูมยัใหมเขาไปดดัแปลง
เชน การเลอืกลาย  การใชสทีีย่อม พยายามใชสเีคมบีาง เพือ่มใิหผาสตีกจะทำใหผาเกาชา
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สภาพปญหา
1. สภาพปญหาทีพ่บผปูระกอบการขาดคณุธรรม จรยิธรรม เชน สนิคาเสรจ็ไมตรง

ตามนดั ไมมคีวามรบัผดิชอบตอคณุภาพสนิคา เชน เยบ็ไมเรยีบรอย  ไมตรงกบั
แบบทีต่องการ  ไมอดทนตอการตำหนขิองลกูคา  ควรใหความสำคญัตอลกูคา

2. ผปูระกอบอาชพีขาดทกัษะในการออกแบบงานผา  เชน  การออกแบบงานตดัเยบ็
เสือ้ผา  การออกแบบลวดลายเกีย่วกบัการทอผา

3. การบรกิาร  ขาดการมมีนษุยสมัพนัธตอลกูคา

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
1. เศษผาที่เหลืออาจดัดแปลงเปนผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เหมาะสมกับขนาดของเศษผา

เชน งานประดษิฐ   การทำดอกไม  เยฐ็เปนผาหมโดยเอาเศษผามาตอกนั  หรอืทำ
พรมเช็ดเทา

2. สทีีใ่ชในการยอมผา  ในปจจบุนัมกีารนำสวีทิยาศาสตรมาใช เนือ่งจากคงทนกวา
สีธรรมชาติ    ดังนั้นควรเนนการใชสีธรรมชาติ  เพื่อไมใหเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม

อาหารและโภชนาการ
ความหมายของอาหาร
อาหาร หมายถงึ สิง่ทีค่นรบัประทานหรอืกนิเขาไปแลวมผีลทำใหรางกายเจรญิเตบิโต

แขง็แรง และทำใหรางกายดำเนนิชวีติอยไูด ซึง่อาหารนัน้รวมไปถงึน้ำดวย

ความสำคัญของอาหาร
1. ทำใหรางกายมีการเจริญเติบโต เปนสิ่งที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของเด็ก

หากรับประทานอาหารไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย อาจทำใหเกิด
โรคตางๆได  และมสีภาพรางกายไมสมบรูณ

2. ทำใหรางกายมภีมูติานทานโรค  เมือ่ไดรบัอาหารทีเ่หมาะสมตามหลกัโภชนาการ
แลว รางกายสามารถทีจ่ะตอสกูบัเชือ้โรคตางๆ ได

3. มอีายยุนื  เมือ่รบัประทานอาหารครบถวน รางกายแขง็แรง ทำใหสขุภาพด ีและ
มีผลทำใหอายุยืนยาว
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อาหารหลกั 5 หมู

หมทูี ่ 1 ไดแก อาหารประเภทเนือ้สตัวตางๆ  ไข  ปลา  นม  ถัว่เมลด็แหง เปน
แหลงของสารอาหารประเภทโปรตีน

หมทูี ่2 ไดแก อาหารประเภทขาว  แปง  น้ำตาล  เผอืก  มนั  ขาวโพด  เปนแหลง
ของสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต

หมทูี ่ 3 ไดแก อาหารประเภทผกัใบเขยีว พชืผกัตางๆ  เปนแหลงของสารอาหาร
ประเภทแรธาตตุางๆ  และวติามนิ

หมทูี ่4 ไดแก อาหารประเภทผลไมตางๆ  เปนแหลงของสารอาหารประเภท
คารโบไฮเดรต  เพราะมีน้ำตาลมากจึงทำใหไดพลังงานมากกวาผัก และเปนแหลงของแรธาตุ
และวิตามินตางๆ

หมทูี ่5 ไดแก อาหารประเภทไขมนัทีไ่ดจากสตัวและพชื  เชน น้ำมนัหม ู น้ำมนั
ถัว่  น้ำมนังา  น้ำมนัรำขาว  เปนแหลงของสารอาหารประเภทไขมนั

อาหารหลกั 5 หม ูทีก่ำหนดขึน้อยกูบัผบูรโิภค ควรรบัประทานใหครบประจำทกุวนั
และไดสัดสวนที่เหมาะสมกับความตองการของรางกาย  เพื่อรางกายมีสุขภาพที่ดี ไมเปนโรค
ขาดสารอาหาร
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การเลอืก เตรยีม ประกอบ และการปรงุอาหาร

การเลือกซื้ออาหารสด  อาหารแหง  ตองมีหลักเกณฑและวิธีการถูกตอง เพื่อจะได
อาหารทีม่ทีัง้คณุภาพและปรมิาณคมุคากบัเงนิทีต่องจายไป ดงันี้

1. ซือ้อาหารเพือ่คณุภาพของอาหาร  หลกัเกณฑและเปาหมายสำคญัของการเลอืก
ซือ้อาหาร ไมใชเพือ่ใหไดอาหารปรมิาณมากทีส่ดุ  หรอืจายเงนินอยทีส่ดุ  แตตอง
คำนงึถงึเพือ่ใหไดอาหารมปีระโยชนสงูสดุ ทัง้ในดานคณุภาพอาหารและปรมิาณ

2. ซื้ออาหารจากแหลงผลิตขายสง  อาหารทุกชนิดที่จำหนายตามแหลงผลิตหรือ
ขายสง จะมรีาคาต่ำกวาแหลงทีซ่ือ้มาขายตอหรอืขายปลกี

3. การซือ้อาหารตามฤดกูาล  จะไดราคาถกูและคณุภาพสงู  การซือ้ตองเปลีย่นแปลง
และเนนการใชผลิตผลตามฤดูกาล

4. รูจักใชอาหารแทนกันได  หากไมมีผลผลิตที่ตองการก็ใหเลือกซื้อสิ่งที่ทดแทน
กนัได  โดยไมทำใหผลผลติมคีณุภาพต่ำลง

5. การเลอืกซือ้อาหาร ควรมคีวามรเูกีย่วกบัคณุภาพอาหาร จะไดอาหารทีม่คีณุภาพ
สงู คมุคากบัเงนิทีเ่สยีไป
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หลกัการในการเตรยีมอาหาร ประกอบ และปรงุอาหาร

หลกัในการปรงุอาหาร ยดึหลกั 3 ส ดงันี้
1. สงวนคุณคา  ดวยวิธีการปรุงที่ชวยสงวน
คุณคาของอาหารใหผูบริโภคไดรับประโยชน
เตม็ที่
2. สกุเสมอ คอื ใชความรอนในการปรงุอาหาร
เพื่อทำลายเชื้อโรคและสารเคมีที่อาจปนเปอนติด
มากบัอาหาร
3. ควรคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ของ
อาหาร และการปรงุอาหาร

การเก็บถนอมอาหาร
การถนอมอาหาร เปนวธิกีารเกบ็อาหารใหมอีายยุนืนาน  สามารถนำมารบัประทานได

โดยมหีลายวธิ ีคอื
1. การตากแหง   เปนวธิทีางธรรมชาตโิดยใชแสงแดดทำใหอาหารแหง อาหารทีน่ำ

มาตากแหงตองเปนอาหารที่มีคุณภาพและเปนอาหารสด
2. การรมควัน   เปนการถนอมอาหารที่แตกตางจากการทำใหอาหารแหงดวย

ความรอน เพราะนอกจากเปนการทำใหอาหารแหงแลวยังมีควันของไมชวย
รักษาอาหารใหเก็บไวไดนาน

3. การดอง  การดองผกัผลไม มหีลายรปูแบบ เชน การดองเคม็ ดองเปรีย้ว  ดอง
หวาน  เปนตน

4. การทำเคม็  เปนวธิกีารถนอมอาหารโดยใชเกลอืเปนวตัถกุนัเสยี สำหรบัเกบ็รกัษา
อาหารใหอยูไดนาน

5. การใชน้ำตาล  เปนวธิกีารใชความหวานของน้ำตาลเกบ็รกัษาอาหารใหอยไูดนาน
เชน  การเชือ่ม  การกวน  การฉาบ การแชอิม่

การเก็บอาหารสดและอาหารแหง
1. การเกบ็เนือ้สตัว มวีธิกีารเกบ็ ดงันี้

- เนือ้หม ูเนือ้ววั ควรลางแลวเกบ็ไวในตเูยน็  กอนเกบ็ตองเอาออกจากวสัดุ
ที่หอหุมอยู ลางแลวซับใหแหง จึงใสกลองหรือถึงพลาสติกปดใหแนน
แชในชองเย็นจัด
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- เนือ้สตัวจำพวกปลา   เปด  ไก  อาจใชวธิรีวม ตม นึง่ ยาง กไ็ด จะเกบ็ได
นานขึ้น

2. การเก็บผัก   ถายังไมนำผักมาประกอบอาหาร ควรพรมน้ำหอพันดวยใบตอง
เกบ็ไวในทีร่มหรอืบรรจถุงุพลาสตกิเกบ็ไวในตเูยน็ชองธรรมดา

3. การเกบ็ไข มวีธิกีารเกบ็ดงันี้
3.1 เลอืกไขทีใ่หมและสะอาด ไมควรเกบ็ไขไวหลายวนั
3.2 ไมควรลางไขกอนเกบ็ นอกจากสกปรก เพราะเชือ้โรคจะผานเขาไปไดงาย
3.3 ควรเกบ็ไขแยกใสชองทีเ่กบ็ไขในตเูยน็  โดยวางสวนปานขึน้จะทำใหเกบ็

ไดนาน

อาชีพที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการ
1. อาชพีเปดรานขายอาหาร  เชน ขายขาวแกง   ขายอาหารตามสัง่  ขายกวยเตีย๋ว

ขายขนมจีน  บางรานอาจจะขายเฉพาะอยางหรือหลายอยางอยูในรานเดียวกัน
ขนาดของรานขึน้อยกูบัการลงทนุ  และจำนวนลกูคา    ดงันัน้ การตัง้รานอาหาร
จะ ตองเลอืกทำเล  สำรวจลกัษณะของลกูคา เชน รายได ของลกูคา  ความชอบ
ชนิดและรสชาติของอาหาร  การเปดรานอาหารตองควบคูไปกับการขาย
เครื่องดื่ม

2. อาชพีขายเครือ่งดืม่  รานประเภทนีจ้ะเนนเครือ่งดืม่เปนหลกั  ถาเครือ่งดืม่ขนาด
เลก็อาจจะขายเฉพาะเครือ่งดืม่ประเภทกาแฟซึง่มหีลากหลายชนดิ   อาจขายตาม
ขางทางหรือหางก็ได  ถาขายเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลก็อาจจะมีอาหารประเภท
ของวางใหแกลมดวย  สวนใหญกจ็ะมดีนตร ี และอาจมสีถานทีส่ำหรบัเตนรำได
ทีเ่รยีกกนัวา Pub (ผบั)

3. อาชพีขายขนม  อาจมบีางคนทีต่องการเปดรานขายขนมอยางเดยีว เชน ขายขนม
ทีม่คีวามเยน็  ขายขนมประเภทไข  ขายขนมไทย  เชน บวัลอยเผอืก  เตาสวน
ขายประเภทเบเกอรี่  ซึ่งอาจควบกับการขายเครื่องดื่มดวย  การเรียกชื่ออาจ
แตกตางกัน  เชน รานขายขาวแกงอาจจะอยูขางถนน  ในตึกแถว  ภัตตาคาร
บางรานกม็ดีนตรดีวย

4. อาชีพขายอาหารปนโต   อาชีพนี้ไมจำเปนตองเปดรานขายอาหาร   แตใชวิธี
ประชาสมัพนัธใหทราบวามีธรุกจิประเภทนีเ้พือ่ใหลกูคาสัง่จอง ราคาและชนดิ
ของอาหารขึ้นอยูกับการตกลงกัน  บางคนรับอาหารเฉพาะวันทำงาน   และ
สามารถเลือกอาหารได  อาชีพนี้ตองอาศัยรสชาติของอาหารเปนหลัก  การสง
ตรงตอเวลา   การเลอืกสถานทีก่ไ็มจำเปน  อาจจะใชสถานทีใ่นบานได
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5. อาชีพถนอมอาหาร  การถนอมอาหารเหมือนการเก็บอาหารใหมีอายุยืนคงทน
เชน  การตากแหง  การรมควนั  การดอง  การทำเคม็  การใชน้ำตาล  อาชพีนีข้ึน้อยู
กบัวสัด ุ  ทรพัยากรทีม่อียใูนทองถิน่  เชน  อยใูกลทะเลกอ็าจจะทำปลาเคม็  ปลา
แดดเดยีว  หอยดอง  หรอืในทองถิน่ทีม่พีชืผกัมากกจ็ะถนอมผกั  โดยการดองผกั
หรอืมผีลไมมากกใ็ชวธิเีชือ่ม  เชน ทำมะตมูเชือ่ม

6. อาชพีบรกิารจดัเลีย้ง  เปนอาชพีทีม่บีรกิารจดัเลีย้งอาหารนอกสถานที ่  เชน จดั
แบบบุฟเฟต  โตะจีน  รายละเอียดเกี่ยวกับราคาและชนิดของอาหารขึ้นอยูกับ
การตกลง

การจัดการงานอาชีพ
1. ทำเลทีต่ัง้  อาชพีทีเ่กีย่วกบัอาหาร เชน การเปดรานขายอาหาร ขายเครือ่งดืม่ ขาย

ขนม นอกจากรสชาติอาหารยังจะตองอาศัยทำเลที่ตั้งราน  จึงจำเปนตองเลือก
สถานที่ที่อยูในยานชุมชน

2. การจดัสถานที ่ ควรออกแบบรานใหดโูลง จดัโตะและเกาอี ้ รวมทัง้ของใชภายใน
รานตองมีความสะอาดและถูกอนามัย

3. ควรเลอืกซือ้อาหารทีม่คีณุภาพ  มคีวามสดใหม  ถาเปนอาหารแหงควรหลกีเลีย่ง
ทีเ่กบ็ไวนาน  ตรวจสอบวามเีชือ้ราหรอืไม  มสีารอืน่ปนเปอนหรอืไม

4. การปรงุอาหาร   ควรคำนงึถงึคณุคาอาหาร  เชน  การใชความรอน  การรกัษา
ความ สะอาด  การใชผงชรูส  การคงคณุคาของอาหารทัง้ 5 หม ู การจดัอาหารให
เหมาะสมกบัวยั  เชน  วยัผใูหญเปนวยัทีต่องการเสรมิสรางเซลลตางๆ  เพือ่รกัษา
สมรรถภาพการทำงานในรางกายใหคงที่  จึงควรไดรับอาหารทั้ง 5 หมู ใน
สัดสวนที่เหมาะสม

5. การบริการในธุรกิจขายอาหาร มีความสำคัญยิ่ง   ผูบริการตองใสใจกับการมี
มารยาทในการบรกิาร  มคีวามรเูกีย่วกบัการเสริฟอาหารและเครือ่งดืม่

6. การมคีณุธรรม   จรยิธรรม ตอลกูคา  เชน การคดิราคาอาหารทีเ่ปนธรรม รบั
ผิดชอบในกรณีที่อาหารตองมีความสดหรือมีคุณคาทางอาหาร

กจิวตัรประจำวนัของอาชพีขายอาหารอาจไมเหมอืนอาชพีอืน่ๆ  เชน  ตืน่เชาไปซือ้ของ
ที่ตลาดแลวเตรียมอาหารเพื่อใหทันขาย  ชวงที่เหนื่อยในการบริการลูกคาก็คือชวงเชา  ชวง
กลางวนั  ชวงเยน็  ซึง่เปนชวงทีล่กูคาสวนใหญมารบัประทานอาหาร  ชวงเวลาอืน่ๆ อาจจะเปน
งานเบา  เชน ชวงทีเ่ตรยีมอาหาร มกีารหัน่ผกั หัน่เนือ้
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สภาพปญหา
1. ขาดการบรกิารทีด่ ี  ไมมมีนษุยสมัพนัธ  ไมสนใจลกูคาเมือ่มาใชบรกิาร  ดงันัน้

จึงควรปรับปรุงดานการบริการที่ดีตอลูกคา  เชน เมื่อลูกคาเขารานควรยิ้มแยม
แจมใส  พรอมจดัหาโตะใหนัง่  บรกิารตามลำดบัทีล่กูคาเขามาใชบรหิาร

