
คาํอธิบายรายวชิา อช32001 การพฒันาแผนและโครงการอาชีพ จํานวน 3 หน่วยกติ  

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพ ใหมี้ผลิตภณัฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้

พอเพียงต่อการดาํรงชีวติ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเกีย่วกบัเร่ืองต่อไปนี้   

 ศึกษา  วเิคราะห์แผนและโครงพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คง  ทบทวนองคค์วามรู้ในอาชีพ 

ทกัษะในอาชี พท่ีตอ้งฝึกเพิ่มเติม วเิคราะห์ผลิตภณัฑท์ั้งดา้นความตอ้งการ และคุณภาพ ระบบการ

จดัการ     ดา้นการผลิต การจดัการการตลาด ระบบการบญัชี ประเมินผลการประกอบอาชีพ พฒันา

แผนปฏิบติัการ   เพื่อพฒันาอาชีพใหมี้รายได ้มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ 

 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 เนน้การศึกษา วเิคราะห์การพฒันาแผนและโครงการพฒันาอาชีพเพื่อใหมี้ความมัน่คงมี

รายได ้มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ 

 

การวดัและประเมินผล 

 ประเมินจากแผนและโครงการพฒันาอาชีพท่ีไดรั้บการพฒันามาจากการปฏิบติัการศึกษา 

วเิคราะห์เพื่อใหมี้ความมัน่คง มีรายได ้มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ 

 



รายละเอยีดคาํอธิบายรายวชิา อช32001 การพฒันาแผนและโครงการอาชีพ  

จํานวน 3 หน่วยกติ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพ ใหมี้ผลิตภณัฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้

พอเพียงต่อการดาํรงชีวติ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เนือ้หา 
จํานวน 

ช่ัวโมง 

1 วเิคราะห์แผนและโครงการ

พฒันาอาชีพใหมี้รายได ้มี

เงินออมและมีทุนในการ

ขยายอาชีพ 

1. วเิคราะห์เหตุผลของแผนและ

โครงการสัมพนัธ์ต่อการมี

รายได ้มีเงินออมและมีทุนใน

การขยายอาชีพ 

2. วเิคราะห์เป้าหมายของแผน

และโครงการสัมพนัธ์ต่อการ

มีรายได ้มีเงินออมและมีทุน

ในการขยายอาชีพ 

3. วเิคราะห์วตัถุประสงคข์อง

แผนและโครงการสัมพนัธ์ต่อ

การมีรายได ้มีเงินออมและ   

มีทุนในการขยายอาชีพ 

 

4. วเิคราะห์วธีิการและขั้นตอน

ของแผนและโครงการ

สัมพนัธ์ต่อการมีรายได ้มีเงิน

ออมและมีทุนในการขยาย

อาชีพ 

1. ความสัมพนัธ์ของเหตุผล  

ของแผนและโครงการกบั

การมีรายได ้มีเงินออม และ

มีทุนในการขยายอาชีพ 

2. ความสัมพนัธ์ของเป้าหมาย

ของแผนและโครงการกบั

การมีรายได ้มีเงินออม และ 

มีทุนในการขยายอาชีพ 

3. ความสัมพนัธ์ของ

วตัถุประสงค ์ของแผนและ

โครงการกบัการมีรายได ้    

มีเงินออมและมีทุนใน     

การขยายอาชีพ 

4. ความสัมพนัธ์ของวธีิการ 

และขั้นตอนของแผนและ

โครงการกบัการมีรายได ้    

มีเงินออมและมีทุนใน      

การขยายอาชีพ 
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2 การทบทวนองคค์วามรู้ท่ี

จาํเป็นต่อการพฒันาอาชีพ

ใหมี้รายได ้มีเงินออมและมี

ทุนในการขยายอาชีพ 

1. ทบทวนระบุความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้ง

ใชใ้นการเรียนรู้พฒันาอาชีพให้

มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนใน

การขยายอาชีพ 

1. การทบทวนองคค์วามรู้ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้ 

 

 

15 

 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เนือ้หา 
จํานวน 

ช่ัวโมง 

 2. จดัลาํดบัความสาํคญัจาํเป็น

ของความรู้ท่ีใชใ้นการเรียนรู้

พฒันาอาชีพใหมี้รายได ้มีเงิน

ออมและมีทุนในการขยาย

อาชีพ 

3. ตดัสินใจเลือกความรู้ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้

พฒันาอาชีพใหมี้รายได ้มีเงิน

ออมและมีทุนในการขยาย

อาชีพ 

4. ระบุความรู้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้น

การเรียนรู้พฒันาอาชีพใหมี้

รายได ้มีเงินออมและมีทุนใน

การขยายอาชีพได้ 

5. แสวงหาความรู้จดัเป็นระบบ

สารสนเทศของความรู้ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนรู้

พฒันาอาชีพใหมี้รายได้ มีเงิน

ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

2. การจดัลาํดบัความสาํคญั/

จาํเป็นขององคค์วามรู้ 

 

 

 

3. การตดัสินใจเลือกความรู้ท่ี

จาํเป็นตอ้งใช้ 

 

 

 

4. การระบุความรู้และจดัทาํ

ระบบสารสนเทศ 

 

 

5. การแสวงหาความรู้และ

จดัทาํระบบสารสนเทศ 

3 การระบุทกัษะในความรู้ท่ี

จาํเป็นตอ้งฝึกเพิ่มเติมเพื่อ

การมีรายได ้มีเงินออมและ

มีทุนในการขยายอาชีพ 

ระบุทกัษะท่ีมีความจาํเป็นตอ้ง

ฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได ้มีเงิน

ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

ทกัษะท่ีมีความจาํเป็นตอ้งฝึก

เพิ่มเติม 
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4 การพฒันาระบบการผลิต 1. วเิคราะห์ปัจจยัการผลิตตาม

ความตอ้งการและคุณภาพ

ของตลาดได ้

2. ระบุกระบวนการผลิตให้

ผลิตภณัฑมี์คุณภาพตามความ

ตอ้งการของตลาดได ้

3. ระบุผลผลิตพอเพียงต่อการมี

1. ปัจจยัการผลิต เช่น ทุน 

เคร่ืองมือ เพียงพอต่อ       

การจดัการ 

2. ขั้นตอนการผลิต 

 

 

3. ผลผลิตท่ีคาดหวงัต่อการมี

20 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เนือ้หา 
จํานวน 

ช่ัวโมง 

รายได ้มีเงินออมและมีทุนใน

การขยายอาชีพ 

รายได ้มีเงินออมและมีทุน

ในการขยายอาชีพ 

5 การวเิคราะห์การตลาด 1. ระบุความตอ้งการผลิตภณัฑ์

และคุณภาพตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้

2. ระบุกลุ่มลูกคา้ช่องทางตลาดได้ 

3. อธิบายวธีิการส่งเสริมการขาย

ได ้

4. จดบนัทึกการขายเพื่อขยาย

กลุ่มลูกคา้ได ้

1. ความตอ้งการผลิตภณัฑแ์ละ

การควบคุมคุณภาพ 

 

2. ช่องทางการตลาด 

 

3. การส่งเสริมการขาย 

 

4. การจดบนัทึกการขาย 
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6 การพฒันาระบบการบญัชี 1. วเิคราะห์การจดบนัทึกเพื่อ

ระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยาย

การตลาดได ้

2. วเิคราะห์การจดบนัทึกเพื่อระบุ

ผลิตภณัฑท่ี์ตลาดตอ้งการได้ 

3. วเิคราะห์รายรับรายจ่ายเพื่อลด

รายจ่ายเพิ่มรายไดไ้ด ้

4. บอกวธีิการพฒันาระบบบญัชีได้ 

1. การจดบนัทึกเพื่อระบุ

กลุ่มเป้าหมาย 

 

2. การจดบนัทึกเพื่อระบุ

ผลิตภณัฑท่ี์ตลาดตอ้งการ 

3. การวเิคราะห์รายรับ รายจ่าย 

 

4. การพฒันาระบบบญัชี 
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7 การพฒันาแผนและ

โครงการพฒันาอาชีพใหมี้

รายได ้มีเงินออมและมีทุน

ในการขยายอาชีพ 

 

พฒันาแผนและโครงการพฒันา

อาชีพใหมี้รายได ้มีเงินออมและ

มีทุนในการขยายอาชีพ 

 

การพฒันาแผนและโครงการ

พฒันาอาชีพตามผลการวเิคราะห์ 

   - แผนและโครงการพฒันาอาชีพ 

   - องคค์วามรู้ 

   - ทกัษะในความรู้ 

   - การตลาด 

   - การผลิต 

    - ระบบการบญัชี 
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1หนังสือ รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ (อช32001)

ตอนที่ 1

การวิเคราะห์แผนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม 

และมีทุนในการขยายอาชีพ

เรื่องที่ 1  ความสัมพันธ์ของเหตุผลของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออม 

และมีทุนในการขยายอาชีพ       

 โครงการ คือ กิจกรรมหรือแผนงานที่เป็นหน่วยอิสระหนึ่ง ที่สามารถทำการวิเคราะห์วางแผน 

และนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด โดยแผนสำหรับกิจการต่างๆ ต้องระบุ

วัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนด

 โครงการ คือ การวางแผนล่วงหน้าท่ีจัดทำข้ึนอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่

ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแต่ละโครงการมีเป้าหมาย 

เพือ่การผลติหรอืการใหบ้รกิารเพือ่เพิม่พนูสมรรถภาพของแผนงาน ดงันัน้โครงการ จงึเปน็สว่นสำคญัสว่นหนึง่ 

ของการวางแผนที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

 ลักษณะของโครงการที่ดี สามารถแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานนั้นๆ ได้

 1. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถดำเนินงาน มีความเป็นไปได้

 2. กำหนดขึ้นอย่างมีข้อมูลความจริง (มีสถิติ ตัวเลข ข้อมูลจากองค์กรดังกล่าว) และเป็นข้อมูลที่ 

ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

 3. อ่านแล้วเข้าใจว่าน้ีคือโครงการอะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำไปเพ่ืออะไร มีขอบเขตการทำแค่ไหน

 4. มีระยะเวลาในการดำเนินงานแน่นอน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

 5. สามารถติดตามประเมินผลได้

 6. รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน

 7. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน สังคม และประเทศชาติ

 8. ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ

 การออม  หมายถึง   ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่หลังจากได้มีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคแล้ว

โดยจะเก็บเอาไว้สำหรับการใช้จ่ายในอนาคตยามฉุกเฉินหรือในคราวที่มีความจำเป็น

 การออม  แบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ

 1. การออมด้วยความสมัครใจ  เป็นการออมท่ีเกิดจากความสมัครใจของแต่ละบุคคลท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ 

รายได้  ความพึงพอใจ  และสภาพแวดล้อม  โดยการเปรียบเทียบระหว่างการเก็บเงินออมไว้ใช้ในอนาคตกับ 

การใช้จ่ายปัจจุบันว่าทางเลือกใดจะดีกว่ากัน

 2. การออมโดยถูกบังคับ เป็นการออมที่บุคคลไม่สามารถที่จะเลือกได้ เนื่องจากมีกฎหมาย 

หรือระเบียบข้อบังคับให้ต้องปฏิบัติ เช่น การทำประกันชีวิต การหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

การหักเงินประกันสังคม  การซื้อหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์  เป็นต้น



2 หนังสือ รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ (อช32001)

 ปัจจัยที่จูงใจให้เกิดการออมทรัพย์  ได้แก่

 1. อัตราดอกเบี้ย  หากอัตราดอกเบี้ยสูงก็จะเป็นแรงจูงใจให้มีการออมมากขึ้น

 2. สถาบันการเงิน หากสถาบันการเงินมีความมั่นคง  มีความเสี่ยงน้อย  และสามารถให้บริการ 

แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการออมมากขึ้น

 3. ผู้ที่มีรายได้มากย่อมมีโอกาสและสามารถที่จะเก็บเงินออมได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย 

องค์กรธุรกิจที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเงินออม  และนำเงินออมไปลงทุนในลักษณะของการให้กู้ยืมเงินไปลงทุน 

อีกต่อหนึ่ง  ได้แก่

  1. ธนาคาร  ได้แก่  ธนาคารออมสิน  ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

  2. สถาบันการเงินหรือบริษัทเงินทุนต่างๆ

  3. สหกรณ์ออมทรัพย์

  4. บริษัทประกันชีวิต

  5. สถาบันการเงินนอกระบบ ซ่ึงเป็นระบบท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความเส่ียงมากท่ีสุด 

   เช่น  การเล่นแชร์  เป็นต้น

 ผลดีของการออม

  1. ทำให้มีเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นหรือมีความต้องการใช้จ่ายอย่างรีบด่วน

  2. สามารถนำไปลงทุนในกิจกรรมต่าง  ๆท่ีพิจารณาเห็นว่ามีความม่ันคง ปลอดภัย  และให้ผลตอบแทนสูง 

  3. เพื่อพัฒนาและสร้างความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว

 แผน คือ แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการกระทำ อนาคต และความต้องการ 

ของบุคคลและองค์กร

              แผน คือ ผลที่ได้จากการวางแผน

              แผน คือ สิ่งที่กำหนดขึ้นและถือเป็นแนวดำเนินการ 

 จากความหมายของแผนท่ีกล่าวมาพบว่า แผน คือ ผลท่ีเกิดจากการวางแผนหรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึง 

ว่า “การวางแผน” คือกิจกรรมหรือการกระทำที่ก่อให้เกิด “แผน” ซึ่งอาจกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร  

แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้

 การวางแผนกลยุทธ์ คือ การศึกษาก็เหมือนวงการอื่น จะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง 

เป็นเรื่องที่ยากในการทำนายอนาคต นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อ Arthur C. Clarks พูดว่า 

“อนาคตมิใช่ส่ิงท่ีเคยเป็น” การวางแผนกลยุทธ์เป็นวิธีการในการกำหนดและธำรงรักษาทิศทางในเม่ืออนาคต

กลายเป็นสิ่งที่หายากแสนยากในการทำนาย เป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งองค์กรต้องดำเนินตามและปรับ 

ให้เข้ากับบริษัทท้ังภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงแน่นอน การวางแผนมิได้เสร็จส้ินเม่ือเขียนแผนเสร็จแล้ว  

น่ันเป็นการบันทึกกระบวนการท่ีเห็นตามปกติในช่วงเวลาเท่าน้ัน ความยากของแผนอยู่ท่ีข้ันนำไปดำเนินการ 

ในการวางแผนกลยุทธ์จุดเน้นอยู่ที่วิวัฒนาการหรือขั้นดำเนินการตามแผน โดยตัวแผนต้องปรับให้เข้ากับ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป                       
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 พจนานุกรม The Concise Oxford Dictionary ได้นิยามคำว่ากลยุทธ์ว่า “เป็นศิลปะการทำสงคราม 

ของนายพล” สะท้อนให้เห็นว่ามุ่งเน้นไปท่ีกองทัพใช้ในระหว่างการแข่งขันและการต่อสู้ หลังจากน้ันความคิด 

ทางกลยุทธ์ได้นำมาใช้ในการวางแผนธุรกิจ

 การวางแผนกลยุทธ์ กลายเป็นท่ีนิยมในปี ค.ศ.1950 และปี ค.ศ.1960 บริษัทจำนวนมากได้นำมาใช้ 

ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการทำนายอนาคตอย่างเป็นระบบ  เป็นรูปแบบของการ 

วางแผนระยะยาว จุดมุ่งหมายเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท แล้วก็กำหนดแผน  เพื่อให้บรรลุ  

วัตถุประสงค์และในที่สุดก็จัดสรรงบประมาณเป็นเงินทุน ดังนั้น การวางแผนระยะยาวในฐานะที่เป็น

วิธีการกำหนดกลยุทธ์ปรากฏการณ์นี้หายไป เมื่อมันไม่สามารถพยากรณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ดังนั้น แผนกลยุทธ์จึงเข้ามาแทนที่แผนระยะยาว ซึ่งคล้องรวมการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับว่าเป็นไปได้  

ในด้านแนวโน้มต่างๆ และแผนระยะยาวไม่อยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่าความเติบโตที่อาจแน่ใจได้ 

 ทุกวันนี้ การวางแผนกลยุทธ์เป็นเทคนิคที่ช่วยผู้นำหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่สับสน  

และมีสิ่งท้าทายมากมายเผชิญหน้าองค์การอยู่ วรรณกรรมทางธุรกิจใช้คำหลากหลาย เช่น การบริหารกลยุทธ์ 

การวางแผนกลยุทธ์และความคิดทางกลยุทธ์ แต่หลักการก็คือ เป็นกระบวนการที่สมาชิกในองค์การสร้าง 

วิสัยทัศน์เข้ามา (ภาพอนาคตขององค์กร) แล้วสร้างวิธีการที่จำเป็นขึ้นมาเพื่อให้บรรลุผลในภาพอนาคตนั้น 

 การวางแผนกลยุทธ์เป็นโมเดลท่ีมีประโยชน์ วิธีการน้ีเราต้องกำกับดูแลความก้าวหน้าและปรับให้เข้ากับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังสรุปในตารางต่อไปนี้ 

ความแตกต่างระหว่างแผนระยะยาวกับแผนกลยุทธ์

แผนระยะยาว แผนกลยุทธ์

    1.  คิดในระบบปิดซึ่งมีเหตุผลชัดเจนเป็นแผนระยะ

         3-5 ปี ที่สร้างขึ้น 

   2.  การวางแผนเป็นหน้าที่ที่แยกส่วน

   3.  จุดเน้นมุ่งท่ีแผนสุดท้าย เป้าหมายและวัตถุประสงค์

        องค์การในอนาคตระยะ 3-5 ปี

   4.  ส่วนสำคัญคือการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน

   5.  การตัดสินใจในเรื่องอนาคตบนพื้นฐานข้อมูล

       ในปัจจุบัน

  1. คิดในระบบเปิดซึ่งองค์การเป็นพลวัตรและมีการ

      เปลี่ยนแปลงแน่นอน ในขณะที่มีข้อมูลจากปัจจัย

      สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

  2. การวางแผนเป็นการคล้องรวมของการดำเนินการ

      ขององค์การ

  3. จุดเน้นที่กระบวนการ

  4. ใช้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและสภาพ

      แวดล้อมภายนอกเพื่อการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม

  5. แนวโน้มในอนาคตมาตัดสินใจในปัจจุบัน
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เรือ่งที ่ 2   ความสมัพนัธข์องเปา้หมายของแผนและโครงการกบัการมรีายได ้  มเีงนิออม และมทีนุในการ 

ขยายอาชีพ

 ความหมายของการวางแผน คือ กระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการว่าจะทำอย่างไร 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญ 

กับความไม่แน่นอนโดยการกำหนดการกระทำขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่กำหนดไว้ การวางแผน 

จะเกี่ยวข้องกัน 2 อย่างคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะทำอะไร วิธีการก็คือ 

จะทำอย่างไร

 การวางแผนอาจเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่เป็นทางการ เมื่อผู้บริหารมีความคิดที่จะหาวิธีทำงาน 

ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ความคิดนั้นอาจเป็นการส่วนตัวคือไม่ได้เขียนไว้ ไม่ได้ขอความคิดเห็นจากคนอื่น 

ในองค์การ การวางแผนเป็นการส่วนตัวนี้อาจเป็นเรื่องของส่วนบุคคลหรือขององค์การขนาดเล็ก  

การวางแผนสว่นตวัจะขาดความตอ่เนือ่งและขาดขอ้มลู แตก่ารวางแผนทีเ่ปน็ทางการเปน็เรือ่งยุง่ยากซบัซอ้น 

จะต้องเขียนวัตถุประสงค์ไว้ จะต้องกำหนดวิธีการอย่างชัดเจน จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในองค์การ 

ให้คนในองค์การยอมรับอาศัยข้อมูลจำนวนมากกำหนดระยะเวลาไว้และอื่นๆ

ความสำคัญของการวางแผน

 ถ้าจะถามว่าทำไมต้องมีการวางแผนอาจตอบได้ง่ายๆ ว่า เพ่ือลดความไม่แน่นอนลงหรือลดความเส่ียง 

ให้เหลือน้อยที่สุด  หากสถานการณ์ต่างๆ ในโลกมีความแน่นอนก็ไม่จำเป็นต้องมีการวางแผนคิดอยากจะทำ 

อะไรก็ได้และก็ประสบผลสำเร็จตามต้องการด้วย แต่เพราะสถานการณ์ต่างๆ ไม่มีความแน่นอนหรือมีความเส่ียง

จึงต้องมีการวางแผน 

เรื่องที่ 3  ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออมและ 

มีทุนในการขยายอาชีพ

วัตถุประสงค์ในการวางแผน

 1. การวางแผนทำให้รู้ทิศทางในการดำเนินงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานรู้ทิศทางการทำงานก็สามารถ 

ประสานงานกัน รู้ว่าควรทำอะไรและทำอย่างไรจะได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากไม่มีการวางแผน  

นอกจากไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนแล้วก็ยังก่อให้เกิดการสูญเสียหรือสิ้นเปลืองทรัพยากรอีกด้วย

 2.  การวางแผนทำให้ลดความไม่แน่นอนลง เพราะผู้บริหารจะมุ่งม่ันไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างแน่วแน่  

สามารถคาดคะเนการเปล่ียนแปลงอันอาจเกิดข้ึนได้ดีย่ิงข้ึน สามารถปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

ขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

 3. การวางแผนทำให้ลดความเสียหายการซ้ำซ้อนกันของงานที่ทำ เนื่องจากการวางแผนทำให้รู้ 

ทั้งวิธีการและเป้าหมายของงานจึงทำให้มีความชัดเจนในการทำงาน รู้ว่ากิจกรรมใดควรทำก่อนหลังอย่างไร  

การซ้ำซ้อนและการสิ้นเปลืองจึงไม่เกิดขึ้น

 4. การวางแผนทำให้รู้มาตรฐานในการควบคุม หน้าที่ขั้นสุดท้ายของการบริหารคือ การควบคุมให ้

เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กิจกรรมที่สำคัญของการควบคุมคือมาตรฐานที่ให้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติ 

ที่เกิดขึ้นจริง การวางแผนจึงกำหนดมาตรฐานได้แน่นอนชัดเจนว่าต้องให้ได้ผลงานอย่างไร
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 ข้อดีของการวางแผน  การวางแผนจะต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างในแง่ของปัจจัยภายนอกก็คือ 

ข้อกำหนดของรัฐ เทคโนโลยีที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 

การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าแรงงาน การเคลื่อนไหวของเงินทุนและอื่นๆ ส่วนปัจจัยภายในองค์การก็ได้แก่ 