2. เจาของรานมักขาดทุน เนื่องจากการขายอาหารสามารถถูกคดโกงไดหลายทาง
ถาเจาของหรือผูไวใจไดไมไดดูแลอยางใกลชิด  เชน  คนเก็บเงินไมซื่อสัตย
ลูกจางมักหยิบฉวยสิ่งของไปใชในบาน

3. คณุภาพสนิคาไมคงที ่ เชน ไมสกุ  ไมสะอาด  เสือ่มคณุภาพ  ทำใหลกูคาไมมา
ใชบริการ

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

การอนรุกัษพลงังานและสิง่แวดลอมในครองครวั ทำไดดงันี้
1. การเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟามาใชประกอบอาหาร  เชน กะทะไฟฟา  ควรเปน

เครื่องใชไฟฟาที่ระบุฉลากประหยัดไฟ
2. เมื่อเปดกอกน้ำประปาควรใชน้ำในปริมาณพอเพียง  แลวปดกอกน้ำทันที อยา

ปลอยใหน้ำไหลจนลนภาชนะ
3. น้ำใชแลว  เชน  น้ำซาวขาว  น้ำลางผกั  ผลไม  น้ำซกัผาครัง้สดุทายกน็ำไปรด

ตนไมได
4. ถุงขยะในบานตองมีฝาปดใหมิดชิด  เพราะเปนจุดรวมของสัตวที่เปนพาหะ

นำโรค  เชน  หน ู แมลงสาบ
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งานเกษตร
งานเกษตร  หมายถงึ  งานทีเ่กีย่วกบัการปลกูพชื  เลีย้งสตัว  และอาชพีทีเ่กีย่วของตาม

กระบวนการผลติและการจดัการผลผลติ  มกีารใชเทคโนโลยเีพือ่การเพิม่ผลผลติ  ปลกูฝงความ
รบัผดิชอบ  ขยนั  อดทน   การอนรุกัษพลงังานและสิง่แวดลอมงานเกษตรสวนใหญเกีย่วของ
กับการปลูกพืช  จะเห็นวาในอดีตเรามีพืชหลายชนิดที่สามารถสงออกไปขายตางประเทศได
เชน   ขาว   ยางพารา   ขาวโพด  มนัสำปะหลงั   สวนสตัวและการประมงยงันอยโดยเฉพาะการ
ประมง ตองอาศยัสภาพพืน้ทีท่ีต่ดิชายทะเล การประกอบอาชพีเกษตรจะกาวหนาอยางไร ตอง
เขาใจพืน้ฐาน เกษตร  โดยเฉพาะเรือ่งดนิและปยุจงึเปนสิง่สำคญัในการเจรญิเตบิโตของพชื

ดิน
1. ความหมายของดิน

ดนิเกดิจากการผพุงัสลายตวัของหนิและแร  ผสมกบัซากพชืซากสตัวทีต่ายทบัถม
เปนเวลาหลายลานป  หลงัจากเปดปาใหมๆ   ดนิยงัอดุมสมบรูณ  ปลกูพชืลงไปกจ็ะงามและให
ผลผลิตสูง  แตถาปลูกพืชติดตอกันหลายๆป  ไมมีการปรับปรุงดิน  ดินจะเสื่อมโทรมเพราะ
อนิทรยีวตัถแุละธาตอุาหารพชื เปรยีบเสมอืนรากฐานของชวีติเกษตรกร หรอืกลาวอกีนยัหนึง่
คุณภาพของดินเทากับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

2. สวนประกอบดิน
(1) อนินทรียวัตถุ  เปนสวนที่ไดจากการผุพังสลายตัวของแรและหิน  เปน

แหลงธาตุอาหารพืชที่สำคัญที่สุด  ดินสวนใหญที่ใชปลูกพืชในประเทศ
ไทย มอีนนิทรยีวตัถเุปนสวนประกอบถงึรอยละ 97-99 ของน้ำหนกัแหง
ของดิน

(2) อนิทรยีวตัถ ุ  เปนสวนทีไ่ดจากการเนาเปอยผพุงัสลายตวัของเศษซากพชื
และสตัวทีท่บัถมกนัอยใูนดนิ  อนิทรยีวัตถมุปีรมิาณธาตอุาหารพชือยนูอย
แตมคีวามสำคญัในการทำดนิใหโปรง  รวนซยุ  ระบายน้ำและถายเทอากาศ
ไดดี  ทั้งยังเปนแหลงพลังงานของจุลินทรียในดิน  ดินสวนใหญที่ใช
เพาะปลกูพชืในประเทศไทย มอีนิทรยีวตัถอุยเูพยีงรอยละ 1-3 ของน้ำหนกั
แหงของดิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอีสานดินสวนใหญอินทรียวัตถุ
ต่ำมาก  (นอยกวารอยละ 1)  จงึควรใหความสำคญัตอการเพิม่อนิทรยีวตัถุ
ใหแกดิน

(3) น้ำในดนิ  ทำหนาทีช่วยละลายธาตอุาหารพชืในดนิ  และจำเปนสำหรบัใช
ในการเคลือ่นยายธาตอุาหารและสารประกอบตางๆ เขาไปในตนพชื

(4) อากาศในดนิ  ทำหนาทีใ่หออกซเิจนแกรากพชืและจลุนิทรยีในดนิ สำหรบั
ใชในการหายใจ
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3. หนาตัดดิน
ดนิมคีวามลกึหรอืความหนา  ถามองลกึลงไปในแนวดิง่ จะพบวา ดนิมลีกัษณะ

เปนชัน้ๆ เรยีกสวนนีว้า หนาตดัดนิ  ดนิทัว่ๆไปมกัมอีนิทรยีวตัถสุะสมอยทูีด่นิบนและปรมิาณ
อนิทรยีวัตถจุะลดนอยลงในดนิลาง  ระดบัทีล่กึลงไปตามแนวหนาตดัดนิ จะพบหนิทีก่ำลงัผพุงั
สลายตวัในชัน้ลาง  เรยีกวา  วตัถตุนกำเนดิดนิ  ชัน้ทีอ่ยลูกึลงไปถดัจากวตัถตุนกำเนดิดนิ เรยีก
วา พืน้หนิ  ซึง่เปนชัน้หนิทีย่งัไมไดผานกระบวนการผพุงัสลายตวั

รากพชืเจรญิเตบิโตและดดูธาตอุาหารเฉพาะในสวนทีเ่ปนดนิบนและดนิลาง ซึง่
ดนิแตละชนดิมคีวามลกึไมเทากนั  ดนิทีล่กึจะมพีืน้ทีใ่หพชืหยัง่ราก และดดูธาตอุาหารไดมาก
กวาดนิทีต่ืน้  การปลกูพชืใหไดผลด ีจงึควรพจิารณาความลกึของดนิดวย

4. การเจรญิเตบิโตของพชื
ทกุสรรพสิง่ (สิง่มชีวีติและสิง่ไมมชีวีติ) ในระบบนเิวศลวนเชือ่มโยงสมัพนัธกนั

เปนเหตปุจจยัซึง่กนัและกนั  สำหรบัปจจยัหลกัทีม่ผีลตอการเจรญิเตบิโตของพชื มดีงัตอไปนี้
(1) แสงแดดเปนแหลงพลังงานที่พืชใชในการสังเคราะหแสง
(2)อณุหภมูขิองดนิและบรรยากาศ มผีลตอกระบวนการตางๆ ภายในตนพชื เชน

การสังเคราะหแสง  การ
หายใจ เปนตน

(3) ความชื้น/น้ำ  เปนวัตถุดิบใน
การสงัเคราะหแสง ทำใหเซลล
เตงตัว  เปนตัวกลางขนยาย
ธาตุอาหารและอินทรียสาร
ในสวนตางๆของพืช

(4) สภาพกรด-ดางของดิน นิยม
บอกเปนคาพีเอช (pH) โดย
ทั่วไปพืชเจริญเติบโตไดดีใน
ดนิทีม่พีเีอชใกลเปนกลาง (pH
6.0-6.5)

(5) ชนดิและปรมิาณของกาซตางๆ ในดนิ อากาศ  สวนใหญในดนิประกอบ
ดวยกาซออกซเิจน  ไนโตรเจน  และคารบอนไดออกไซต  รากพชืใชกาซ
ออกซิเจนในการหายใจ  ถากาซออกซิเจนไมพอระบบรากของพืชจะ
ออนแอ

(6) โรคและแมลงศัตรูพืช  ถาพืชมีโรคและแมลงศัตรูพืชรบกวนมาก ยอม
กำจัดการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช
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(7) ปรมิาณธาตอุาหารพชืในดนิ  และสมบตัขิองดนิ  สมบตัทิางเคม ีโดยเฉพาะ
ความเปนกรด-ดาง ของดิน  สมบัติทางกายภาพ เชน ความรวนซุยของ
ดนิ   การระบายน้ำ  การถายเทอากาศ  ฯลฯ  และสมบตัทิางชวีภาพ ไดแก
จลุนิทรยีและสตัวเลก็ๆในดนิ มผีลตอการเจรญิเตบิโตของพชื

(8) ความรูความสามารถในการจัดการไรนาของเกษตรกร  ซึ่งนับวันจะยิ่ง
สำคัญมากขึ้น  เนื่องจากการแขงขันที่รุนแรงขึ้น  ทั้งดานประสิทธิภาพ
คณุภาพ และตนทนุการผลติ

5. ความตองการธาตอุาหารของพชื  ในจำนวน 17 ธาตทุีพ่ชืตองการใชในการเจรญิ
เตบิโตและใหผลผลติได 3 ธาต ุ จากน้ำและอากาศ คอื คารบอน ไฮโดรเจน และ
ออกซเิจน  สวนอกี 14 ธาตไุดจากดนิ

ใน 14 ธาตนุัน้ ม ี6 ธาตทุีพ่ชืตองการในปรมิาณมาก  คอื  ไนโตรเจน (เอน็)
ฟอสฟอรสั (พ)ี  โพแทสเซยีม (เค)  แคลเซยีม  แมกนเีซยีม  และกำมะถนั   แตการ
ใสปุยจะเนนเฉพาะ  เอ็น-พี-เค  จึงเรียกวา ธาตุอาหารหลัก    สวนแคลเซียม
แมกนีเซียม และกำมะถันนั้น  ดินสวนใหญที่ใชปลูกพืชในปจจุบันมักไมขาด
และเมือ่ใสปยุ  เอน็-พ-ีเค ลงไปในดนิ  มกัม ี3 ธาตนุีป้นลงไปดวยเสมอ  ซึง่เรยีกวา
ธาตอุาหารรอง    สวนธาตอุาหารเสรมิ (จลุธาต)ุ ไดแก เหลก็ สงักะส ี  โบรอน
เปนตน  ถาพชืขาดธาตหุนึง่ธาตใุด  ธาตนุัน้จะเปนตวัจำกดัการเจรญิเตบิโตและ
การใหผลผลิตของพืช

6. การสูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน
ธาตอุาหารพชืในดนิสญูเสยีออกไปไดหลายทาง ดงันี้
(1) สญูเสยีไปกบัผลผลติพชืทีเ่กบ็เกีย่วออกไป
(2) ถูกชะลางออกไปจากบริเวณรากพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน  เชน ถาเกิด

ฝนตกหนกัหลงัจากใสปยุไนโตรเจน โดยเฉพาะในดนิทราย  เกษตรกรอาจ
ไดรบัประโยชนจากการใสปยุเพยีงรอยละ 10 เทานัน้  เพราะไนโตรเจน
ละลายไปกับน้ำงายมาก

(3) สญูหายไปในรปูกาซ  เชน กรณขีองไนโตรเจน
(4) การตรงึ  โดยเฉพาะฟอสฟอรสั  การตรงึหมายถงึธาตอุาหารพชืถกูดนิหรอื

สารประกอบในดนิจบัไว  พชืจงึไมสามารถดดูธาตอุาหารเหลานัน้ไปใช
ประโยชนไดทัง้หมด  ซึง่ความเปนกรด-ดางของดนิ เปนปจจยัสำคญัทีส่ดุ
ที่มีผลตอการตรึงธาตุอาหารพืชในดิน

(5) สูญเสียไปกับการชะลางและพังทลายของดิน  พื้นที่ที่มีความลาดและมี
สภาพโลงเตียนปราศจากพืชพันธุหรือสิ่งปกคลุมหนาดิน หรือมีการไถ
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พรวนดนิเพือ่เตรยีมปลกูพชื  ถาฝนตกหนกัจะเกดิการกดัเซาะผวิดนิ ธาตุ
อาหารพืชในดินยอมสูญหายออกไปจากพื้นที่ดวย

เมือ่มกีารเพาะปลกูพชื ธาตอุาหารจถุกูดดูไปใชในการเจรญิเตบิโตและถกูเกบ็สะสมไว
ในสวนตางๆของพชื  ไดแก ใบ ลำตน ดอก  ผล  ฯลฯ  เมือ่เกบ็เกีย่วผลผลติออกจากพืน้ที ่ธาตุ
อาหารพืชยอมถูกนำออกไปจากพื้นที่ดวย

ในพื้นที่การเกษตร  ธาตุอาหารพืช
ในดนิสญูเสยีไปกบัผลผลติมากทีส่ดุ  การปลกู
พืชติดตอกันยาวนานโดยไมมีการเพิ่มเติม
ธาตุอาหารลงไปในดิน  ความอุดมสมบูรณ
ของดินจะลดลง  และในทายที่สุดดินจะไม
สามารถใหผลผลิตพืชสูงได

ดงันัน้ ควรเพิม่เตมิธาตอุาหารพชื ลงไปในดนิใหเพยีงพอ ซึง่การใสปยุเปนวธิกีารหนึง่
เพราะการฟนฟดูนิใหกลบัมาอดุมสมบรูณอกีครัง้หนึง่ ตองใชเวลาและคาใชจายสงูมาก  จงึควร
ดูแลรักษาความอุดมสมบูรณของดินใหดีอยูเสมอ

สารฆาศัตรูพืชและสัตว
สารฆาศัตรูพืชและสัตวสวนใหญเปนสารประกอบอนินทรีย เปนพิษกับแมลงและ

ศตัรพูชื  หากใชอยางไมระมดัระวงัยอมเปนโทษตอสขุภาพของทัง้ผใูชและผบูรโิภค   ทัง้ยงัมี
สารพิษตกคางในสิ่งแวดลอมอีกดวย  จึงมักมีคำเตือนบนฉลาก  ตัวอยางเชน  ควรเก็บเกี่ยว
ผลผลติหลงัจากฉดีพนยา 20 วนั เปนตน  มฉิะนัน้สารพษิตกคางจะเปนอนัตรายตอผบูรโิภค

ปุยและประโยชนของปุย
ปยุ คอื วสัดทุีม่ธีาตอุาหารพชืเปนองคประกอบหรอืสิง่มชีวีติทีก่อใหเกดิธาตอุาหารพชื

เมือ่ใสลงไปในดนิแลวจะปลดปลอย หรอืสงัเคราะหธาตอุาหารทีจ่ำเปนใหแกพชื
การเพาะปลกูพชืในดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณสงู จงึตองการธาตอุาหารเพิม่เตมิจากปยุ

นอยกวาดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณต่ำ



หนงัสอืเรยีนสาระการประกอบอาชพี รายวชิาชองทางการเขาสอูาชพี (อช11001) ระดบัประถมศกึษา 19

ปยุแบงออกเปน 3 ประเภท ดงันี้
(1) ปยุเคม ี  คอื  สารประกอบอนนิทรยีทีใ่หธาตอุาหารพชื เปนสารประกอบทีผ่าน

กระบวนการผลติทางเคม ี เมือ่ใสลงไปในดนิทีม่คีวามชืน้ทีเ่หมาะสม ปยุเคมจีะ
ละลายใหพืชดูดไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว

(2) ปยุอนิทรยี  คอื สารประกอบทีไ่ดจากสิง่มชีวีติ  ไดแก พชื สตัว และจลุนิทรยี
ผานกระบวนการผลิตทางธรรมชาติ  ปุยอินทรียสวนใหญใชในการปรับปรุง
สมบตัทิางกายภาพของดนิ  ทำใหดนิโปรง รวนซยุ  ระบายน้ำและถายเทอากาศ
ไดด ี  รากพชืจงึชอนไชหาธาตอุาหารไดงายขึน้