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โครงสร้างองค์การและระบบงาน ความหลากหลายทางด้านแรงงาน 

ความรู้ความสามารถของฝ่ายบริหาร การวิจัยและพัฒนา เคร่ืองจักรอุปกรณ์และช่ือเสียงขององค์การ เป็นต้น  

การวางแผนจะทำให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ   

 ประโยชน์ของการวางแผน มีดังนี้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน การปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่าย 

บริหารและพนักงานแยกได้เป็น 2 อย่างคือ ควรเน้นอะไรและควรยืดหยุ่นอย่างไร (focus and flexible) ท้ังสองอย่าง 

จะช่วยสร้างอำนาจในการแข่งขันขององค์การ ควรเน้นอะไรนั้น  ทำให้องค์การรู้ว่าจะทำอะไรจึงจะดีที่สุด 

ต่อลูกค้าและควรให้บริการแก่ลูกค้าอย่างไร ในแง่ของผู้ปฏิบัติงานก็รู้ว่าควรทำอะไร และทำอย่างไรจึงบรรล ุ

เป้าหมายขององค์การ ควรยืดหยุ่นอย่างไรก็จะทำให้องค์การสามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

ท่ีเปล่ียนแปลงไป และสามารถเตรียมรับมือให้เข้ากับอนาคตท่ีกำลังจะเกิดข้ึน ในส่วนของพนักงานก็ทำให้รู้ว่า 

ควรปรับตัวเองอย่างไรให้เข้ากับโอกาสและอุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้น

 การปรับปรุงการปฏิบัติงานอาจสรุปได้ 4 หัวข้อคือ ประการแรกจะมุ่งไปทางไหนจึงจะบรรลุเป้าหมาย 

สูงสุด ประการที่สอง ควรจะทำอะไรก่อนหลังจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ประการที่สาม จะจัดสรรทรัพยากร 

อย่างไรจงึจะก่อให้เกิดประสทิธภิาพและประสิทธผิลสงูสุด ประการทีส่ี ่จะปรบัตวัอยา่งไรจึงจะสอดคลอ้งกับ

สถานการณ์และก่อให้เกิดผลดีที่สุด

 1. ปรับปรุงการประสานงานให้ดีขึ้น ในองค์การย่อมประกอบด้วยระบบย่อยและกลุ่ม (subsystem 

and group) หลายระบบและหลายกลุ่ม แต่ละระบบแต่ละกลุ่มต่างมีเป้าหมายของตัวเองและต่างทำงานเพื่อ 

บรรลุเป้าหมายของตัวเองท้ังน้ัน การท่ีจะไม่ให้ระบบย่อยและกลุ่มต่างๆ ขัดแย้งกันก็ต้องอาศัยการวางแผนท่ีดี  

การวางแผนได้จัดแยกวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายต่างๆ ของระบบย่อยและกลุ่มคนออกมาเป็นลำดับขั้นของ 

วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายลดหล่ันกันลงมาต้ังแต่สูงสุดไปจนถึงต่ำสุด แต่ละเป้าหมายต่างๆ ระบุไว้อย่างชัดเจน

ว่าเป็นของระบบใดกลุ่มใดและต้องอาศัยหน้าที่หรือกิจกรรมอย่างไรแต่ละระบบและแต่ละกลุ่มจึงบรรล ุ

เป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ เมื่อมีการวางแผนอย่างดีกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละระบบและแต่ละกลุ่มจะสอด 

รับกันอย่างเหมาะสม โดยเป้าหมายในระดับสูงเป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง (end) และเป้าหมายในแต่ละ 

ระดับล่างเป็นเสมือนวิธีการ (mean)

 2. ปรับปรุงการควบคุมให้ดีขึ้น กิจกรรมของการควบคุมก็คือ การวัดผลการปฏิบัติงานและ 

การแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น การวางแผนจะช่วยให้การควบคุมมีประสิทธิภาพเพราะการวางแผน 

จะต้องกำหนดเป้าหมายข้ึนมาก่อน น่ันก็คือ มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือกำหนดว่าจะต้อง

ทำอย่างไร ถ้าผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานก็ต้องแก้ไขที่การปฏิบัติงาน 

และมาตรฐานท่ีใช้วัดหรือระบบการควบคุมใหม่ ดังน้ัน การวางแผนกับการควบคุมจะต้องทำหน้าท่ีกันอย่าง 

ใกล้ชิดในฐานะท่ีเป็นกระบวนการบริหาร หากไม่มีระบบการควบคุมท่ีดี การวางแผนก็ขาดการติดตาม 

ว่างานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หากไม่มีระบบการวางแผนท่ีดี การควบคุมก็ขาดกรอบการวัดผลงานว่า 

ได้มีการปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ ดังนั้น จึงมีเทคนิคการบริหารงานอีกอย่างที่เชื่อมต่อการวางแผนและ 

การควบคุมเข้าด้วยกันคือ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO) ซึ่งจะกล่าวต่อไป
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 3. ปรับปรุงการบริหารเวลาให้ดีขึ้น คนส่วนใหญ่จะประสบกับความยากลำบากในการใช้เวลาให้ 

เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีทำวิธีบริหารเวลาอย่างง่ายๆ ก็คือ การกำหนดตารางเวลาไว้ในสมุดบันทึกหรือในปฏิทิน 

เพ่ือเตือนความจำว่าวันไหนจะต้องทำอะไร แต่ก็มีเหตุการณ์เกิดข้ึนบ่อยๆ ท่ีผู้บริหารใช้เวลาไปกับกิจกรรมหน่ึง 

มากเกินไปและในอีกกิจกรรมหน่ึงน้อยเกินไป หรือลืมทำกิจกรรมบางอย่าง ก็มีการวางแผนก็ทำให้การใช้เวลา 

ดีกว่าการไม่วางแผนมีการสมดุลของการใช้เวลามากขึ้นและการสูญเสียเวลาก็ลดลง อย่างไรก็ตาม การบริหาร

เวลาเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการวางแผน 

เรื่องที่ 4  ความสัมพันธ์ของวิธีการ และขั้นตอนของแผน และโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออม 

และมีทุนในการขยายอาชีพ

ขั้นตอนของการวางแผน (Steps  in  Planning)

 การวางแผนงานกอ่นการปฏบิตังิานเปน็สิง่ทีจ่ำเปน็สำหรบัการบรหิารองคก์าร  ตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้   

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลถึงความสำเร็จขององค์การ แผนทุกแผนที่กำหนดขึ้นใช่ว่าจะใช้ดำเนินงานแล้ว 

จะประสบความสำเร็จทุกแผนไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนแผนมีความรู้ด้านการวางแผนเป็นเช่นไรด้วย  

ซึ่งนักวิชาการชื่อ  Henry  L.  Sisk  ได้ลำดับขั้นตอนของการวางแผนไว้ดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงานไว้ให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร

 2. ระบุปัญหาให้ชัดเจนว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง  อันจะช่วยให้กำหนดเป้าหมายของกระบวนการ 

วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  หลังจากระบุสาเหตุท่ีเป็นปัญหาขององค์การเสนอผู้บริหารแล้วได้ 

รับอนุมัติให้แก้ปัญหา  ผู้วางแผนจะต้องกำหนดตัวผู้รับผิดชอบซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้  เข้ามา 

ดำเนินการตามกระบวนการวางแผนพร้อมกับมอบอำนาจหน้าท่ีให้ผู้รับผิดชอบต่างๆ  เหล่าน้ัน  ในการน้ีจะต้อง 

กำหนดระดับผู้อนุมัติในแผนงานนั้นๆ  ด้วย

 4. รวบรวมและแปลข้อมูล  ผู้วางแผนจะต้องรวบรวมข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกท้ังในอดีตและ 