ปยุอนิทรยีม ี3 ประเภท คอื ปยุหมกั  ปยุคอก  และปยุพชืสด  ปยุอนิทรยี
มีปริมาณธาตุอาหารพืชอยูนอย  เมื่อเปรียบเทียบกับปุยเคมีและธาตุอาหารพืช
สวนใหญอยใูนรปูของสารประกอบอนิทรยี เชน ไนโตรเจน อยใูนสารประกอบ
จำพวกโปรตนี  เมือ่ใสลงไปในดนิ พชืจะไมสามารถดดูไปใชประโยชนไดทนัที
แตตองผานกระบวนการยอยสลายของจุลินทรียในดิน   แลวปลดปลอยธาตุ
อาหารเหลานัน้ออกมาในรปูสารประกอบอนิทรยีเชนเดยีวกนักบัปยุเคม ี จากนัน้
พืชจึงดูดไปใชประโยชนได

(3) ปยุชีวภาพ  คอื ปยุทีป่ระกอบดวยจลุนิทรยีทีย่งัมชีวีติอย ู  และคณุสมบตัพิเิศษ
สามารถสังเคราะหสารประกอบธาตุอาหารพืชไดเอง  หรือสามารถเปลี่ยนธาตุ
อาหารพืชที่อยูในรูปที่ไมเปนประโยชนตอศัตรูพืชใหมาอยูในรูปที่พืชสามารถ
ดดูไปใชประโยชนได  และยงัมปีระโยชนอืน่ๆอกี  เชน
1. ทำใหศตัรพูชืลดลงชัว่คราว  เพราะไมชอบกลิน่  หรอืความเปนกรดของ

ปยุชวีภาพ  แตเมือ่ศตัรพูชืปรบัตวัได กจ็ะทำลายพชืเหมอืนเดมิ
2. ในกรณีที่เกษตรกรใชปุยเคมีสูตรเดิมๆ อยางตอเนื่อง ทำใหมีการสะสม

ธาตอุาหารพชืบางตวัในดนิมากเกนิไป  โดยเฉพาะอยางยิง่ฟอสฟอรสัและ
โพแทสเซียม  เมื่อหยุดใชปุยเคมีแลวใชปุยชีวภาพแทน  พืชจะคงเจริญ
เตบิโตไดดี

3. ในบางกรณ ี  ดนิมคีวามเปนดางหรอืธาตอุาหารพชืบางตวัไมละลาย  เมือ่
ใชปุยชีวภาพที่มีความเปนกรดใสลงไป  จะทำใหสภาพดินดีขึ้นชั่วคราว
และปลดปลอยธาตุอาหารพืชออกมามากขึ้น

4. ในกรณีที่ดินนั้นขาดธาตุอาหารรองบางตัว   ปุยชีวภาพที่มีธาตุอาหาร
ดังกลาวจะเขาไปทดแทนทำใหเกิดผลดีตอพืช

5. มีฮอรโมนพืชบางอยางที่ถูกสังเคราะหขึ้นในกระบวนการหมัก  และมี
ปรมิาณเหมาะสมกบัพชืนัน้ๆ  จงึทำใหพชืเจรญิเตบิโตดขีึน้
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ปริมาณธาตุอาหารพืชในปุยเคมี
ฉลากของปยุเคมทีกุชนดิมตีวัเลข 3 จำนวนเรยีงกนั  ตวัเลขแตละจำนวนแสดงปรมิาณ

ธาตไุนโตรเจน  ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม (เอน็-พ-ีเค) ตามลำดบั  เรยีกวา สตูรปยุ  ซึง่มี
หนวยเปนเปอรเซนต (%)  โดยน้ำหนกัทัง้หมดของปยุเคมี

ตัวอยางเชน  ปุยสูตร 13-0-46  แสดงวาปุยเคมีหนัก 100 กิโลกรัม มีไนโตรเจน 13
กโิลกรมั  ไมมฟีอสฟอรสั  และมโีพแทสเซยีม 46 กโิลกรมั  สวนธาตอุาหารพชืตวัอืน่ๆ ในปยุ
เคม ี ผผูลติจะระบหุรอืไมกไ็ด  แตถาระบจุะใสขอมลูวา มธีาตอุาหารรองและจลุธาตอุะไรบาง?
ในปรมิาณ (%)  เทาไหร?

ถาเกษตรกรตองการผสมปยุเคมใีชเอง  เพราะปยุสตูรทีม่จีำหนายในทองตลาดไมตรง
กบัความตองการ  แนะนำใหใชแมปยุดงัตอไปนี้

(1) ปยุไนโตรเจน  (ปยุเอน็)  เชน ปยุยเูรยี (46-0-0)  ปยุแอมโมเนยีซลัเฟส (21-0-0)
(2) ปุยฟอสฟอรัส (ปุยพี)   เชน   ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟส (0-46-0)    ปุย

ไดแอมโมเนยีมฟอสเฟส (18-46-0)
(3) ปยุโพแทสเซยีม (ปยุเค)  เชน ปยุโพแทสเซยีมคลอไรด (0-0-60)  ปยุโพแทสเซยีม

ซลัเฟส (0-0-50)

การพิจารณาเลือกซื้อปุยเคมี
ตามพระราชบญัญตัปิยุ 2518  ไดกำหนดใหผขูายปยุเขยีนขอความทีส่ำคญัตางๆ เปน

ภาษาไทยหรือที่เรียกวา ฉลากปุยไวที่กระสอบปุยใหเดนชัด คือ (1) ชื่อทางการคาและมีคำวา
ปยุเคม ี (2) สตูรปยุ  (3) น้ำหนกัสทุธขิองปยุ  (4) ปรมิาณธาตอุาหารรอง  (5)  เครือ่งหมายการคา
(6) ผผูลติและสถานทีผ่ลติหรอืสถานทีต่ัง้ของผแูทนจำหนายทีช่ดัเจน  (7) ทะเบยีนเลขที ่ยกเวน
ปยุเคมมีาตรฐาน 7 ชนดิ  เชน  ยเูรยี  (46-0-0)  ซปุเปอรฟอสเฟส (0-20-0) โพแทสเซยีมคลอไรด
(0-0-60)  เปนตน  ทีไ่มตองขึน้ทะเบยีน

อาชีพที่เกี่ยวของกับงานเกษตร
1. อาชพีปลกูพชื  อาจจะปลกูพชืชนดิเดยีวหรอืปลกูพชืหลายชนดิผสมกนั   เชน

ปลกูพชืผกั แตมหีลายชนดิ  หรอืปลกูพชืประเภทตางๆ  เชน ปลกูผกั ปลกูผลไม
และทำนาดวย

2. อาชพีเลีย้งสตัว  เปนอาชพีทีท่ำไดทัว่ประเทศ  การเลีย้งสตัวบางชนดิขึน้อยกูบั
สภาพพืน้ที ่ ทรพัยากรและสิง่แวดลอม เชน อยตูดิทะเลกป็ระกอบอาชพีประมง
จบัปลา จบัหอย
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3. อาชีพเกษตรผสมผสาน เปนอาชีพเกษตรประกอบดวยหลายประเภทที่มีการ
เกือ้กลูกนั  เชน มกีารปลกูพชืรวมกบัการเลีย้งสตัว  โดยเอาเศษพชืมาใหสตัวกนิ
เอามูลสัตวไปใสพืช  หรือผสมผสานกันระหวางพืช เชน เกื้อกูลกันโดยอาศัย
รมเงาจากตนไมทีใ่หญกวา

4. อาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเอาผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจาก
การขาย หรอืเปนชวงทีม่รีาคาตกต่ำกน็ำมาแปรรปูได   เชน   การตากแหง   การ
ดอง  การรมควนั  การเชือ่ม

5. อาชีพพอคาคนกลาง เปนอาชีพที่รับซื้อสินคาจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่ง
ไมตองเปนผผูลติเอง  เชน มกีารรบัซือ้สนิคาหลากหลายจากผผูลติไปขายตลาด

1. การปลูกพืช
1.1 ประเภทของการปลกูพชื สามารถแบงพชืออกตามลกัษณะการใช ดงันี้

(1) พชืไร  คอื  พชืทีป่ลกูโดยอาศยัสภาพดนิฟาอากาศในพืน้ที ่  สวนใหญอาศยั
น้ำฝน เชน การปลกูขาวโพด  ออย  ขาว  มนัสำปะหลงั

(2) พชืสวน  เชน  ปลกูผกั  ผลไม  ไมดอกไมประดบั  ตองมกีารดแูลรกัษา
อยางใกลชดิ  มนษุยตองดแูลมากกวาพชืไร  เชน  ใหน้ำ  การปองกนักำจดั
ศัตรูพืช

(3) พืชปา   เปนพืชที่ไมตองการดูแลรักษา   หรือมนุษยปลูกขึ้นโดยอาศัย
ธรรมชาติที่สอดคลองกับพืชชนิดที่เกิดขึ้นเองในปา  เชน การปลูกสัก
ปลูกไผ

(4) พืชสมุนไพร  หมายถึง  พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคไดทั้งหมด
พชืและสตัวบางชนดิยงันำมาสกดัเปนเครือ่งสำอาง    เชน   วานหางจระเข
อญัชญั  ขมิน้  เปนอาหารเสรมิ  เชน  กระชาย  กระเทยีม  เปนเครือ่งดืม่
เชน บวับก คำฝอย  ตะไคร  ใชปรงุแตงอาหาร  เชน หอมแดง  มะนาว

1.2 กระบวนการผลติพชื
การปลกูพชืชนดิใดกต็าม ควรมขีัน้ตอนการเตรยีม ดงันี้
(1) การจดัเตรยีมกอนเพาะปลกู

1. จดัเตรยีมสภาพพืน้ที ่ เตรยีมดนิใหเหมาะสมกบัพชืทีจ่ะปลกู  จดัหา
น้ำใชอยางเพียงพอ

2. เตรยีมวสัดอุปุกรณ เชน เตรยีมพนัธพุชื  วสัดใุนการปลกูพชื  น้ำมนั
เครือ่งมอืทีจ่ำเปน อาจมกีารเตรยีมตรวจสอบเครือ่งจกัรทีจ่ะใช เชน
เครื่องสูบน้ำ  อาจตองมีการเปลี่ยนอะหลั่ยบางชิ้นก็ไดใหจัดหาไว
ลวงหนา
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3. เตรียมทุน ในที่นี้หมายถึงเงินทุนที่จะเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ จาง
แรงงาน

4. เตรยีมแรงงาน แรงงานทีใ่ชอาจจะเปนแรงงานในครอบครวั  หรอื
แรงงานจางขางนอก  ตองวางแผนการใชแรงงานวาชวงใดตองใช
มากนอยเพียงใด

5. ศึกษาราคาของตลาดพืชในชวงนั้นๆ  เพื่อวางแผนการปลูกใหตรง
กับชวงที่มีราคาแพง

6. เตรียมพันธุพืช อาจไดพันธุมาจากการเพาะเมล็ด กิ่งตอน กิ่งทาบ
การแยกหนอ  การเสยีบยอด  ซึง่ตองพจิารณาขอดขีอเสยีของแตละ
วธิ ี  และความเหมาะสมของพชืทีจ่ะใชปลกู

(2) การปลกูพชื  เมือ่เตรยีมสถานทีแ่ลวกล็งมอืปลกู  การปลกูมหีลายวธิ ีเชน
หวานเมลด็  การขดุหลมุปลกู  ขึน้อยกูบัชนดิของพชืดวย

(3) การดแูลรกัษา   เมือ่ปลกูแลวตองมกีารดแูลรกัษา  มกีารใหน้ำ  ใหปยุบำรงุ
ดนิ  ปองกนักำจดัศตัรพูชื  ทัง้นีข้ึน้อยกูบัชนดิ อาย ุของตนพชืดวย

(4) อายกุารเกบ็เกีย่ว  มคีวามแตกตางตามชนดิของพชืขึน้อยกูบัระยะเวลา หรอื
ใชวธิกีารสงัเกต  พชือาจเกบ็เกีย่วดวยแรงคน  เครือ่งทนุแรง หรอืเกบ็เกีย่ว
ไดทั้งแรงคนและเครื่องจักรก็ตองขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจดวย

(5) การขาย พชืมวีธิกีารขายไดหลายวธิ ี  เชน  มพีอคาคนกลางมาซือ้ถงึบาน
ไปขายเองทีต่ลาด  สงรานคาประจำ เชน สงตามหางสรรพสนิคา สงกลมุ
สหกรณ

2. การเลี้ยงสัตว
2.1 ประเภทของการเลีย้งสตัว  แบงตามลกัษณะของสตัวได ดงันี้

(1) สตัวใหญ  นยิมเลีย้งกนัแพรหลาย  เปนสตัวทีเ่ลีย้งไวเพือ่ใชงาน ใชเปน
พาหนะ  เลีย้งเปนอาชพี  เชน โคเนือ้ โคกระบอื

(2) สัตวเล็ก  นิยมเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพ  เปนอาหาร  หรือเพื่อความ
เพลดิเพลนิ  เชน สกุร  แพะ  กระตาย

(3) สตัวปก  เปนสตัวประเภทมปีก  เชน  ไก   เปด  หาน  นก
(4) สัตวน้ำ  เปนสัตวที่อาศัยในน้ำ  หรือครึ่งบกครึ่งน้ำ  เชน ปลา กุง กบ

และตะพาบน้ำ
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2.2 กระบวนการผลติสตัว
(1) การเตรยีมการกอนการเลีย้งสตัว  คลายกบัการเตรยีมการปลกูพชื  มกีาร

เตรยีมสถานที ่ วสัดอุปุกรณ  เตรยีมทนุ  แรงงาน   ศกึษาราคาตลาด  เตรยีม
พันธุ  ซึ่งสิ่งของเครื่องใชอาจแตกตางกัน   การเตรียมสถานที่ตองมีการ
เตรยีมเพิม่เตมิ  เชน  เตรยีมโรงเรอืน  เตรยีมบอน้ำสำหรบัการเลีย้งสตัว
บางชนิด

(2) การเลี้ยงสัตว ตองจัดสถานที่ใหเหมาะสมกับสัตวชนิดนั้น  ศึกษาความ
ชอบ  ชนดิและปรมิาณอาหารทีต่องการตามวยัของสตัว

(3) การดูแลรักษา  อาจตองมีการใหอาหารเสริม  หรือบางชนิดตองใหออก
กำลงักาย  มกีารสงัเกตเพือ่ปองกนัโรคตางๆ

(4) การขาย  ขายเมือ่สตัวเจรญิเตบิโตเตม็ที ่  ถาเลีย้งตอไปจะทำใหตนทนุสงู
ตองเสยีคาอาหาร  คาแรงงานเลีย้ง  และอืน่ๆอกี  การขายกเ็ชนเดยีวกนักบั
การจำหนายผลผลติทีเ่กีย่วกบัพชื  เชน  มพีอคาคนกลางมาซือ้ หรือสงตาม
หางสรรพสินคา

สภาพปญหา
1. พืน้ฐานความรขูองเกษตรกรรายยอยสวนใหญมกีารศกึษานอย  เชน  จบ ป.4  ป.6

หรอืลมืหนงัสอืไปแลว  ทำใหมปีญหาในการศกึษาหาความร ู   โดยเฉพาะการ
ศึกษาขอมูลการผลิตกับขอมูลทางการตลาด  จึงเปนสาเหตุที่ทำใหการผลิตยัง
คงเดิมหรือตามๆกันไป

2. ราคาพืชผลไมแนนอน  ไมมีหลักประกันในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
เมือ่ผลผลติเกบ็เกีย่วไดแลวจงึหาตลาด  ไมมกีารหาตลาดไวลวงหนา  ดงันัน้ผล
ผลติทางการเกษตรจงึถกูกำหนดราคาโดยพอคาคนกลาง  เนือ่งจากผลผลติทาง
การเกษตรมีอายุสั้น  ทำใหเกษตรกรตองรีบขาย  ถาไมขายทันที   ตองเตรียม
ยงุฉางสำหรบัเกบ็  เชน  ขาว

3. ระบบชลประทาน    การวางระบบชลประทานของภาครฐับาลไมทัว่ถงึ   บางแหง
มนี้ำใชทางการเกษตรตลอดป บางแหงตองอาศยัน้ำตามธรรมชาติ

4. การชวยเหลือในการสรางถนนเขาไปในพื้นที่ของเกษตรกรยังไมทั่วถึง  ทำให
ไมสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกมาจากฟารม

5. การจดัการของเกษตรกรยงัไมคมุคากบัการลงทนุ  มกีารใชทนุมากกวาผลทีไ่ด
ทำใหขาดทนุทกุป  จนเกดิเปนหนีส้นิเพิม่ขึน้ๆ
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6. ราคาผลผลติตกต่ำ  เมือ่ผลผลติออกมากจะทำใหราคาผลผลติตกต่ำ อาจแกปญหา
โดยการทำใหออกนอกฤดูกาล หรือเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยการแปรรูปอาหาร
หรือถนอมผลผลิต

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
1. ใชพลงังานไฟฟาทางการเกษตรอยางประหยดั เชน เครือ่งปนไฟฟา
2. ประหยดัน้ำมนัเชือ้เพลงิ   ในการดำเนนิงานควรวางแผนการดำเนนิงานกอนเพือ่

ประหยดัในการใชน้ำมนั  เชน  วางแผนซือ้วสัดอุปุกรณใหนอยครัง้
3. ไมควรเผาตอซังในพื้นที่นา  ไร  สวน  นอกจากจะทำใหเกดิมลพษิทางอากาศ

แลว ยงัทำใหหนาดนิซึง่ประกอบดวยแรธาตอุาหารสญูเสยีไปดวย  โดยการถกู
ความรอน

4. การใชผลผลติใหเกดิประโยชน  ผลผลติทีเ่หลอืจากการจำหนายควรนำมาใชให
เกดิประโยชนตอไป  เชน  มลูสตัว  ใหนำมาใชหมกัปยุ  เศษพชืนำมาใหสตัวกนิ
หรอืทำปยุหมกั

งานชาง
งานชาง หมายถงึ  งานหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการทำงานของชางทีม่คีวามร ูความชำนาญ

ในงานนั้นๆ
ทักษะเปนสิ่งจำเปนในการเปนชาง  เพราะเปนการสรางความรู ความชำนาญในการ

ทำงานสิง่ใดสิง่หนึง่  โดยมขีัน้ตอนดงันี้
1. การศกึษาหาความรกูบังานชางนัน้ๆ   กอนทีจ่ะลงมอืปฏบิตังิานนัน้ๆ   เพือ่ให

ทราบธรรมชาตขิองงาน  เชน งานไฟฟาตองเขาใจเกีย่วกบัธรรมชาตขิองกระแส
ไฟฟา   การทำงานของอปุกรณตางๆ  จากคมูอืประกอบของอปุกรณนัน้ๆ

2. การวิเคราะหสาเหตุของการชำรุดเสียหายของชิ้นสวนอุปกรณหรือสิ่งกอสราง
ศึกษาชนิดของวัสดุและหนาที่ของชิ้นสวนอุปกรณในแตละสวน  กอนทำการ
ถอดหรือแกไขซอมแซม

3. การจดัเตรยีมอปุกรณในการถอดประกอบชิน้สวนในแตละอปุกรณ  เครือ่งมอืใน
การซอม  เชน  คอน  คมี  ไขควง  ตลบัเมตร  ฯลฯ  ใหเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
นั้น

4. การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละสวนใหเหมาะสม และ
การใชวสัดอุปุกรณอะไรบาง  งบประมาณทีใ่ช  ความคมุคากบัการซอมบำรงุ
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5. การปฏบิตังิาน  คอื  การทำงานทลีะขัน้ตอนตามทีไ่ดศกึษาวเิคราะหและวางแผน
ไว  เปนการฝกใหมกีารสงัเกต  ตรวจสอบ  และคนควา  เพือ่ทำการทดลองและ
แกไขขอบกพรองหรอืจดุเสยีใหดขีึน้หรอือยใูนสภาพเดมิทีส่ามารถใชไดตอไป

6. เมื่อทำการซอมแซมเรียบรอยแลว  ใหตรวจสภาพความเรียบรอย  อุปกรณใส
ครบถวนถกูตองหรอืไม  แลวจงึทำการทดลองวาสามารถใชไดหรอืไม  หรอืตอง
ทำการปรบัปรงุแกไขใหดตีอไป

ประเภทของงานชาง
1. ชางไฟฟา  เปนผมูคีวามชำนาญเกีย่วกบัธรรมชาตแิละการทำงานของระบบไฟฟา

ประโยชนและโทษของไฟฟา  เชน เดนิสายไฟในอาคาร  ชางวทิย ุโทรทศัน
2. ชางไม  เปนผมูคีวามชำนาญเกีย่วกบังานไม  เชน  การทำเฟอรนเิจอรจากไม  ทำ

โตะ  เกาอี ้ หรอืงานกอสรางจากไม
3. ชางยนต  เปนผมูคีวามชำนาญเกีย่วกบัเครือ่งยนต  กลไก   การทำงานของเครือ่ง

ยนต  เชน  เปนชางซอมรถยนต  รถจกัรยานยนต
4. ชางประปา  เปนผมูคีวามชำนาญเกีย่วกบัการวางทอประปา  ธรรมชาตกิารไหล

ของน้ำ  การเชือ่มตอทอในลกัษณะตางๆ
5. ชางปนู  เปนผมูคีวามชำนาญเกีย่วกบัการกออฐิถอืปนู  การฉาบ  การเทพืน้

คอนกรีต
6. ชางทาสี  เปนผูมีความชำนาญเกี่ยวกับการทาสีกับวัสดุตางๆแลว  ยังมีความ

ชำนาญเกีย่วกบัการเลอืกใชสีกบัวัสดุตางๆ
7. ชางเชือ่ม  เปนผมูคีวามชำนาญเกีย่วกบังานเชือ่ม  การใชเครือ่งมอื  เครือ่งจกัร

ในการเชือ่ม  อาชพีทีเ่กีย่วของ เชน อาชพีทำเหลก็ดดัประต ูหนาตาง

อาชีพที่เกี่ยวของกับงานชาง
1. เปนอาชพีตามความชำนาญ  เชน  ชางไฟฟา  ชางไม  ชางยนต  ชางประปา  ชาง

ปนู  ชางทาส ี ชางเชือ่ม  โดยอาจใชความรคูวามสามารถรบังานเอง   มกีารบรหิาร
จดัการ คดิราคาไดเอง  ตดิตามการทำงานเอง   จดัการหาลกูคาเอง  หรอืบางคน
ใชความชำนาญเปนลูกจางงานกอสราง

2. เปดรานซอม  เชน ซอมเครือ่งไฟฟา  ซอมเครือ่งรถยนต  ขึน้อยกูบัความชำนาญ
ของแตละคน
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กระบวนการงานของชาง
1. ออกแบบ งานชางตองมีการออกแบบมากอน  เพื่อใหชางตางๆทำตามและเปน

การคดิงานมาทัง้ระบบแลว  มกีารกำหนดชนดิของวสัดทุีต่องใชอยางละเทาใด
สงัเกตวาเมือ่เราซือ้อปุกรณงานชางกม็คีมูอืการตติตัง้มากบัชดุอปุกรณดวย

2. อานแบบ   ชางจะตองอานแบบใหเขาใจ  สามารถแยกวสัดอุปุกรณทีใ่ชได ทำ
ใหคดิคาใชจายได  และเรยีนรรูะบบ/ขัน้ตอน  การตดิตัง้ หรอืประกอบงานนัน้

3. จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณตามทีก่ำหนด  ใชวสัดอุปุกรณชนดิใดบาง  จำนวนกีช่ิน้
ชนิดของเครื่องมือที่ใชจัดเตรียมใหพรอมกอนลงมือปฏิบัติ

4. ลงมอืปฏบิตั ิ นำวสัดอุปุกรณมาใหพรอม แลวปฏบิตัติามขัน้ตอนทีก่ำหนดอยาง
เครงครัด

5. ทดลองใช  ควรตรวจสอบกับแบบอีกครั้งกอนทดลองใช  เพื่อไมใหเกิดการ
ผิดพลาด

งานประดษิฐ
งานประดษิฐ  หมายถงึ  สิง่ทีท่ำขึน้ใหม  โดยใชวสัดตุางๆ ทัง้ทีเ่ปนวสัดเุหลอืใชหรอื

วสัดทุัว่ๆไป  แลวนำไปใชใหเกดิประโยชน เชน
1. เปนกจิกรรมทีช่วยใหเกดิความคดิรเิริม่สรางสรรค
2. เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
3. เปนการฝกใหรจูกัสงัเกตสิง่รอบๆตวั  และนำมาใชประโยชนได
4. สรางความภาคภูมิใจกับผูประดิษฐ
5. สามารถสรางงานและสรางรายไดเพื่อเปนพื้นฐานการประกอบอาชีพได

ขอบขายของงานประดิษฐ
งานประดิษฐตางๆ สามารถเลือกทำไดตามความตองการและประโยชนใชสอย  ซึ่ง

แบงเปน 4 ประเภท ไดดงันี้
1. ประเภทของเลน  เปนของเลนเพื่อความเพลิดเพลิน  ของเลนเพื่อการคิด  เชน

งานปน  งานจกัสาน  วสัดทุีใ่ช เชน กระดาษ  ผา  เชอืก  พลาสตกิ
2. ประเภทของใช  อาจทำขึน้เพือ่ใชในชวีติประจำวนั  เชน  ตะกรา  กระบงุ  งาน

ไมไผ  ผาเชด็เทา  ผาปโูตะ  วสัดทุีใ่ช  เชน กระดาษ ไมไผ  ดนิ  ผา  เหลก็ ใบตอง
3. ประเภทของตกแตง  ใชตกแตงสถานที ่บานเรอืนใหมคีวามสวยงาม  เชน  การ

ประดษิฐดอกไม  แจกนั  ภาพวาด  งานแกะสลกั
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4. ประเภทเครือ่งใชงานพธิ ี ทำขึน้เพือ่ใชในพธิทีางศาสนาในชวงโอกาสตางๆ และ
งานประเพณ ี เชน ลอยกระทง  งานเขาพรรษา  งานออกพรรษา  งานศพ   เครือ่งใช
ในงานพธิทีางศาสนา เชน พานพมุ  มาลยั  เครือ่งแขวน  บายศร ี การจดัดอกไม
ในงานศพ

วสัดอุปุกรณทีใ่ชในงานประดษิฐจะเปนของใชเลก็ๆ  เชน  กรรไกร  เขม็ ดาย  กาว
มดี  ตะป ู คอน  แปรง  ส ี เลือ่ย  จกัรเยบ็ผา  กระดาษ

อาชีพที่เกี่ยวของกับงานประดิษฐ
อาชีพนักประดิษฐ  เปนอาชีพที่ผลิตสิ่งของเครื่องใช ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความคิด

สรางสรรค  ทนัตอความตองการของตลาด
ลกัษณะการประกอบอาชพีไดแกผลติเสรจ็แลวขายความคดิใหกบับรษิทั  หรอืคดิแลว

ผลติเองสงขายใหรานคา  หรอืผลติเองแลวขายเองโดยตรง

กระบวนการผลิตงานประดิษฐ
งานประดษิฐ มขีัน้ตอน ดงันี้
1. ออกแบบงานประดิษฐ  เชน ประดิษฐดอกไม  จะตองออกแบบขนาดของใบ

ขนาดของกลบีดอก  เกสรดอกไม  กานดอก
2. จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณใหพรอม  เชน  กระดาษ  กรรไกร  มดี  กาว  วสัดทุีจ่ะใช

ทำสิ่งประดิษฐ
3. ปฏบิตั ิ  เมือ่ออกแบบและเตรยีมวสัดแุลวใหนำมาประกอบตามตองการ
4. การตกตาง  อาจมกีารตกแตงใหสวยงามดวยการหาวสัดมุาตกแตงเพิม่เตมิ เพือ่

เพิม่มลูคาใหผลติภณัพ เชน ตกแตงดวยการทาสี
5. ตรวจสอบชิน้งาน  โดยตรวจสอบกบัแบบทีก่ำหนดไวอกีครัง้หนึง่  วามกีารตดิ

วสัดคุรบถวนหรอืไม  หรอืทดสอบกบัผชูำนาญใหแสดงความคดิเหน็

ปญหาในการผลิตชิ้นงาน
1. วตัถดุบิ  ปจจบุนัวสัดธุรรมชาตโิดยการหาจากพชืในทองถิน่ ถกูใชอยางฟมุเฟอย

ไมมกีารปลกูทดแทน  วสัดมุรีาคาแพงขึน้  เชน กระดาษ
2. การสงเสรมิและพฒันาผลติภณัฑ  ผผูลติสวนใหญไมมคีวามรเูรือ่งการออกแบบ

ทำใหบรรจุภัณฑไมทันสมัยและไมมีคุณคา
3. กระบวนการผลติ สวนใหญขัน้ตอนการผลติยงัใชวธิเีกา มกีารนำเทคโนโลยเีขา

มาใชนอย ตนทนุสงู
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การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
1. งานประดิษฐที่ผลิตโดยโรงงานที่เปนระบบอุตสาหกรรม  จะมีการใชพลังงาน

ไฟฟากบัเครือ่งจกัร  ดงันัน้จงึควรดแูลใชไฟฟาภายในโรงงาน  เชน  มกีารตดิ
ประกาศวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด

2. งานประดษิฐทีเ่ปนระบบอตุสาหกรรมควรคำนงึถงึสิง่แวดลอม  เชน การทิง้ของ
เสยีทีเ่ปนสารเคมลีงสแูมน้ำ ลำคลอง หรือปลอยควนัพษิออกอากาศ  โดยเฉพาะ
วัสดุที่ทำเปนสารพลาสติกหรือยางสังเคราะห

งานธรุกจิ
งานธรุกจิ  หมายถงึ การดำเนนิกจิกรรมการผลติ  หรอืจำหนายสนิคา และบรกิารโดย

มุงหวังผลกำไร

ลักษณะของธุรกิจ
การประกอบธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบ  แตละรูปแบบมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน

ในเรือ่งของการจดัตัง้   การขยายกจิการ  ความรบัผดิชอบของเจาของ  จงึควรศกึษาใหเขาใจเพือ่
เลอืกรปูแบบใหเหมาะสมกบัตนเอง

1. กจิการเจาของคนเดยีว  หมายถงึ กจิการทีม่บีคุคลเดยีวเปนเจาของกจิการ  เปนผู
ดำเนนิงานและรบัผดิชอบบรหิารงานเพยีงลำพงัคนเดยีว  ทำใหการตดัสนิใจเปน
ไปดวยความรวดเรว็  ผปูระกอบการหรอืเจาของธรุกจิเปนผรูบัผดิชอบในผลการ
ประกอบการนัน้ทัง้หมด  ไมวาจะเปนกำไรหรอืขาดทนุโดยไมจำกดัจำนวนแต
เพยีงผเูดยีว  กลาวคอื  หากธรุกจิมกีำไร  กำไรทัง้หมดกจ็ะเปนของผปูระกอบการ
นัน้ แตหากธรุกจิขาดทนุ ผปูระกอบการกต็องรบัผลขาดทนุนัน้ทัง้หมด

2. หางหุนสวน  หมายถึง  กิจการที่มีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป  ตกลงรวมดำเนิน
กิจการดวยกันเพื่อแสวงหาผลกำไรจากการดำเนินกิจการนั้น

3. บริษัทจำกัด  หมายถึง กิจการที่จัดตั้งขึ้น  โดยมีการแบงทุนเปนหุนที่มีบุคคล
ถือหุนๆละเทาๆกัน  และผูถือหุนแตละคนรับผิดชอบเพียงคาหุนที่ตนนำสงใช
ไมครบตามมูลคาของหุนที่ตนถือเทานั้น
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ระบบสหกรณ
สหกรณ เปนองคกรธรุกจิรปูหนึง่ทีป่ระกอบดวยบคุคลมารวมกนัโดยวธิกีารชวยเหลอื

ซึ่งกันและกัน  อยางมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของสมาชิก  การ
ประกอบธรุกจิระบบสหกรณเปนการจดัการไมมงุคากำไร  ยดึหลกัการชวยเหลอืซึง่กนัและกนั
ของสมาชกิ  ปองกนัมใิหถกูเอาเปรยีบจากพอคาคนกลางหรอืบคุคลอืน่ๆ

ลักษณะของสหกรณ
1) เปนองคกรที่มีการรวมกลุมบุคคลที่มีวัตถุประสงคและความสนใจเหมือนกัน
2) องคกรมีจุดหมายหลักในการสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจแกสมาชิก
3) การจดัองคกรยดึรปูแบบประชาธปิไตย  โดยใหทกุคนมสีวนรวมในการจดัการ