ปัจจุบันนำมาประเมินเหตุการณ์ในอนาคต  พร้อมกับแปลความหมายของข้อมูลจากการประเมินมาให้ชัดเจน

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนงานนั้นจะต้องสำเร็จแน่นอน

 5. จัดทำและทดสอบแผนชั่วคราว เพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่ยังเหลืออยู่  และหาทางปรับปรุงแก้ไข 

ก่อนที่จะนำแผนไปใช้จริง

 6. กำหนดแผนข้ันสุดท้ายหลังจากทำการทดสอบแผนช่ัวคราวแล้ว นำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ

จนเป็นที่พอใจ  จากนั้นรวบรวมแผนต่างๆ  เข้าด้วยกัน  เพื่อจัดทำแผนขั้นสุดท้ายต่อไป

 ขั้นตอนของการวางแผนอื่นๆ

 1. เตรียมการก่อนการวางแผน

  - แต่งตั้งกลุ่มบุคคลหรือบุคคลขึ้นมารับผิดชอบการจัดทำแผน

  - กำหนดแนวทางการวางแผนมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  จะต้องทำอะไร

  - ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การจากแหล่งต่างๆ 

กับสภาพทรัพยากรบริหารที่มีอยู่
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลกับการวิเคราะห์ปัญหา  ศึกษาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีปัญหาที่ยังแก้ไข 

ไม่ได้มีอะไรบ้าง  จุดใดท่ีควรแก้ไขก่อน - หลัง  ปัญหาใดมีความสำคัญท่ีจะต้องหาทางแก้ไขก่อน  ประกอบกับ 

วัตถุประสงค์ขององค์การมีเป้าหมายอย่างไร  ซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องดูวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลักว่า

ต้องการอะไร

 3. การกำหนดแผนงานและโครงการต่างๆ  โดยดำเนินการดังนี้

  - จัดทำแผนงาน โดยรวบรวมงานที่เหมือนกัน มีวัตถุประสงค์หรือลักษณะเดียวกันเข้าไว้ 

ดว้ยกนัเปน็กลุม่ๆ  เชน่  กลุม่งานการผลติ  กลุม่งานการตลาด  กลุม่งานการเงนิและการบญัช ี  ในแผนงานหนึง่ๆ  

อาจมีเพียงโครงการเดียวหรือหลายๆ  โครงการก็ได้

  - จัดทำโครงการ  ในแผนแต่ละแผนจะกำหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงานไว้ในรูปของโครงการ 

ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร  ดำเนินการเมื่อไร  ใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆ

  - จัดทำกิจกรรม  ในแต่ละโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆ  กิจกรรมหรือกิจกรรมเดียวก็ได้  

แผนภูมิแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่าง  วัตถุประสงค์ขององค์การกับกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้

 4. การปฏิบัติตามแผน  คือ  การนำแผนออกไปใช้ปฏิบัติจริง  ซึ่งผู้ใช้ในที่นี้คือ  ผู้บริหารระดับกลาง

ลงไปจนถึงพนักงานธรรมดา  บุคคลต่างๆ  เหล่านี้จะต้อง

  - ศึกษาแผนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือปฏิบัติ

  - แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานอย่างชัดเจน

  - จัดระบบการประสานงานระหว่างกันเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

  - กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานและวิธีการควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมาย
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 5. การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลงานหรือการติดตามผลว่าเป็นเช่นไร  ปกติโดยทั่วไป 

จะประเมินผล  2  คร้ัง  คือ  คร้ังท่ี  1  ทำในช่วงกลางของเวลาในแผนกับประเมินเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว   

การประเมินผลในช่วงแรกเพื่อหาจุดอ่อน  จุดแข็ง  ข้อบกพร่องและอุปสรรคต่างๆ  เป็นเช่นไรจะได้หาทาง 

แก้ไขได้ทันท่วงที  ส่วนการประเมินครั้งหลังเพื่อให้รู้ข้อบกพร่องและนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข 

ในครั้งต่อไป

 ขั้นตอนในการวางแผนโครงการ

 ซึ่งผู้จัดจะต้องดำเนินงานตามลำดับต่อไปนี้

 1. กำหนดปัญหาเพื่อจัดทำโครงการโดย

  (1) ระบุปัญหาให้แน่ชัดว่าต้องการทำโครงการอะไร  เช่น  โครงการเกี่ยวกับปัญหาขัดข้อง

ปัญหาป้องกัน  หรือปัญหาเชิงพัฒนา

  (2) ศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่แท้จริงว่า  เกิดจากอะไรและมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไร

  (3) กำหนดจุดต้องการแก้ไขปัญหา  จะต้องเป็นจุดท่ีก่อให้เกิดปัญหาท่ีแท้จริงเม่ือนำมาแก้ไขแล้วจะ 

ทำให้ปัญหาต่างๆ  ลดลงไปได้อย่างแน่นอน

  (4) กำหนดแนวทางแก้ไขอย่างมีระบบโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย  เช่น  นำมาพิสูจน์ได้ 

นำปฏิบัติในรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ

 3. ออกแบบแผน  โดยดำเนินการในหัวข้อต่อไปนี้

  (1) หาแนวทางแก้ปัญหาที่ดี  มีประสิทธิภาพสูงนำมาใช้

  (2) แปลงปัญหาเป็นวัตถุประสงค์

  (3) แปลงสาเหตุของปัญหาให้เป็นเป้าหมาย

  (4) แปลงแนวทางแก้ปัญหาให้เป็นผลงาน

 4. วิเคราะห์แผนโครงการจากปัจจัยต่างๆ  ดังต่อไปนี้

  (1) วิเคราะห์ทางการเงิน

  (2) วิเคราะห์ด้านการบริหาร

  (3) วิเคราะห์ทางเทคนิค

  (4) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ

  (5) วิเคราะห์ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อโครงการอย่างไรบ้าง

  (6) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

  (7) วิเคราะห์ด้านการตลาด
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ใบงานที่  1

ชื่อ-สกุล.........................................................................รหัสนักศึกษา..............................................................

รหัส...............................................................................กศน.ตำบล..................................................................

กศน.อำเภอ....................................................................จังหวัด....................................................................... 

1.  จงบอกปัจจัยที่จูงใจให้เกิดการออมทรัพย์  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. วิธีการและขั้นตอนของการเขียนโครงการ  มีอะไรบ้าง

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

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

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

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

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

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

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

3.  แผนและโครงการมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................
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แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม

 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอ/จังหวัด/ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี ”

 2. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล (กศน.ตำบล)

 3. เว็บไซด์สถาบันการศึกษาทางไกล  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 4. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่  2

การทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม

และมีทุนในการขยายอาชีพ

เรื่องที่  1  การทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้

 การจัดการความรู้ ( Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน 

และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา 

ในที่สุด การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง 

แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การจัดการ 

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ ่

โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนก 

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์

ที่จะได้ผลลัพเฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพื่อความได้เปรียบ 

ทางการแข่งขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น 

 ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy – KBE) งานต่างๆ จำเป็น

ต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดการความรู้เป็นคำกว้างๆ ที่มีความหมาย 

ครอบคลุมเทคนิค กลไกต่างๆ มากมาย เพ่ือสนับสนุนให้การทำงานของแรงงานความรู้ (Knowledge Worker)  

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่างๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน 

การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู้ ในเอกสารและ 

ทำสมุดหน้าเหลือง รวบรวมรายช่ือผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ และท่ีสำคัญท่ีสุด คือการสร้างช่องทาง และเง่ือนไข 