การกำกบัดแูล  การจดัหาทนุ  และรบัผดิชอบ

หลักการของสหกรณ
1) การเปนสมาชกิสหกรณ ตองเขามาดวยความสมคัรใจ  ยอมรบัระเบยีบ กฎเกณฑ

ของสหกรณตามหลักเสรีภาพ
2) สมาชกิทกุคนมสีทิธเิทาเทยีมกนัตามหลกัประชาธปิไตย
3) การมีผลกำไรตองมีความยุติธรรม
4) การดำเนินธุรกิจถือหลักวาเงินสวนเกินหรือผลกำไรเปนของสมาชิกทุกคน
5) สงเสรมิใหบคุลากรมคีวามรคูวามสามารถในการดำเนนิงานสหกรณ  และสนบั

สนนุใหสมาชกิไดฝก  ศกึษาหาความรใูนการประกอบอาชพีของตน
6) มคีวามรวมมอืระหวางสมาชกิสหกรณ  เพือ่ใหบรรลเุปาหมายของการอยดู ีกนิดี

และมสีขุของสมาชกิในประเทศไทย  มพีระราชบญัญตัสิหกรณ  พ.ศ. 2511 เปน
กฎหมายรองรบัการดำเนนิงานของสหกรณ  ประเภทของสหกรณ ระบไุววาม ี2
ประเภท คอื สหกรณจำกดัและไมจำกดั  แตในการปฏบิตัสิหกรณในประเทศไทย
แบงได 6 ประเภท คอื สหกรณการเกษตร  สหกรณการประมง  สหกรณนคิม
สหกรณรานคา  สหกรณออมทรพัย  สหกรณบรกิาร
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วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน คือ  การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกชุมชนเปนเจาของปจจัย

การผลิต  การคาและการเงิน  เพื่อใหเกิดประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจ คือ การสรางรายไดและ
อาชีพ   ดานสังคม  คือ การยึดโยงรอยรัดความเปนครอบครัวและชุมชนใหรวมคิด รวมทำ
รวมรับผิดชอบ  แบงทุกขปนสุขซึ่งกันและกัน  วิสาหกิจชุมชนจะเปนเครื่องมือในการสราง
ฐานรากทางเศรษฐกจิและสงัคมใหเขมแขง็ ตลอดจนพึง่พาตนเองไดในทีส่ดุ

หลักการวิสาหกิจชุมชน
1) ชุมชนหรือองคกรชุมชนเปนเจาของปจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ
2) เคารพหลกัการและเปาหมายการดำรงชวีติรวมกนั  แบงปนกนั  พึง่พงิกนัภายใน

ชุมชนอยางเสมอภาคและเคารพหลักการอยูรวมกันของชุมชนกับสิ่งแวดลอม
ระบบนิเวศนแบบปฏิสัมพันธาพ

3) มกีารทำงานแบบมสีวนรวมของชมุชน  จดัการและวางแผนแมบทพฒันาชมุชน
ดวยตนเอง

4) สรางทนุของชมุชนหรอืกองทนุของชมุชนหลากหลายรปูแบบ  เปนหลกัประกนั
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน

5) วิสาหกิจชุมชนเปนหลักการมีสวนรวมและกระจายผลประโยชนควบคูไปกับ
การสรางสมัคมสวสัดกิารทีเ่กดิจากสมาชกิชมุชนรวมมอืขึน้มา เรยีกวาสวสัดกิาร

6) เศรษฐกิจชุมชนมาจากฐานการผลิตที่หลากหลาย เปนองคกรรวมดานปจจัยสี่
ตอบสนองตลาดในชุมชนกอน

วสิาหกจิชมุชน เปนแนวคดิทีม่งุผลติหรอืบรกิารโดยสมาชกิในชมุชน เพือ่การบรโิภค
และสรางรายไดใหชมุชนจากผลผลติทีห่ลากหลายในชมุชน  ทัง้ในดานการบรโิภคแบบพึง่พา
ตนเอง  การเกบ็หรอืถนอมอาหารไวกนิในครอบครวั ในชมุชน  จะชวยลดรายจายของครอบครวั
และเสริมสรางสุขภาพสังคม  สุขภาพอนามัยที่ดี  มีคุณธรรม ไมเห็นแกประโยชนดานกำไร
สูงสุด

ดงันัน้ การจดัตัง้วสิาหกจิชมุชนจงึตัง้อยบูนกระบวนการคดิและปฏบิตั ิดงันี้
1) จุดเริ่มตนของการแปรรูปหรือผลิตสินคาของชุมชน   สมาชิกชุมชนตองมี

เปาหมายเพือ่บรโิภคอปุโภคของตนเองเปนหลกั  ดานการผลติสนิคาหลายชนดิ
หลายประเภท  เพื่อการพึ่งพาตนเอง  ลดรายจายที่เสียไปจากการซื้อ  ปองกัน
ไมใหเงินไหลออกไปจากชุมชน จะสงผลใหการหมุนเวียนและแพรสะพัดอยู
ในชุมชน
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2) สมาชิกในชุมชนผลิตสินคาเปนระบบอุตสาหกรรม  เพื่อลดรายจายของตนเอง
หรือเปนหลักพึ่งพิงตนเองไดแลว จึงคอยขยับขยายการผลิตออกไปสูชุมชน
เพือ่นบาน เพือ่ลดภาวะการซือ้ของแพงแกชมุชนเพือ่นบาน

3) การเริ่มตนดำเนินการวิสาหกิจชุมชน ตองคำนึงถึงการลงทุนต่ำ  อุปกรณงายๆ
การใชแรงงานในชมุชน และการรจูกัพฒันาจากภมูปิญญาดัง้เดมิมาใช

ขอบขายของงานธุรกิจ
การประกอบธรุกจิแบงออกตามอาชพี  เชน ธรุกจิการเกษตร  ธรุกจิอตุสาหกรรม  การ

ทองเทีย่ว  อตุสาหกรรมยานยนต  ธรุกจิการกอสราง  ธรุกจิการเงนิ  ธรุกจิเกีย่วกบังานบาน  ธรุกจิ
เกีย่วกบังานประดษิฐ  ซึง่ทกุอาชพีนอกจากะมกีระบวนการผลติแลวยงัมงีานธรุกจิแทรกไปกบั
อาชีพดวย

1. ขอมลูทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิ  เชน  ประกอบธรุกจิการเกษตรกค็วรมขีอมลูทางการ
เกษตร  เชน  ผลผลติเปนอะไร  ใชวสัดอุปุกรณใดบาง  สถานทีผ่ลติอยทูีใ่ด  และ
ในลกัษณะเชาหรอืเปนของตนเอง   มกีระบวนการผลติอยางไร  ขายทีใ่ด  ใช
แรงงานอยางไร  จะผลติเมือ่ใด  ซึง่ขอมลูเหลานีจ้ะมปีระโยชนตองานธรุกจิใช
ในการวางแผน

2. งานการเงนิและบญัช ี  เปนการวางแผนเกีย่วกบัรายไดและรายจาย  เพือ่ใหใชจาย
เงินไดเพียงพอกับรายไดและมีเงินออมไวใชจายในอนาคต

ประโยชนของการทำบัญชี
1. เจาของกจิการทราบวาธรุกจิมกีำไรหรอืขาดทนุ
2. ทราบเกี่ยวกับราคาสิ่งของที่ซื้อและราคาขายผลผลิต
3. เปนขอมลูการทำธรุกจิในครวัตอไป
4. งายตอการตรวจสอบเนื่องจากเปนการบันทึกรายการทั้งรายรับ-รายจาย ตาม

ลำดบัเหตกุารณ กอน-หลงั
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อาชีพที่เกี่ยวของกับงานธุรกิจ
ทกุอาชพีทีก่ลาวมาสวนหนึง่ของการดำเนนิงานคอื งานธรุกจิ
1. ธรุกจิการเกษตร  เปนธรุกจิทีเ่กีย่วของกบัการเกษตร
2. ธรุกจิอตุสาหกรรม เปนธรุกจิทีเ่กีย่วกบังานชาง  เชน ธรุกจิผลติเครือ่งใชไฟฟา

ธรุกจิผลติรถยนต
3. ธรุกจิอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว  เปนธรุกจิจดัการทองเทีย่ว  เชน บรษิทัจดัทวัร

มกีารบรกิารการเดนิทาง  ทีพ่กั  อาหาร  มมีคัคเุทศก  เปนการบรกิารอยางครบ
วงจร

4. ธรุกจิการกอสราง  เชน ธรุกจิรบักอสรางบาน  อาคาร
5. ธรุกจิการเงนิ  เชน  ธรุกจิการธนาคาร
6. ธรุกจิใหบรกิาร  เชน ธรุกจิรานเสรมิสวย  ธรุกจินวดแผนโบราณ
7. ธรุกจิซือ้มาขายไป  เปนกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคาทัง้ขายสงและขายปลกึ  โดยไมใช

ผผูลติ  เชน  หางสรรพสนิคา  รานขายผลไม

ตวัอยาง บญัชรีายรบั-รายจาย อาชพีปลกูพรกิ

วนั เดอืน ป

พฤษภาคม
2522

รายการ
รายรบั
(บาท)

รายจาย
(บาท)

ยอดคงเหลือ
(บาท)

- คาจางเตรยีมดนิ จำนวน 2 ไร
2 คน ๆ ละ 150 บาท

- คาเมลด็พนัธ ุ10 กโิลกรมั ๆ ละ 50 บาท

- คาจางปลูกพริก

- คาปุยและสารกำจัดศัตรูพืช

- คาจายเกบ็เกีย่วพรกิกโิลกรมัละ 10 บาท
จำนวน 100 กโิลกรมั

- ขายพรกิจำนวน 100 กโิลกรมั
กโิลกรมั ละ 40 บาท

4,000

300

500

450

500

1,000

1,250รวม 4,000 2,750
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สภาพปญหา
1. บุคลากรขาดความชำนาญการทำธุรกิจ  บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะธุรกิจ

ขนาดยอม  ขาดความชำนาญการทำธุรกิจ  เชน การวิเคราะหแนวโนมความ
ตองการของตลาด  การทำบญัชกีารเงนิตางๆ

2. ขาดการสรางความเชือ่ถอืและทำความรจูกักบัลกูคา  ขาดความเชือ่ถอืจากลกูคา
เชน การปลอมปนสนิคา ท การสงมอบสนิคาไมตรงเวลา  นอกจากนีย้งัขาดความ
เขาใจลกูคา  ซึง่ผปูระกอบการจะตองทำความรจูกักบัลกูคา  เชน  รสนยิมความ
ชอบ ไมชอบ กลมุอาย ุ กำลงัซือ้ของลกูคา
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ใบงานที ่2
สำรวจอาชพีในชมุชน ภมูภิาค และในโลก

ใหผเูรยีนสำรวจอาชพีในชมุชน  ภมูภิาค  และในโลก มา 10 อาชพี  ลงในแบบสำรวจ
โดยดำเนินการดังนี้

1. ครแูละผเูรยีน ศกึษาวธิกีารสำรวจ แลวรวมกนักำหนดแบบสำรวจ และกำหนด
วิธีการที่จะใชสำรวจ

2. ดำเนนิการสำรวจแลวกรอกรายละเอยีด ดงันี้
2.1 ชือ่ผเูรยีน ศรช.   สถานศกึษา   ชือ่ครปูระจำกลมุ
2.2 ชือ่อาชพี  เชน  เพาะเหด็
2.3 ทำเลทีต่ัง้  เชน บานเลขที ่ 207 หมทูี ่ 11  แขวงทาขาม  เขตบางขนุเทยีน

กรงุเทพมหานคร
2.4 การประกอบอาชพี ใหมรีายละเอยีดเกีย่วกบัระยะเวลาการประกอบอาชพี

ตัง้แตเริม่ตนจนถงึปจจบุนั  จดุเริม่ตนหรอืเหตจุงูใจในการประกอบอาชพี
วสัด ุอปุกรณ (หลกั) ทีใ่ช  กระบวนการผลติ  กระบวนการตลาด  ปญหา
อปุสรรค  การสรางความมัน่คงในอาชพี
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แบบสำรวจ

ชือ่ผเูรยีน ………………………………………….......... ศรช. …………………………………………..................

สถานศกึษา………………………………………….........ชือ่ครปูระจำกลมุ………………………………………

วนัที่ ชื่ออาชีพ ทำเลที่ตั้ง การประกอบอาชพี
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บทที ่2
ชองทางการเขาสูอาชีพ

สาระสำคัญ
อาชพีตางๆ ทีม่อียใูนทองถิน่  ประเทศ  และโลก  มอียมูากมายหลายอาชพี  แตละอาชพี

ตองใชความร ูความสามารถ  ทกัษะอาชพี  ตลอดจนมลีกัษณะของการประกอบอาชพีแตกตาง
กนัออกไป   ดงันัน้กอนตดัสนิเลอืกประกอบอาชพี  จำเปนจะตองศกึษาอาชพีนัน้ใหถองแท

ตวัชีว้ดั
1. อธิบายความจำเปนในการมองเห็นชองทางในการประกอบอาชีพไดอยาง

เหมาะสมกบัตนเอง
2. ศกึษาอาชพีในชมุชน สงัคม ประเทศ  และโลก  เพือ่วเิคราะหความเปนไปไดใน

การเขาสูอาชีพของตน
3. ลำดบัอาชพีโดยพจิารณาความเปนไปไดของอาชพี จำนวน 3 อาชพี  พรอมทัง้ให

เหตุผลในการลำดับอาชีพที่เลือก

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 ความจำเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ
เรือ่งที ่2 ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ
เรือ่งที ่3 การลำดับอาชีพและเหตุผล

สื่อการเรียนรู
1. ใบงาน
2. หนังสือเรียน
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ลักษณะบงชี้
ความสำเร็จของผูเรียน

กจิกรรม การวดั
และประเมินผล

สือ่การเรยีนรู

1.อธิบายความจำเปน
ในการมองเห็นชองทาง
การประกอบอาชีพ

2.อธิบายการเลือกอาชีพที่มี
ความเปนไปไดในชุมชน
ของผูเรียน

3.สามารถเลือกอาชีพ
จำนวน 3 อาชพี โดย
พิจารณาความเปนไปได
ในการประกอบอาชีพ
ในชุมชน

1.ครูและผูเรียนรวมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรูตามประเด็น
“การมองเห็นชองทาง
การประกอบอาชีพ
มีความจำเปนจริงหรือ
เพราะเหตุใด”

2.ผูเรียนทำความเขาใจ
ความเปนไปไดในการ
ประกอบอาชีพในชุมชน

3.ผูเรียนทำใบงานเพื่อ
พิจารณาความเปนไปได
ในการประกอบอาชีพ
ของตนเอง ทีส่อดคลอง
กับสภาพของชุมชน

4.ผเูรยีนนำใบงานที ่ 4
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน

ผลการสังเกตความสนใจ
ความเขาใจในการแสดง
ความคิดเห็น

ซักถาม

ผลจากการทำใบงานในการ
พิจารณาความเปนไปได
จากการเลือกอาชีพไว
3 อาชพี

สังเกตความสนใจ
ความมีสวนรวม
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน

ใบงานที ่3

หนังสือเรียน

ใบงานที ่4

ใบงานที ่5

ขั้นตอนการเรียนรู



หนงัสอืเรยีนสาระการประกอบอาชพี รายวชิาชองทางการเขาสอูาชพี (อช11001) ระดบัประถมศกึษา 39

เรือ่งที ่1 ความจำเปน
ในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ

การมองเหน็ชองทางการประกอบอาชพี เปนการศกึษากระบวนการผลติ  กระบวนการ
ตลาด  และอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วของ  และนำมาพจิารณาวาอาชพีนีจ้ะสามารถยดึมาเปนอาชพีของตนเอง
ไดหรอืไม  ดงันัน้การมองเหน็ชองทางการประกอบอาชพีเทากบัการมวีสิยัทศันกวางไกล จะทำ
ใหสามารถลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพในอนาคตได

ใบงานที ่3
ความจำเปนในการมองเห็นชองทางการประกอบอาชีพ

ใหครแูละผเูรยีนรวมกนัแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ คอื “การมองเหน็ชองทางการ
ประกอบอาชพีมคีวามจำเปนจรงิหรอื เพราะเหตใุด”  แลวใหผเูรยีนบนัทกึสรปุผลการอภปิราย
ตามความเขาใจของตนเอง
ผูรวมอภิปราย

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

สรุปผลการอภิปราย
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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เรือ่งที ่2 ความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ

ผูที่สนใจจะประกอบอาชีพใดนั้น ตองพิจารณาความเปนไปไดของอาชีพที่เลือกเพื่อ
ลดความเสีย่ง  โดยการพจิารณาการจดัการการผลติและการจดัการการตลาด

1. การจัดการการผลิต
การจดัการการผลติ  เปนการเตรยีมความพรอมในการผลติสนิคาหรอืการบรกิาร  โดย

การวางแผนเพื่อเตรียมความพรอมในกิจกรรมการผลิต  เชน  การจัดหาวัตถุดิบ  แผนการใช
แรงงาน แผนการใชเงนิทนุ  เพือ่ใหการผลติสนิคา/บรกิารตางๆ เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ  คอื
ตนทนุ ต่ำและรายไดสงู  ไดสนิคาทีม่คีณุภาพตรงตามความตองการของตลาด

การจดัการการผลติ เนนไปทีก่ารทำแผนตางๆ แผนทีด่นีัน้จะตองผานการทดลองหรอื
ผานการปรบั เพือ่ใหไดแผนทีด่ทีีส่ดุ  เมือ่ไดแผนแลวจงึนำไปผลติสนิคา/บรกิาร

แผนทีจ่ำเปน ตอการผลติสนิคา ไดแก
1. แผนการเลือกผลิตสินคา  โดยศึกษารายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับสินคา  ไดแก

ความตองการของผบูรโิภค  จำนวนผขูาย  จำนวยผผูลติ  เพือ่นำมาใชเปนขอมลู
ในการผลติสนิคา  ซึง่เปนสิง่ทีผ่ผูลติตองคำนงึถงึ  มฉิะนัน้สนิคาทีผ่ลติออกมา
จะไมเปนไปตามความตองการของลูกคา  จะทำใหเกิดความสูญเสียขึ้น  เมื่อ
สนิคาถกูผลติขึน้มาแลว  สนิคาบางชนดิอาจมกีารทดลอง  แลวนำไปตรวจสอบ
กบัลกูคาใหทดลองใชหรอืทดลองชมิ เพือ่ดคูวามพอใจของลกูคา

2. แผนการเลอืกทำเลทีต่ัง้  หมายถงึ แหลงทีต่ัง้ทีจ่ะประกอบอาชพี  การเลอืกทำเล
ควรใหเหมาะสมกบัลกัษณะของอาชพี  อาชพีบรกิาร เชน รานขายอาหาร ราน
เสรมิสวย  ตองเลอืกทำเลทีอ่ยใูนแหลงชมุชน  โรงงาน  อตุสาหกรรมน้ำตาลก็
มักตั้งอยูในแหลงที่มีวัตถุดิบ  อยางไรก็ตามการเลือกทำเล ควรพิจารณาระบบ
การขนสงดวย

3. แผนการใชแรงงาน   แรงงานในที่นี้หมายถึงทั้งกำลังคนและการใชเครื่องจักร
เครือ่งมอืตางๆ  โดยพจิารณาจากแผนการผลติ  และจำนวนสนิคาทีจ่ะผลติ  เพือ่
จะไดจดัเตรยีมแรงงานไวใหพรอมในชวงทีต่องการ  เชน ชวงเกีย่วขาว 100 ไร
ในเดอืนพฤศจกิายนของทกุป จะตองใชทัง้แรงงานคนและเครือ่งจกัรกต็องเตรยีม
แรงงานใหพรอมในชวงเดือนพฤศจิกายน
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4. วางแผนการใชทนุ  ในการกำหนดจำนวนสนิคานัน้ตองพจิารณาฐานทางการเงนิ
ของผผูลติดวย  แมวาจะคาดคะเนความตองการของตลาดได  แตถาไมมเีงนิทนุ
กไ็มเกดิประโยชนอยางใด  อาจแกไขไดโดยไปกยูมืเงนิทีต่องเสยีดอกเบีย้ ซึง่จะ
ตองเพิ่มเปนตนทุนของการผลิต  หรือหาปจจัยการผลิตทดแทนปจจัยที่มีราคา
แพง แตตองระวงัในเรือ่งของคณุภาพของสนิคาดวย

5. วางแผนกำหนดจำนวนการผลติ   เมือ่ทำแผนการผลติเรยีบรอยทกุดานแลว ให
พจิารณาวาจะผลติสนิคาจำนวนเทาใด แรกเริม่การผลติอาจผลติจำนวนนอย แลว
คอยๆทะยอยเพิม่จำนวนการผลติ  โดยมกีารปรบัแผนการผลติตลอดเวลา

6. ประมาณการผลตอบแทนที่ไดจากการผลิตสินคา   เมื่อวางแผนการผลิตสินคา
ตั้งแตเลือกทำเลที่ตั้ง  การใชแรงงาน  การใชทุน  การกำหนดจำนวนการผลิต
เรยีบรอยแลว  ลองทำแผนประมาณผลตอบแทนทีค่าดวาจะไดจากการผลติสนิคา
ในครัง้นี ้  โดยอาจลองนำขอมลูใสในบญัชรีายรบั-รายจาย

กระบวนการผลติ เปนการนำปจจยัการผลติสกูารปฏบิตั ิ  เพือ่ผลติสนิคาตามแผนการ
จดัการการผลติ  โดยนำมาจดัทำแผนปฏบิตัลิงสกูารปฏบิตัติามลำดบักอน-หลงั  ซึง่เปนขัน้ตอน
สำคญั  และอาจมกีารปรบัเปลีย่นแผนตามสถานการณนัน้ๆ  เพือ่จะหลกีเลีย่งความเสีย่งทีอ่าจจะ
ตามมา  เชน  อาชพีการเกษตรมกัจะเสีย่งตอสภาพดนิฟาอากาศ  ราคาขึน้ลงของสนิคา  จำนวน
สินคาที่ผลิตออกมามีจำนวนมาก  ดังนั้นความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตกับผลผลิตอาจ
เปนไปในทศิทางเดยีวกนั คอื เมือ่เพิม่ปจจยัการผลติเขาไปจะทำใหผลผลติเพิม่ขึน้  แตบางครัง้
ความสมัพนัธระหวางปจจยัการผลติกบัผลผลติอาจไมไปในทศิทางเดยีวกนั  เมือ่เพิม่ปจจยัการ
ผลิตหลักเขาไปจะทำใหผลผลิตลดลงนาจะเปนอาชีพการเกษตร ถึงแมจะเพิ่มปจจัยการผลิต
ผลผลิตที่ไดอาจไมไดเพิ่มตามปจจัยการผลิตที่เราเพิ่มเขาไป  เนื่องจากอาชีพการเกษตรนั้น
เกษตรกรไมสามารถควบคมุสภาพดนิฟาอากาศได  บางปฝนตกมากทำใหน้ำทวม  หรอืฤดแูลง
แลงมากกวาทกุป  ดงันัน้แนวทางในการแกไขสำหรบัอาชพีเกษตร   เชน

1. ศึกษาสภาพดินฟาอากาศ  ศึกษาขอมูลจากพยากรณของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มกัจะไดยนิคำเตอืนบอยๆ  เชน  ปนีห้าม
ทำนาปรังในบางพื้นที่  เนื่องจากน้ำนอย  ดังนั้นอาจใชวิธีหลีกเลี่ยงโดยหันมา
ปลกูพชืทีม่อีายสุัน้ๆ แทนการปลกูขาว

2. เกษตรกรควรปลกูพชืหลากหลายชนดิ  และอายพุชืแตกตางกนั  เพือ่ใหมผีลผลติ
ออกมาอยางตอเนือ่ง ทำใหลดการเสีย่งลงได

3. มกีารประกนัราคาพชืผลทางการเกษตร  ซึง่จะทำใหเกษตรกรขายผลผลติไดใน
ราคาที่แนนอน
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2. การจัดการการตลาด
การจดัการดานตลาด  หมายถงึ  การวเิคราะห  การวางแผน  การปฏบิตังิาน  และการ

ควบคมุ การดำเนนิงานการตลาดจากผผูลติถงึผบูรโิภค  โดยมผีลประโยชนจากการแลกเปลีย่น
กบักลมุผซูือ้

หนาทีก่ารตลาด  เปนกจิกรรมการตลาดทีท่ำใหสนิคาหรอืบรกิารเคลือ่นยายจากผผูลติ
ไปยงัผบูรโิภค โดยวธิตีางๆ เชน

1. การแลกเปลีย่น  โดยการซือ้-การขาย
2. การกระจายสนิคาเกีย่วของกบัการขนสง  การเกบ็รกัษา
3. การอำนวยความสะดวกทางการตลาด  เชน  ขอมลูทางการตลาด ขอมลูเกีย่วกบั

ผูบริโภค

วิวัฒนาการของการตลาด
การตลาดสมยักอนมงุการผลติใหมปีระสทิธภิาพ  โดยไมสนใจผบูรโิภค  ไมสนใจวา

ผูบริโภคจะตองการสินคานั้นหรือไม   ซึ่งเปนสมัยที่มีคูแขงขันนอย  จึงทำใหผูผลิตประสบ
ความสำเรจ็  แตยคุปจจบุนัมกีารแขงขนัสงู  จงึตองใหความสำคญักบัลกูคา  โดยจะตองศกึษา
ความตองการของผบูรโิภควาตองการสนิคาอะไร  อยางไร  ราคาเทาไหร  ซือ้สะดวกไหม  แลว
จงึทำการผลติใหตรงกบัความตองการ
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การแขงขันทางการตลาด
นอกจากจะศึกษาขอมูลของกลุมลูกคาและขอมูลของคูแขงแลว จะตองมีการแขงขัน

ดานอืน่ๆ ดวย  ไดแก
1. สินคาหรือบริการ   สินคาตองมีคุณภาพถูกใจผูบริโภค มีประโยชนตอการนำ

ไปใช
2. ราคา  ราคาสนิคาตองเหมาะสมกบัคณุภาพ  ไมตัง้ราคาเกนิความจรงิ  และตอง

พจิารณาจากราคาของคแูขงดวย ไมสงูและไมต่ำเกนิไป
3. ชองทางการจำหนาย  พจิารณาวาจะจำหนายอยางไร  โดยทางใดสนิคาจงึจะถงึ

ผบูรโิภคไดอยางปลอดภยัและยงัคงคณุภาพ เชน บรกิารถงึบานผานการขายตรง
หรอื  ขายปลกีทางอนิเทอรเนต็

4. การสงเสรมิการขาย  เปนกรรมวธิกีารขายทีส่ามารถดงึดดูใจใหลกูคา  เชน การลด
แลก  แจก  แถม  หรอืใหลองเอาสนิคาไปใชกอน หรอืขายควบกบัสนิคาชนดิอืน่ๆ
การโฆษณาตางๆ

ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจทางการตลาด
1. ขอมลูผบูรโิภค  ตองรวูาผบูรโิภคมรีสนยิมอยางไร  และมอีำนาจในการซือ้มาก

นอยเพียงใด
2. ขอมลูคแูขง  ตองรวูาคแูขงขนัเปนใคร  ขายอะไร  จดุเดนของสนิคา  กำลงัทำ

อะไร  ถงึขัน้ใด
        ถาสามารถมขีอมลูผบูรโิภคและขอมลูคแูขงขนัมากเทาไร   กส็ามารถตดัสนิใจไดถกูตอง

การคิดตนทุนการผลิต
การคดิตนทนุการผลติ  นยิมคดิตนทนุในรอบปหรอืตอรอบการผลติ  ขึน้อยกูบัลกัษณะ

ของผลผลติ  การคดิตนทนุการผลติใหพจิารณาทัง้ตนทนุทีใ่ชไปในลกัษณะเงนิสดและทีไ่มเปน
เงนิสด ซึง่ประกอบดวย

ตนทุนผันแปร
1. ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด

1.1 คาวสัด ุอปุกรณในการประกอบอาชพี  เชน วสัดอุปุกรณอาชพีการเกษตร
เชน  ปยุ  พนัธพุชื  พนัธสุตัว  คาน้ำมนั  และคาแรงซอมเครือ่งจกัร วสัดุ
อปุกรณในอาชพีรบัจางซกัรดีเสือ้ผา เชน ผงซกัฟอก  น้ำยาซกัแหง

1.2 คาจางแรงงาน   เปนคาจางแรงงานในการผลติ  เชน  คาแรงซอมเครือ่งจกัร
คาแรงงานไถดนิ  คาจางลกูจางในรานอาหาร
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1.3 คาเชาทีด่นิ  เปนคาเชาทีด่นิในการประกอบธรุกจิ เชน คาเชานา
1.4 คาเสียโอกาสของเงินทุน  หมายถึง  คาชดเชยที่เจาของธุรกิจนำเงินสด

ของตนไปลงทุน    แทนการไดรับเมื่อนำเงินนี้ไปฝากธนาคารก็จะได
ดอกเบีย้แทน     ดงันัน้การคดิตนทนุกใ็หใชอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจำ
ของธนาคารพาณิชยปนั้นๆ

1.5 คาใชจายอืน่ๆ   ทีน่อกเหนอืจากขอ 1.1-1.4
2. ตนทนุผนัแปรทีไ่มเปนเงนิสด  ไดแก

2.1 คาแรงงานในครวัเรอืน     เปนแรงงานในครวัเรอืน    สวนใหญธรุกจิใน
ครอบครัวไมคอยมีการนำแรงงานมาคิดเปนตนทุน จึงไมทราบตนทุนที่
แทจริง  การคิดคาแรงในครัวเรือนใหคิดในอัตราคาแรงงานในทองถิ่น
นั้นๆ

2.2 คาเสยีโอกาสของทีด่นิ   กรณทีีเ่จาของกจิการมทีีด่นิเปนของตนเอง  การ
คิดตนทุนใหคิดตามอัตราคาเชาที่ดินในทองถิ่นหรือบริเวณใกลเคียง

ตนทุนคงที่
1. ตนทนุคงทีท่ีเ่ปนเงนิสด  เปนจำนวนเงนิทีต่องจาย  เปนคาดอกเบีย้เงนิก ูเพือ่นำ

มาใชในการทำธุรกิจ
2. ตนทนุทีไ่มมเีงนิสด  ไดแก คาเสือ่มราคาของอปุกรณ  อาคาร  โรงเรยีน  หมายถงึ

การเสือ่มของเครือ่งจกัร  อปุกรณตางๆ  อาคาร  โรงเรอืน  ทีล่ดลงตามอายกุาร
ใชงาน  การคดิตนทนุจะคดิจากการเฉลีย่จำนวนเงนิทีซ่ือ้ไป  เชน  ซือ้รถไถนามา
1 คนั  ราคา  10,000 บาท  กค็ดิวาจะใชได 5 ป  ดงันัน้คาเสือ่มราคาเทากบั 10,000
หาร 5  ตองเสียคาเสื่อมราคาของรถไถนาปละ 2,000 บาท  ก็ใหนำไปคิดเปน
ตนทนุการผลติทกุๆป  ใน 5 ป

รายไดจากการประกอบอาชีพ
เปนรายไดทีเ่กดิจากการขายผลผลติ/บรกิาร  อาจจะเปนรายไดทีท่ะยอยการไดรบั  ควร

คิดเปนรายไดในรอบปหรือชวงการผลิตเชนเดียวกับการคิดตนทุน

การพิจารณาจุดคุมทุน
จดุคมุทนุ  หมายถงึ  ปรมิาณการขายทีท่ำใหมรีายไดทัง้หมดเทากบัตนทนุทัง้หมดพอดี

ซึ่งจะไมมีกำไรหรือขาดทุน
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วธิพีจิารณาจดุคมุทนุ มดีงันี้
1. มขีอมลูการลงทนุของปจจยัการผลติตางๆ
2. มีขอมูลรายไดจากการขายผลผลิต/บริการ
3. นำขอมลูทัง้ตนทนุและรายไดจากการขายผลผลติมาลงบญัชรีายรบั-รายจาย กจ็ะ

ทราบวาคมุทนุหรอืไดกำไร หรอืขาดทนุ

ราคาผลผลิต/บริการ
ราคาผลผลติ/บรกิาร  อาจแปรผนัไปตามราคาของปจจยัการผลติ  เชน อาชพีเสรมิสวย

ราคาบริการอาจจะปรับไปตามราคาของน้ำยาตางๆ  ที่ใชในการตัดผม  ซึ่งก็จะไมคอยมีการ
ปรบัตวับอยๆ  แตราคาของผลผลติทางการเกษตรอาจจะมกีารปรบัตวับอย ดงันี้