ให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธิ์ผล

ประเภทของความรู้

 ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowl-

edge) และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้งคือความรู้ท่ีเขียนอธิบาย 

ออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตำรา เว๊บไซด์ Blog ส่วนความรู้แฝงเร้นคือความรู้ 

ที่ฝังอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ 

ความรู้ที่สำคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้อง 

อาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน

 ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถอธิบายโดยใช้คำพูดได้ มีรากฐานมาจาก 

การกระทำและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเช่ือ ทักษะ และเป็นอัตวิสัย  (Subjective) ต้องการการฝึกฝนเพ่ือให้เกิด 
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ความชำนาญ มลีกัษณะเปน็เรือ่งสว่นบคุคล มบีรบิทเฉพาะ (Context-specific) ทำใหเ้ปน็ทางการและสือ่สารยาก 

เชน่ วจิารณญาณ ความลบัทางการคา้ วฒันธรรมองคก์ร ทกัษะ ความเชีย่วชาญในเรือ่งตา่งๆ การเรยีนรูข้ององคก์ร 

ความสามารถในการชิมรสไวน์ หรือกระทั่งทักษะในการสังเกตเปลวควันจากปล่องโรงงานว่ามีปัญหาใน 

กระบวนการผลิตหรือไม่

 ความรูช้ดัแจง้ (Explicit Knowledge) เปน็ความรูท้ีร่วบรวมไดง้า่ย จดัระบบและถา่ยโอนโดยใชว้ธิกีาร 

ดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอดโดยวิธีการท่ีเป็นทางการ 

ไม่จำเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายขององค์กร กระบวนการทำงาน 

ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้าหมายและความสามารถขององค์กร ความรู้ย่ิงมีลักษณะไม่ชัดแจ้งมากเท่าไร  

การถ่ายโอนความรู้ยิ่งกระทำได้ยากเท่านั้น ดังนั้นบางคนจึงเรียกความรู้ประเภทนี้ว่าเป็นความรู้แบบเหนียว 

(Sticky Knowledge) หรือความรู้แบบฝังอยู่ภายใน (Embedded Knowledge) ส่วนความรู้แบบชัดแจ้งมีการถ่ายโอน 

และแบ่งปันง่าย จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ความรู้แบบรั่วไหลได้ง่าย (Leaky Knowledge) ความสัมพันธ์ของความรู้ 

ทั้งสองประเภทเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน (Mutually Constituted) (Tsoukas, 1996)  

เนื่องจากความรู้แบบฝังลึกเป็นส่วนประกอบของความรู้ทั้งหมด (Grant, 1996) และสามารถแปลงให้เป็น 

ความรู้แบบชัดแจ้งโดยการสื่อสารด้วยคำพูดตามรูปแบบของเซซี (SECI Model ของ Nonaka และ Takeuchi)  

ความรูท้ัง้แบบแฝงเรน้และแบบชดัแจง้จะมกีารแปรเปลีย่นถา่ยทอดไปตามกลไกตา่งๆ เชน่ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

การถอดความรู้ การผสานความรู้ และการซึมซับความรู้

 การจัดการความรู้นั้นมีหลายรูปแบบ มีหลากหลายโมเดล แต่ที่น่าสนใจ คือ การจัดการความรู้  

ที่ทำให้คนเคารพศักดิ์ศรีของคนอื่น เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ที่เชื่อว่า ทุกคนมีความรู้ปฏิบัติในระดับ

ความชำนาญที่ต่างกัน เคารพความรู้ที่อยู่ในคน เพราะหากถ้าเคารพความรู้ในตำราวิชาการอย่างเดียวนั้น 

ก็เท่ากับว่าเป็นการมองว่า คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เป็นคนที่ไม่มีความรู้

ระดับของความรู้

 จำแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ

 ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบในผู้ที่สำเร็จการ 

ศกึษามาใหม่ๆ  ทีม่คีวามรูโ้ดยเฉพาะความรูท้ีจ่ำมาไดจ้ากความรูช้ดัแจง้ซึง่ไดจ้ากการไดเ้รยีนมาก แตเ่วลาทำงาน 

ก็จะไม่มั่นใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน

 ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริง  

ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนสามารถนำเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ 

มักพบในคนที่ทำงานไปหลายๆ  ปี จนเกิดความรู้ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือประสบการณ์มากขึ้น

 ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์

ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน และนำประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อ่ืน เป็นผู้ทำงาน 

มาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นหรือถ่ายทอด 

ให้ผู้อื่นได้พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อื่นไปปรับใช้ในบริบทของตนเองได้
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 ความรู้ในระดับคุณค่า ความเช่ือ  (Care-Why)  เป็นความรู้ในลักษณะของความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ท่ีขับดัน

มาจากภายในตนเองจะเปน็ผูท้ีส่ามารถ  สกดั ประมวล วเิคราะหค์วามรูท้ีต่นเองมอียู ่กบัความรูท้ีต่นเองไดร้บัมา

สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฏีใหม่หรือนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการทำงานได้

กรอบแนวคิดการจัดการความรู้

                                             

           

ตัวอย่างแผนผังอิชิคะวะ

 แผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa diagram) หรือแผงผังก้างปลา (หรือในชื่ออื่นของไทยเช่น ตัวแบบทูน่า 

หรือตัวแบบปลาตะเพียน) เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบ 

เสมือนปลา ซึ่งประกอบด้วยส่วนหัว ลำตัว และหาง แต่ละส่วนมีหน้าที่ที่ต่างกันดังนี้

 ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision - KV) มองว่ากำลังจะไปทางไหน ซึ่งต้องตอบให้ได้ว่า “ทำ KM 

ไปเพื่ออะไร”

 ส่วนกลางลำตัว (Knowledge Sharing - KS) ส่วนที่เป็นหัวใจให้ความความสำคัญกับการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน

 ส่วนหาง (Knowledge Assets - KA) คือ สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ “สะบัดหาง” สร้างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ

 สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ในประเทศไทย ได้พัฒนาตัวแบบทูน่าเป็น 

“ตัวแบบปลาตะเพียน” โดยมองว่าองค์การมีหน่วยงานย่อย ซึ่งมีความแตกต่างกัน รูปแบบความรู้แต่ละหน่วย

จึงต้องปรับให้เหมาะสมกับบริษัทของตน แต่ทั้งฝูงปลาจะหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน  กรอบความคิดของ 

Holsapple Holsapple ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวคิดของการจัดการความรู้ 10 แบบ 

มาประมวลซึ่งแสดงถึงส่วนประกอบของการจัดการความรู้ (KM elements) เพื่อนำไปจัดระบบเป็น 

องคป์ระกอบหลกั 3 ดา้นของการจดัการความรู ้ (Three-fold framework)  ไดแ้ก ่ทรพัยากรดา้นการจดัการความรู ้

กิจกรรมการจัดการความรู้ และอิทธิพลของการจัดการความรู้ และให้ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ให้ข้อคิดเห็น วิจารณ์และข้อเสนอแนะ ได้ผลออกมาเป็นกรอบความร่วมมือ 

(Collaborative Framework)
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การถ่ายทอดความรู้

 การถา่ยทอดความรู ้อนัเปน็สว่นประกอบของการจดัการองคค์วามรู ้ถกูประพฤตปิฏบิตักินัมานานแลว้ 

ตัวอย่างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เช่น การอภิปรายของเพ่ือนร่วมงานในระหว่างการปฏิบัติงาน, การอบรม

พนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ, ห้องสมุดขององค์กร, โปรแกรมการฝึกสอนทางอาชีพและการเป็นพี่เลี้ยง  

ซ่ึงรูปแบบการถ่ายทอดความรู้มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีกระจายอย่างกว้างขวาง 

ในศตวรรษที่ 20 ก่อให้เกิดเทคโนโลยีฐานความรู้, ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลังความรู้ ซึ่งทำให้กระบวนการ 

ถ่ายทอดความรู้ง่ายมากขึ้น

เรื่องที่  2  การจัดลำดับความสำคัญ / จำเป็นขององค์ความรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 เร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของ 

กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงท่ีบูรณาการกับวิถีชีวิตให้กับบุคคลและชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาการว่างงาน 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

 โครงการและกิจกรรมจัดให้กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีี กศน. รับผิดชอบ โดยมีเน้ือหาจุดเน้นสาระ 4 ประการ 

 1.  การพัฒนาทักษะอาชีพ หมายถึง ฝึกทักษะอาชีพในลักษณะหลักสูตรระยะส้ันตอบสนองความต้องการ

ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในอาชีพ

 2.  การฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่อาชีพ หมายถึง การจัดฝึกอบรมให้ผู้อบรมที่ทักษะอาชีพอยู่แล้วและสนใจ 

เข้าสู่อาชีพให้สามารถประกอบอาชีพได้และมีรายได้

 3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หมายถึง การจัดฝึกอบรมให้ผู้ประกอบอาชีพประเภทเดียวกัน 

ให้พัฒนาอาชีพให้ดีขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

              4. การพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี หมายถึง การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีให้ผู้อบรมนำมาใช้ในการพัฒนา 

กิจการอาชีพและศักยภาพตนเอง เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการตลาด เทคโนโลยีการผลิต 

ยุทธศาสตร์

 1. การใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศของชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอาชีพ 

ที่มีอยู่แล้วในชุมชน ที่สอดรับกับ ความต้องการ ของกลุ่มอาชีพในชุมชนเป็นฐานข้อมูลที่นำไปจัดกระบวน 

การเรียนรู้

 2. การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนหน่วยงานต่างๆ และองค์กรท้องถิ่น 

มีบทบาทสำคัญในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน



15หนังสือ รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ (อช32001)

              3. การใช้ต้นทุนทางสังคม เน้นการใช้ต้นทุนจากสังคม 6 แห่ง 

   -  ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 

  -  ทุนทรัพยากรบุคคล

  -  ทุนภูมิปัญญาและแหล่งการเรียนรู้

  -  ทุนทางวัฒนธรรม 

  -  ทุนรัฐบาล (กองทุนหมู่บ้าน)

  -  ทุนทางความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 4.  หลักการบูรณาการและปฏิบัติจริงในการเรียน การทำงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนโดย 

ร่วมกันคิด ทำ จำ แก้ปัญหา และพัฒนา

 5. การใช้กระบวนการกลุ่มในการดำเนินงานคือ มีการทำงานเป็นกลุ่มโดยมีประธานกลุ่ม เลขากลุ่ม 

เหรัญญิกกลุ่ม กรรมการกลุ่ม 

เรื่องที่  3  การตัดสินใจเลือกความรู้ที่จำเป็นต้องใช้

แนวความคิดทางการตลาด

 ในระบบการผลิตก่อนท่ีจะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมน้ัน มนุษย์มักจะผลิตสินค้าเองและเป็นผู้ใช้เอง  

การผลิตมักผลิตด้วยมือหรือผลิตเฉพาะภายในครัวเรือนเท่าน้ัน จะมีการขายหรือแลกเปล่ียนก็มีในบริเวณแคบ  

หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19 ระบบการผลิตจึงมีมากข้ึน (Mass Product) ประกอบกับความ 

เจริญทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ มีมากขึ้นจึงทำให้ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังเช่นตลาดในปัจจุบันและ 

แนวความคิดทางการตลาดของผู้บริหารต่อไปนี้เป็นแนวคิดเริ่มตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบันดังนี้

 1. ความคิดเก่ียวกับการผลิต (Production Concept) สินค้าท่ีผลิตออกมาแล้วสามารถจำหน่ายออกได้น้ัน 

ก็ต้องประกอบด้วยสินค้ามีจำหน่ายทั่วไปหาซื้อได้ง่าย ผลิตสินค้าทันต่อความต้องการ ราคายุติธรรม และ 

สินค้ามีจำนวนเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค หรือผู้บริโภคมีความต้องการสินค้ามากกว่าผู้เสนอขาย 

สินค้าจึงขายได้หมด ดังนั้น ผู้บริหารที่มีแนวคิดด้านนี้ จะมุ่งปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้ 

ต้นทุนการผลิตจะสูงข้ึนก็ตามนักการตลาดจะหันไปลดราคา โดยหาวิธีการผลิตท่ีดีกว่าเดิมหรือประหยัดกว่าเดิม 

รวมทั้งการกำหนดระบบการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึงด้วย แนวความคิดการผลิต 

แบบนี้จะช่วยให้ประสบความสำเร็จง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการจำกัดคู่แข่งได้ด้วย

 2. ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ผู้บริหารที่มีแนวความคิดในผลิตภัณฑ์จะเห็น 

ความสำคัญของตัวสินค้าเป็นหลักคือ สินค้าจะขายได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า สินค้ามีคุณภาพอย่างไรเมื่อ 

เปรียบเทียบกับราคา นักการตลาดจึงเน้นเรื่องการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีที่สุดหรือดีกว่า 

คู่แข่งขันและจัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการให้บริการอำนวยความสะดวกในการซื้ออีกด้วย

 3.  ความคิดมุ่งการขาย (Sales Concept) แนวคิดนี้ผู้บริโภคจะสนใจซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นสำหรับ 

การดำรงชีวิตเท่าน้ัน และเขาจะไม่สนใจกับสินค้าท่ีไม่ค่อยจำเป็น ผู้บริหารท่ีมีแนวความคิดมุ่งการขายจะพยายาม

มุ่งขายสินค้าท่ีผู้บริโภคไม่ค่อยสนใจให้ขายดีย่ิงข้ึน โดยใช้เคร่ืองมือการขายเข้ามาช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับอบรมพนักงานขายให้เทคนิคการขายให้ดียิ่งขึ้น
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 4. ความคิดมุ่งการตลาด (Marketing Concept) ในตลาดผู้บริโภค จะมีผู้ต้องการสินค้าแบบเดียวกัน 

แต่ลักษณะแตกต่างกันมากมาย ถ้าพูดถึงตลาดแล้วจะมีผู้บริโภคหลายอาชีพ ระดับการศึกษา ระดับชนชั้น 

และระดับอายุ ผู้บริโภคเหล่านี้จะต้องการสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน นักการตลาดจึงจำเป็นต้องผลิต 

สินค้าออกมาโดยมุ่งท่ีกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ และพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มน้ันให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อันจะทำให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีในตราย่ีห้อและทำให้เกิดการซ้ือซ้ำๆ 

เกิดขึ้นอีกด้วย

 5. ความคิดทางการตลาดท่ีมุ่งสังคม (Social Marketing Concept) เป็นแนวความคิดของนักการตลาด 

ปัจจุบัน โดยให้ข้อคิดว่าธุรกิจไม่ควรจะผลิตสินค้าตามความพอใจของผู้บริโภคเท่าน้ัน  ควรเน้นในด้านสวัสดิภาพ 

ของสังคม หรือควรรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วย เช่น ควรสนใจผลที่ได้รับจากการบริโภคสินค้า หรือ

สินค้าและบริการทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมจรรยาบรรณต่างๆ อย่างไร ควรหาทางแก้ไขอย่างไร ผู้ผลิตบางรายไม่

เน้นลักษณะแนวความคิดเช่นนี้ จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมายในปัจจุบัน เช่น การเกิดของ Disco Theque 