1. ปจจัยการผลิต  ราคาผลผลิตขึ้นอยูกับราคาปจจัยการผลิต  เมื่อปจจัยการผลิต
สงูขึน้  ราคาผลผลติกต็องสงูขึน้ตามไปดวย  ซึง่แบงเปน 2 ชนดิ คอื
1.1 ปจจยัผนัแปร  หมายถงึ  ปจจยัทีใ่ชแลวหมดไป  เชน ปยุ   สารกำจดัศตัรู

พชื  แรงงานทีม่รีาคาเปลีย่นแปลงไดในระยะเวลาสัน้ มขีึน้ มลีง
1.2 ปจจยัคงที ่ หมายถงึ  ปจจยัการผลติทีร่าคาไมเปลีย่นแปลงในระยะสัน้ และ

มอีายกุารใชงานไดนาน  เชน เครือ่งจกัร  คาเชาทีด่นิ
2. ความสามารถในการจัดการของเจาของกิจการ  โดยพยายามลดตนทุนการใช

ปจจัยในการผลิตที่ฟุมเฟอย และเกินความจำเปน  เชน ลดการใชปุยลงบาง ก็
ไมทำใหผลผลิตลดลง  หรือในกรรมวิธีการผลิตอาจใชสิ่งทดแทนกันได เชน
ใชเศษพืชเปนอาหารสัตวแทนการซื้ออาหารสัตวสำเร็จรูป

3. ราคาขายผลผลิต  ราคาขายไมแนนอน  โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรจะมี
ผลกระทบมาก  ถามผีลผลติมากราคาผลผลติกต็กต่ำ  ดงันัน้ควรมวีธิแีกไข เชน
ผลติใหออกนอกฤดกูาลหรอืผลติใหออกในชวงเทศกาล เชน ตรษุจนี หรอืนำไป
แปรรปูเปนการเพิม่มลูคา

ปญหาและอุปสรรค
ผปูระกอบการจะตองศกึษาและคาดการณลวงหนาวาอาจจะมปีญหาใดและอปุสรรคใด

เพื่อการเตรียมหาทางออกในการแกปญหาเร็วๆ  เชน ฝนแลง ตองเตรียมน้ำจากที่ใด  เงินทุน
ไมพอเพยีงจะจดัหามาทดแทนไดอยางไร  ราคาพชืผลตกต่ำจะใชวธิกีารถนอมผลผลติหรอืไม
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เรือ่งที ่3 การลำดับอาชีพและเหตุผล

เมือ่ผเูรยีนไดศกึษาองคประกอบและปจจยัสำคญัของความเปนไปไดในการประกอบ
อาชีพของตนในชุมชน สังคม ที่ตนอยูอาศัยแลว  กอนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ให
พิจารณาความเปนไปไดของอาชีพแลวลำดับอาชีพที่มีความเปนไปไดและเหมาะสมกับตนเอง
ตามสภาพแวดลอม ของสังคม ชุมชน ประกอบกับความรูทางวิชาการ เปนสิ่งจำเปนที่ผูเรียน
ควรคำนึงถึงและดำเนินการจัดลำดับอาชีพ พรอมใหเหตุผลประกอบ เพื่อชวยในการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพตอไป
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ใบงานที ่4
คัดเลือกอาชีพที่มีความเปนไปไดในชุมชน

1. ใหผูเรียนทำความเขาใจกับความเปนไปไดในการเขาสูอาชีพ
2. จากบทที ่1 และใบงานที ่2 ทีไ่ดศกึษาอาชพีไว 10 อาชพี  ใหผเูรยีนเลอืกอาชพี

ที่คิดวาจะสามารถประกอบอาชีพไดในชุมชน จำนวน 3 อาชีพ  โดยพิจารณา
ความเปนไปไดในการจัดการอาชีพ

3. ใหลงบนัทกึรายละเอยีดของแตละอาชพีลงในแบบบนัทกึ  สิง่ทีต่องบนัทกึไดแก
การกำหนดชนดิของสนิคา ปจจยัทีใ่ชในการผลติ  การจดัการการผลติ  การจดัการ
การตลาด    ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชมุชน  ความรคูวามสามารถของ
ผปูระกอบอาชพี  ปญหาอปุสรรค  ความมัน่คงในการประกอบอาชพี

4. ศกึษารายละเอยีดแตละอาชพี  นอกจากจะศกึษาจากใบงานที ่2 แลว  อาจศกึษา
เพิม่เตมิจากผรู ู ภมูปิญญา  แหลงเรยีนร ู เอกสารตางๆ โดยวธิกีารอาน  สมัภาษณ
แลวนำมาสรุปเปนของตนเองแตละขั้นตอน
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แบบบนัทกึ
อาชพีที ่1

1. กำหนดชนิดของสินคา
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

2. ปจจัยที่ใชในการผลิต
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

3. การจดัการการผลติ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

4. กระบวนการผลติ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

5. การจัดการการตลาด
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

6. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชมุชน
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

7. ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

8. รายไดที่คาดวาจะไดรับ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

9. ปญหาอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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แบบบนัทกึ
อาชพีที ่2

1. กำหนดชนิดของสินคา
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

2. ปจจัยที่ใชในการผลิต
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

3. การจดัการการผลติ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

4. กระบวนการผลติ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

5. การจัดการการตลาด
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

6. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชมุชน
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

7. ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

8. รายไดที่คาดวาจะไดรับ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

9. ปญหาอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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แบบบนัทกึ
อาชพีที ่3

1. กำหนดชนิดของสินคา
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

2. ปจจัยที่ใชในการผลิต
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

3. การจดัการการผลติ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

4. กระบวนการผลติ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

5. การจัดการการตลาด
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

6. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชมุชน
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

7. ความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

8. รายไดที่คาดวาจะไดรับ
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

9. ปญหาอุปสรรค
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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ใบงานที ่5
การแลกเปลี่ยนเรียนรู

1. ใหผเูรยีนแตละคนนำเสนอสาระสำคญัในการประกอบอาชพีแตละอาชพี ใหครู
เพือ่น และผเูกีย่วของ เพือ่ใหรวมกนัแสดงความคดิเหน็

2. จดบันทึกผลการแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพิจรณาอาชีพทั้ง 3
อาชีพของผูเรียน

แบบบนัทกึ
สรุปความคิดเห็นตอ

1. อาชพีที ่1
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

2. อาชพีที ่2
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

3. อาชพีที ่3
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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บทที ่3
การตัดสินใจเลือกอาชีพ

สาระสำคัญ
การตดัสนิใจเลอืกอาชพีโดยอาศยัขอมลูการผลติ  และการตลาดแลว  ผปูระกอบการเอง

ตองพรอมที่จะประกอบอาชีพนั้น  ใหพิจารณาวาตนเองมีความสามารถดำเนินการประกอบ
อาชพีไดอยางมคีวามสขุหรอืไม  โดยพจิารณาขอมลูเกีย่วกบัตนเอง สงัคม  และสิง่แวดลอม และ
ขอมลูทางวชิาการ มาตดัสนิใจเลอืกอาชพีใหมคีวามเปนไปไดไดมากทีส่ดุ

ตวัชีว้ดั
ผูเรียนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพไดเหมาะสมกับตนเอง

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่ง ตัดสินใจเขาสูอาชีพดวยปรัชญาคิดเปน
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ขั้นตอนการเรียนรู

ลักษณะบงชี้
ความสำเร็จของผูเรียน

กจิกรรม การวดั
และประเมินผล

สือ่การเรยีนรู

เลือกอาชีพไดตาม
กระบวนการ “คดิเปน”

1.ผูเรียนศึกษา
ปรชัญา “คดิเปน”
กับการเขาสูอาชีพ

2.ผเูรยีนทำใบงานที ่ 6
เพื่อทดสอบความเขาใจ
ปรชัญา “คดิเปน”

3.ผเูรยีนทำใบงานที ่ 7
เกี่ยวกับการกำหนด
ขอมลู 3 ดาน

4.ผเูรยีนทำใบงานที ่ 8
เพื่อตรวจสอบ
ความเปนไปได
ของขอมลู 3 ดาน

5.ผเูรยีนทำใบงานที ่ 9
เพื่อตรวจสอบ
ขอมลู 3 ดาน

6.ผเูรยีนทำใบงานที ่ 10
“เพื่อสรุปการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ”

ซักถามความเขาใจ

ผลจากการบันทึก
การประยุกตใชปรัชญา
“คิดเปน”
กับการดำเนินชีวิต

ผลการกำหนดขอมูล
3 ดาน ในใบงาน

ผลจากการทำใบงาน

ผลจากการทำใบงาน

ผลจากการทำใบงาน

หนังสือเรียน

ใบงานที ่6

ใบงานที ่7

ใบงานที ่8

ใบงานที ่9

ใบงานที ่10
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เรื่อง ตัดสินใจเขาสูอาชีพดวยปรัชญาคิดเปน

ปรชัญา “คดิเปน”  เชือ่วามนษุยทกุคนมพีืน้ฐานชวีติแตกตางกนั  มวีธิกีารดำเนนิชวีติ
ที่แตกตางกัน   มีความตองการที่แตกตางกัน  แตทุกคนลวนมีความตองการที่จะมีความสุข
เหมอืนกนั    เมือ่ทกุคนตองการมคีวามสขุเหมอืนกนั จงึตองมกีระบวนการเพือ่ใหเกดิความสขุ
คอื  กระบวนการคดิเปน  โดยมฐีานขอมลูดานวชิาการ   ดานสงัคม และสิง่แวดลอม  และขอมลู
ของตนเองมาเปนตัวการในการชวยตัดสินใจไดแลว  จึงเลือกหนทางในการดำเนินชีวิต  ก็จะ
เกดิความสขุจากการตดัสนิใจถกูตอง เมือ่ดำเนนิการแลวและยงัเกดิปญหา หรอืยงัไมเกดิความสขุ
จึงกลับมายอนดูความผิดพลาดจากขอมูลวาวิเคราะหขอมูลครบหรือยัง  แลวจึงตัดสินใจใหม
ตามวฏัจกัร “คดิเปน” เพือ่การแกปญหาทีย่ัง่ยนืแลวเกดิสขุอยางอตัภาพ

หลักของการคิดเปน
1. คิดเปนเชื่อวาสังคมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กอใหเกิดปญหา ซึ่งปญหานั้น

สามารถแกไขได
2. คนเราจะแกไขปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสมทีส่ดุ  โดยใชขอมลูมาประกอบการ

ตดัสนิใจ อยางนอย 3 ประการ  คอื ขอมลูเกีย่วกบัตนเอง  สงัคม และวชิาการ
3. เมือ่ไดตดัสนิใจแกไขปญหาดวยการไตรตรองรอบคอบทัง้ 3 ดานแลว  ยอมกอ

ใหเกดิความพอใจในการตดัสนิใจ และควรรบัผดิชอบตอการตดัสนิใจนัน้
4. แตสังคมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  การคิดตัดสินใจอาจจะตองเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงใหมใหเหมาะสมกับสภาพและสถานการณที่เปลี่ยนไป

ลกัษณะของคนคดิเปน ม ี8 ประการ
1. มคีวามเชือ่วาปญหาทีเ่กดิขึน้เปนสิง่ธรรมดา สามารถแกไขได
2. การคดิทีด่ตีองใชขอมลูหลายๆดาน (ตนเอง สงัคม วชิาการ)
3. รวูาขอมลูเปลีย่นแปลงอยเูสมอ
4. สนใจที่จะวิเคราะหขอมูลอยูเสมอ
5. รูวาการกระทำของตนมีผลตอสังคม
6. ทำแลว ตดัสนิใจแลวสบายใจ และเตม็ใจรบัผดิชอบ
7. แกปญหาชวีติประจำวนัอยางมรีะบบ
8. รูจักชั่งน้ำหนักคุณคา
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สมรรถภาพของคนคิดเปน
1. เผชิญปญหาในชีวิตประจำวันอยางมีระบบ
2. สามารถทีจ่ะแสวงหาและใชขอมลูหลายๆดาน ในการคดิแกไขปญหา
3. รจูกัชัง่น้ำหนกั   คณุคา  และตดัสนิใจหาทางเลอืกใหสอดคลองกบัคานยิม ความ

สามารถ และสถานการณ  หรือเงื่อนไขสวนตัวและระดับความเปนไปไดของ
ทางเลอืกตางๆ

กระบวนการไปสกูารคดิเปน มดีงันี้

แผนภมู ิขัน้ตอนกระบวนการแกปญหา “คดิเปน”

 

1. ขัน้สำรวจปญหา   เมือ่เกดิปญหายอมตองเกดิกระบวนการคดิแกปญหา
2. ขั้นหาสาเหตุของปญหา เปนการหาขอมูลมาวิเคราะหวาปญหาที่เกิดขึ้นนั้น

เกดิขึน้ไดอยางไร  มอีะไรเปนองคประกอบของปญหาบาง
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- สาเหตุจากตนเอง  พื้นฐานของชีวิต  ครอบครัว  อาชีพ  การปฏิบัติตน
คณุธรรม  ฯลฯ

- สาเหตจุากสงัคม  บคุคลทีอ่ยแูวดลอม  ตลอดจนความเชือ่ ประเพณ ีฯลฯ
- สาเหตจุากขาดวชิาการความรตูางๆ ทีเ่กีย่วของกบัปญหา

3. ขัน้วเิคราะหหาทางแกปญหา  เปนการวเิคราะหทางเลอืกในการแกปญหา โดยใช
ขอมลูดานตนเอง สงัคม  วชิาการ มาประกอบในการวเิคราะห

4. ขั้นตัดสินใจ  เมื่อไดทางเลือกแลว จึงตัดสินใจเลือกแกปญหาในทางที่มีขอมูล
ตางๆพรอม สมบรูณทีส่ดุ

5. ขั้นตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ  เมื่อตัดสินใจเลือกทางใดแลว ตองยอมรับวาเปน
ทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ ในขอมลูเทาทีม่ขีณะนัน้

6. ขัน้ปฏบิตัใินการแกปญหา  ในขัน้นีเ้ปนการประเมนิผลพรอมกนัไปดวย
 ถาเปนผลที่
- พอใจ  กจ็ะถอืวาพบความสขุ เรยีกวา คดิเปน
- ไมพอใจ หรอืผลออกมาไมไดเปนไปตามทีค่ดิไว  หรอืขอมลูเปลีย่น ตอง

เริม่ตนกระบวนการคดิแกปญหาใหมม

ขอมลูประกอบการตดัสนิใจ ม ี3 ดาน
1. ขอมลูทีเ่กีย่วกบัตนเอง  คอื ขอมลูของสิง่ตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการประกอบอาชพี

ทีต่นเองมอียใูนขณะนัน้ อาจจะแบงเปนดงันี้
1.1 ปจจยัการผลติ  เชน เงนิทนุ ทีด่นิ แรงงาน  เครือ่งมอื  เครือ่งใช  วสัดุ
1.2 ความถนัดของแตละบุคคล   การที่จะประกอบอาชีพใหไดผลดีจะตอง

พจิารณาถงึความถนดัของตนเองดวยเสมอ  เพราะความถนดัจะชวยใหการ
กระทำในสิ่งที่ตนถนัดนั้นเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว คลองแคลว และ
มองเหน็ชองทางทีจ่ะพฒันาอาชพีใหรดุหนาไดดกีวาคนทีไ่มมคีวามถนดั
ในอาชพีนัน้ๆ  แตตองตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีนัน้ๆ

1.3 ความรกัและความจรงิใจ  เปนองคประกอบทีเ่กดิจากความรสูกึภายใจของ
แตละคน  ซึ่งความรูสึกมักจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความมานะ อดทน
กลาส ู  กลาเสีย่ง  ซึง่ถอืวาเปนองคประกอบในการตดัสนิใจทีส่ำคญัอยาง
หนึง่  หากการพจิารณาตดัสนิใจมไิดคำนงึถงึสิง่นีแ้ลว  การทีจ่ะประกอบ
อาชีพอยางเด็ดเดี่ยวปญหาจะลดนอยลงไดงายในโอกาสตอไป

2. ขอมลูเกีย่วกบัสิง่แวดลอมและสงัคม  คอื ขอมลูตางๆ ทีอ่ยรูอบๆตวัเรา  หรอืจะ
ตองเขามาเกีย่วของทีจ่ะสงผลด ี ผลเสยี  ตอการประกอบอาชพีของตน  เชน



หนงัสอืเรยีนสาระการประกอบอาชพี รายวชิาชองทางการเขาสอูาชพี (อช11001) ระดบัประถมศกึษา58

ทำเล  ตลาด  สวนแบงของตลาด  ทรพัยากรทีเ่อือ้ในทองถิน่  แหลงความรู
ตลอดจนผลทีจ่ะเกดิขึน้ตอชมุชน หากเลอืกอาชพีนัน้ๆ

3. ขอมลูทีเ่กีย่วกบัความรพูืน้ฐานทางวชิาการของอาชพี   คอื   ขอมลูความรแูละ
เทคนคิตางๆ  สำหรบัการประกอบอาชพีนัน้ๆ  เชน  วธิบีงัคบัใหเกดิผล
ผลติออกนอกฤดกูาล  การคำนวณสตูรปยุ  เทคโนโลยใีนการผลติเครือ่งมอื
เครื่องใชเอง
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ใบงานที ่6
ประยกุตใชปรชัญา “คดิเปน”

1. ผเูรยีนทำความเขาใจกบั ปรชัญา “คดิเปน”
2. ผเูรยีนรวมกนัคดิวาจะนำปรชัญาคดิเปนไปใชในชวีติไดอยางไร แลวยกตวัอยาง

ใหเห็นชัดเจน

แบบบนัทกึ
การใชปรชัญา “คดิเปน” กบัการดำเนนิชวีติ

1. การนำไปใชในชีวิตประจำวันเพื่อแกปญหา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

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

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

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

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

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

2. สาเหตขุองปญหา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
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3. ขอมลู 3 ดาน มดีงันี้
3.1 ดานตนเอง ประกอบดวย

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

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

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

3.2 ดานวชิาการ ประกอบดวย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

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

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

3.3 ดานสงัคมและสิง่แวดลอม ประกอบดวย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

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

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

4. วิเคราะหหาทางแกปญหา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

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

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

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

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

5. ขั้นตัดสินใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

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

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

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

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

6. สรปุ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
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ใบงานที ่7
กำหนดขอมลู 3 ดาน

จากการที่ผูเรียนศึกษากระบวนการประกอบอาชีพและปรัชญาคิดเปนจนเขาใจแลว
ใหนำมากำหนด ขอมลู 3 ดาน ทีส่อดคลองกบัอาชพี ทัง้ 3 อาชพีทีก่ำหนดไวในใบงานที ่5

ขอมลู 3 ดาน ไดแก
1. ดานตนเอง
2. ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
3. ดานวิชาการ

โดยกำหนดขอมูลแตละดานลงในแบบบันทึกที่กำหนดให

แบบบนัทกึ
การกำหนดขอมลู 3 ดาน

อาชพีที ่1
ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม ขอมลูดานวชิาการ

เชน

1. ความรูในอาชีพ

2. ตนทุน

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. ทำเลที่ตั้ง

2. สวนแบงของตลาด

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. ความรูอาชีพ

2. เทคนิคการประกอบอาชีพ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม ขอมลูดานวชิาการ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

อาชพีที ่2

ขอมูลดานตนเอง ขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม ขอมลูดานวชิาการ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

อาชพีที ่3
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ใบงานที ่8

1. ใหผเูรยีนนำเสนอขอมลูแตละดานเพือ่ใหคร ูผเูรยีน และผรูมูารวมกนัคดิเพิม่เตมิ
วา ควรมขีอมลูใดอกีทีจ่ะนำมาพจิารณา

2. ใหผูเรียนสรุปผลลงในแบบบันทึก

แบบบนัทกึ
ขอมลู 3 ดานทีเ่พิม่เตมิ

สิง่เพิม่เตมิจากทีค่ดิไวจากใบงานที ่ 7
1. ขอมลูดานตนเอง

อาชพีที ่1…………………………………………………………………............................................
……………………………….......................................................................................……………………………
อาชพีที ่2…………………………………………………………………............................................
……………………………….......................................................................................……………………………
อาชพีที ่3…………………………………………………………………............................................
……………………………….......................................................................................……………………………

2. ขอมลูดานสงัคมและสิง่แวดลอม
อาชพีที ่1…………………………………………………………………............................................
……………………………….......................................................................................……………………………
อาชพีที ่2…………………………………………………………………............................................
……………………………….......................................................................................……………………………
อาชพีที ่3…………………………………………………………………............................................
……………………………….......................................................................................……………………………

3. ขอมลูดานวชิาการ
อาชพีที ่1…………………………………………………………………............................................
……………………………….......................................................................................……………………………
อาชพีที ่2…………………………………………………………………............................................
……………………………….......................................................................................……………………………
อาชพีที ่3…………………………………………………………………............................................
……………………………….......................................................................................……………………………
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ใบงานที ่9

1. ใหผูเรียนนำขอมูล 3 ดาน ที่กำหนดไวในใบงานที่ 7 และ 8 มาใสชองซายมือ
ของแฟมบันทึก

2. ตรวจสอบความเปนไปไดตอการนำไปปฏบิตั ิ เพือ่หาทางออกโดยระบวุาทำได
แนนอน พอทำไดและทำไมได

3. บางขอมูลอาจมีเงื่อนไขก็ใหระบุดวย
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แบบบนัทกึ
การตรวจสอบขอมลู 3 ดาน

อาชพีที ่1

ขอมูลดาน
ทานสามารถปฏบิตักิารเพือ่หาทางอกไดเพยีงใด

ทำไดแนนอน
(2 คะแนน)

พอทำได
(1 คะแนน)

ทำไมได
(0 คะแนน)

เงือ่นไข

ตนเอง

สังคม
และสิ่งแวดลอม

วชิาการ
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แบบบนัทกึ
การตรวจสอบขอมลู 3 ดาน

อาชพีที ่2

ขอมูลดาน
ทานสามารถปฏบิตักิารเพือ่หาทางอกไดเพยีงใด

ทำไดแนนอน
(2 คะแนน)

พอทำได
(1 คะแนน)

ทำไมได
(0 คะแนน)

เงือ่นไข

ตนเอง

สังคม
และสิ่งแวดลอม

วชิาการ
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แบบบนัทกึ
การตรวจสอบขอมลู 3 ดาน

อาชพีที ่3

ขอมูลดาน
ทานสามารถปฏบิตักิารเพือ่หาทางอกไดเพยีงใด

ทำไดแนนอน
(2 คะแนน)

พอทำได
(1 คะแนน)

ทำไมได
(0 คะแนน)

เงือ่นไข

ตนเอง

สังคม
และสิ่งแวดลอม

วชิาการ
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ใบงานที ่10
สรุปการตัดสินใจเลือกอาชีพ

เมือ่ทำการวเิคราะหอาชพีทัง้ 3 อาชพี แลว  ใหนำมาสรปุผลคะแนนเพือ่ตดัสนิใจเลอืก
อาชีพที่ไดคะแนนสูงสุดดวย

อาชพีที ่1 คะแนน เงือ่นไข

1.

2.

3.

สรุปผลการตัดสินใจ
ขอเลอืกอาชพี
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
อธบิายเหตผุลในการเลอืกอาชพี
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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สาระสำคัญ
เมือ่ตดัสนิใจวาจะประกอบอาชพีใดแลว เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจและเชือ่มัน่วาอาชพีที่

เลอืกนัน้จะสามารถดำเนนิการไดตลอดรอดฝง  จงึมคีวามจำเปนตองมกีารวเิคราะหความพรอม
ของอาชีพที่ตัดสินใจเลือกใหรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเปนไปไดของการประกอบอาชีพใหรอบคอบ

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่ง ตรวจสอบความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ

ขั้นตอนการเรียนรู

ตรวจสอบความเปนไปได
ในงานอาชีพที่ตัดสินใจเลือก

1.สังเกต

2. ใบงานพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบ
ความพรอมในการ
เลือกอาชีพ

หนังสือเรียน

2. ใบงานที ่11

ใบงานที ่2

ลักษณะบงชี้
ความสำเร็จของผูเรียน

กจิกรรม การวดั
และประเมินผล

สือ่การเรยีนรู

1.ผูเรียนอานแบบเรียน
เรือ่ง ความเปนไปไดใน
การประกอบอาชีพ

2.ทำใบงานที ่11
เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความพรอมของผูเรียน
ในการเลือกอาชีพ

บทที ่4
ความพรอมในการเขาสูอาชีพ
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เรื่อง ตรวจสอบ
ความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ

เมื่อตัดสินใจวาจะประกอบอาชีพใดแลว  เพื่อใหเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นวาอาชีพ
ที่เลือกนั้นจะสามารถดำเนินการไดตลอดรอดฝง  จำเปนตองวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวน
รอบคอบ ถงึแมวาจะเชค็ขอมลู 3 ดานจากกระบวนการคดิเปนแลว  ควรตรวจสอบอกีครัง้หนึง่
ในดานตางๆ ทีม่สีวนทำใหธรุกจิลมเหลวได   ไดแก  ครอบครวั  สงัคม  ชมุชน ตลาด  ความ
พรอมของปจจยัการผลติ  ความยากงายในการดำเนนิงาน

1. ครอบครวั   ครอบครวัในทีน่ี ้คอื สาม ี  ภรรยา  ลกูๆ รวมทัง้ปยูา ตายาย  ซึง่มี
สวนสำคญัทีจ่ะผลกัดนัใหประสบความสำเรจ็ในการประกอบอาชพี  ตองใหมี
ความเห็นตรงกัน  ถาขัดแยงกันตั้งแตแรกการดำเนินงานจะไมราบรื่น  ถาเปน
ความคิดเห็นที่แตกตางกัน ควรจะตองทบทวน  มีการรวมกันคิด รวมทำ รวม
ตดัสนิใจทัง้กระบวนการ
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2. สงัคม ชมุชน หมายถงึ  สถานทีป่ระกอบอาชพี  สงัคม ชมุชน ยอมรบัไหม  ควร
เปนอาชพีทีไ่มสงผลเสยีตอสงัคม  ชมุชน  หรอื ตองมวีธิกีารแกไข เชน เสยีงดงั
กลิน่เหมน็  ทำลายสิง่แวดลอม  มฉิะนัน้จะเกดิการฟองรองกนัขึน้กจ็ะทำใหอาชพี
ไมยั่งยืน

3. ตลาด  หมายถงึ  มกีารเตรยีมตลาดรองรบัสนิคาซึง่ไดจดัเตรยีมไวหรอืยงั ชวงใด
ถามีการรับประกันสินคาไดยิ่งดี  มีโอกาสขายไดหรือไม  มากนอยแคไหน มี
คแูขงมากนอยเพยีงใด  จะขายสกูบัคแูขงไดหรือไม  จะใชกลยทุธทางการตลาด
อยางไรจงึจะจงูใจลกูคา

4. ความพรอมของปจจยัการผลติ  ปจจยัการผลติ เชน เงนิทนุ  แรงงาน  วสัดอุปุกรณ
วตัถดุบิ
เงนิทนุ  การประกอบอาชพีตองใชเงนิทนุ   พจิารณาวาตนเองมเีงนิทนุหรอืยงั
ถามีไมพอจะหาไดจากแหลงใดบาง
แรงงาน  อาชพีนีท้ำคนเดยีวไดหรอืไม  หรอืจำเปนตองมผีรูวมงานดวย  ถาจำเปน
ตองมีจะหาไดหรือไมอยางไร
วสัด ุอปุกรณ  ตองใชเครือ่งมอื วสัด ุอปุกรณอะไรบาง  จำนวนเทาใด หาซือ้ได
ที่ไหน
วตัถดุบิ  จะหาซือ้จากแหลงใด  ไปซือ้เองหรอืมผีขูายนำมาสงถงึที่

5. ความยากงายในการดำเนนิงาน  การดำเนนิงานเกีย่วกบัความร ู ความสามารถใน
การผลติอาจจะตองกลบัไปตรวจสอบกระบวนการผลติวามขีัน้ตอนใดยาก ควร
เตรยีมศกึษาไวลวงหนาเพือ่เตรยีมพรอมเมือ่ถงึขัน้ตอนนัน้
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ใบงานที ่11

1. ใหผเูรยีนตรวจสอบความเปนไปไดในการประกอบอาชพีทัง้ 5 ดาน  อกีครัง้หนึง่
กบัอาชพีทีเ่ลอืกจากใบงานที ่ 10

2. สรปุลงในแบบบนัทกึ

ดาน พรอม ไมพรอม

1.ครอบครัว

2.ดานสงัคม ชมุชน

3.ตลาด

4.ความพรอม

ของปจจัยการผลิต

5.ความยากงาย

ในการดำเนินงาน

แบบบนัทกึ
ตรวจสอบความพรอมของอาชีพ

เหตุผล

สรุป
จะดำเนนิการตอหรอืไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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ภาคผนวก
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กรมการศกึษานอกโรงเรยีน,  กรม.  ชดุวชิาพฒันาอาชพี.  ระดบัประถมศกึษา.
_____________________. ชุดวิชาการศึกษาชองทางการประกอบอาชีพ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกดั, 2541.
_____________________. ชุดวิชาการฝกทักษะและฝกประกอบการเฉพาะอาชีพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

ชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกดั, 2541.
_____________________. ชดุวชิาการตดัสนิใจเลอืกอาชพี. กรงุเทพฯ : โรงพมิพครุสุภา, 2540.
โครงการรวมพลังพลิกฟนดินเกษตรไทย.  คูมือสำหรับการเกษตรยุคใหม ธรรมชาติของดินและปุย.

กรงุเทพฯ : 2551.

บรรณานุกรม
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คณะผบูรรณาธกิาร ครัง้ที ่3 (วนัที ่2-5 มนีาคม 2553)
1. นางดุษฎี ศรวีฒันาโรทยั กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
2. นายอทุยั หนูแดง ขาราชการบำนาญ
3. นายพิชิต แสงลอย ผอูำนวยการ  กศน. อำเภอนครชยัศรี
4. นายวิเชียร ใจจติร ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนสระแกว
5. นางสาวกฤษณา  โสภี ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนสระแกว
6. นายสุธี วรประดิษฐ สำนกังาน กศน.  จงัหวดัตราด
7. นางอบุล ทศันโกวทิ ผอูำนวยการ กศน. อำเภอสนัทราย

คณะผบูรรณาธกิาร ครัง้ที ่1 (วนัที ่7-10 กนัยายน 2552)
1. นางดุษฎี ศรวีฒันาโรทยั กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
2. นายวิเชียร ใจจติร ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนสระแกว
3. นางสาวกฤษณา  โสภี ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนสระแกว
4. นางสาวทพิยวรรณ สทิธริงัสรรค ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณะผบูรรณาธกิาร ครัง้ที ่2  (วนัที ่12-15 มกราคม 2552)
1. นางดุษฎี ศรวีฒันาโรทยั กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
2. นายอทุยั หนูแดง ขาราชการบำนาญ
3. นายเสกขภัทร ศรเีมอืง ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนอุตรดิตถ
4. นางสาวสุภาพร บญุมา ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนอุตรดิตถ
5. นางสาวกฤษณา  โสภี ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนสระแกว
6. นายวิเชียร ใจจติร ศูนยฝกและพัฒนาทางอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนสระแกว
7. นายพิชิต แสงลอย ผอูำนวยการ  กศน. อำเภอนครชยัศรี
8. นายธวัชชัย ใจหาญสกุจิ สำนกังาน กศน. จงัหวดัสมทุรสงคราม
9. นางอัจฉรา ใจหาญสกุจิ สำนกังาน กศน. จงัหวดัสมทุรสงคราม
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คณะผจูดัทำ

ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ บญุเรอืง เลขาธกิาร กศน.
2. ดร.ชยัยศ อิม่สวุรรณ รองเลขาธกิาร กศน.
3. นายวัชรินทร จำป รองเลขาธกิาร กศน.
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ทีป่รกึษาดานการพฒันาหลกัสตูร กศน.
5. นางรักขณา ตณัฑวฑุโฒ ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอก

โรงเรียน

ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นางดุษฎี ศรีวัฒนาโรทัย กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

คณะทำงาน
1. นายสรุพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2. นายศุภโชค ศรรีตันศลิป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
4. นางสาวศริญญา กลุประดษิฐ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
5. นางสาวเพชรนิทร เหลอืงจติวฒันา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผพูมิพตนฉบบั
1. นางปยวดี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2. นางเพชรินทร เหลอืงจติวฒันา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
3. นางสาวกรวรรณ กววีงษพพิฒัน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
5. นางสาวอริศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผอูอกแบบปก
นายศุภโชค  ศรรีตันศลิป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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