ตู้เกมส์ แหล่งอบายมุขต่างๆ รวมทั้งหีบห่อที่ให้ข้อมูลผิดจากความเป็นจริงด้วย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตลาด

 1.  ปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable Facters) ประกอบด้วย

  1.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)

  1.2  ราคา (Price)

  1.3 การจัดจำหน่าย (Place)

  1.4 การส่งเสริมการขาย (Promotion)

 2.  ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Facters) มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

  2.1  สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและสังคม (Cultural & Social Environment)

  2.2  สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย (Political & Legal Environment)

  2.3  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economics Environment )

  2.4  โครงสร้างของธุรกิจ (Exising Business Stucture)

  2.5  ทรัพยากรและวัตถุประสงค์ของกิจการ (Resources and Objectives of firm)

  2.6  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (Nature Environment )

  2.7 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Taehnologieal Environment )

  2.8 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitin Environment )
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เรื่องที่  4  การระบุความรู้และจัดทำระบบสารสนเทศ

สารสนเทศ (information) 

 เป็นผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดำเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดยการรวมความรู ้

เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้าง และหลากหลาย ตั้งแต่การใช้คำว่า

สารสนเทศในชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค ตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้เคียง 

กับความหมายของการสื่อสาร เงื่อนไข การควบคุม ข้อมูล รูปแบบ คำสั่งปฏิบัติการ ความรู้ ความหมาย 

สื่อความคิด การรับรู้ และการแทนความหมาย

 ปัจจุบันผู้คนพูดเก่ียวกับยุคสารสนเทศว่าเป็นยุคท่ีนำไปสู่ยุคแห่งองค์ความรู้หรือปัญญา นำไปสู่สังคม 

อุดมปัญญา หรือสังคมแห่งสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ว่าเม่ือพูดถึงสารสนเทศ เป็นคำท่ีเก่ียวข้อง

ในศาสตร์สองสาขา คือ วิทยาการสารสนเทศ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งคำว่า “สารสนเทศ” ก็ถูกใช้บ่อย

ในความหมายที่หลากหลายและกว้างขวางออกไป และมีการนำไปใช้ในส่วนของ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

การประมวลผลสารสนเทศ

 สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ 

สารสนเทศ จึงหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้  

สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น 

อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธ์ิใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลท่ีเป็นความลับจะต้องมีระบบข้ันตอนการควบคุม  

กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว 

ต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ต้ังใจ การจัดเก็บข้อมูลท่ีดี จะต้องมีการกำหนดรูปแบบของข้อมูล 

ให้มีลักษณะง่ายต่อการจัดเก็บ และมีรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลแต่ละชุดควรมีความหมายและมีความเป็นอิสระ 

ในตัวเอง นอกจากนี้ไม่ควรมีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนเพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่เก็บข้อมูล

สารสนเทศในความหมายของข้อความ

 สารสนเทศสามารถหมายถึงคุณภาพของข้อความจากผู้ส่งไปหาผู้รับ สารสนเทศจะประกอบไปด้วย 

ขนาดและเหตุการณ์ของสารสนเทศนั้น สารสนเทศสามารถแทนข้อมูลที่มีความถูกต้องและความแม่นยำ 

หรือไม่มีก็ได้ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อโกหกหรือเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น สารสนเทศ 

จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ส่งข้อความและผู้รับข้อความอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนซึ่งทำให้เกิดการสื่อสารของข้อความ 

และเข้าใจในข้อความเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ ความหมาย ความรู้ คำสั่ง การสื่อสาร การแสดงออก 

และการกระตุ้นภายใน การส่งข้อความที่มีลักษณะเป็นสารสนเทศ ในขณะเดียวกันกระบวนการสื่อสาร 

สารสนเทศกถ็อืเปน็สารสนเทศเชน่เดยีวกนั     ถงึแมว้า่คำวา่ “สารสนเทศ” และ “ขอ้มลู” มกีารใชส้ลบักนัอยูบ่า้ง 

แต่สองคำนี้มีข้อแตกต่างที่เด่นชัดคือ ข้อมูลเป็นกลุ่มของข้อความที่ไม่ได้จัดการรูปแบบ และไม่สามารถนำมา 

ใช้งานได้จนกว่าจะมีการจัดระเบียบและดึงออกมาใช้ในรูปแบบสารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) หมายถึง ระบบงานท่ีถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  

การจัดทำสารสนเทศ และการสนับสนุนสารสนเทศให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การท่ีต้องการใช้ 

 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงได้ถูกเก็บรวบรวมมาโดยที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เช่น 

การบันทึกข้อมูลยอดขายสินค้าแต่ละวัน
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 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลท่ีได้ผ่านกระบวนการประมวลผล หรือจัดระบบแล้ว เพ่ือให้

มีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ใช้ เช่น ปริมาณการขายสินค้าแต่ละตัว จำแนกตามเขตการขาย

เรื่องที่  5  การแสวงหาความรู้และจัดทำระบบสารสนเทศ

วิวัฒนาการของระบบสารสนเทศ

 ใน พ.ศ. 2493  ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจ โดยใช้กับงานประจำเฉพาะงาน เช่น 

บัญชีเงินเดือน จัดพิมพ์ใบเสร็จต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นการประมวลผลรายการ ซึ่งเรียกว่าการประมวลผล

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ต่อมาใน พ.ศ. 2505-2513 คำว่า Management Information Systems ถูกใช้ในวงจำกัด  

คือหมายถึงโปรแกรมท่ีใช้ในวงจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยผู้บริหารในการทำการตัดสินใจ เช่น การพิมพ์ 

รายงานงบดุลบัญชีของลูกค้าให้ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ใช้ในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศในยุคแรกๆ  

มีข้อจำกัดไม่ยืดหยุ่น ใช้ข้อมูลจากการประมวลผลรายการเท่านั้น ระบบสารสนเทศที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจ 

จึงได้เริ่มตั้งแต่ปี 2513 และต่อมาเกิดพัฒนาการต่างๆ ทั้งไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แสดงผลเชิงโต้ตอบ  

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ง่ายและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูล ช่วยให้ระบบสารสนเทศที่ใช้ง่ายและดีกว่าเดิม

 ในราว พ.ศ. 2526 ได้มีการวิจารณ์ถึงปัญหาของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการว่าไม่เหมาะสมสำหรับ 

ผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงต้องกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางขององค์การ ดังน้ันจึงต้องมีการใช้ข้อมูลท้ังภายใน

และภายนอกมาใช้จัดทำระบบสารสนเทศด้วย เช่น สภาพเศรษฐกิจ คู่แข่ง 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจำแนกเป็นกลยุทธ์การจัดการที่สำคัญ 3 ด้าน คือกลยุทธ์ 

ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ระบบการจัดการสารสนเทศ ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 3 นี้ 

ต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนงานขององค์การรวมทั้งวิธีการดำเนินงาน 

กล่าวคือ ต้องการจัดทำระบบสารสนเทศอะไร ใครเป็นผู้ใช้ระบบ ใช้ในงานลักษณะใด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อะไรในการสร้างระบบจึงจะบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ และมีระบบการจัดการอะไรในการจัดสรร 

ทรัพยากรควบคุมการใช้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 1. กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ คือการกำหนดระบบสารสนเทศที่ต้องการว่า ต้องการสร้างระบบ 

สารสนเทศอะไร และเพราะอะไร เช่น เป็นระบบสารสนเทศท้ังองค์การ หรือเป็นระบบระดับฝ่ายงานในองค์การ  

ลักษณะและรูปแบบของสารสนเทศที่ต้องการคืออะไร ซึ่งความต้องการสารสนเทศต้องสอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งเป็นแผนงานองค์การที่กำหนดว่าหน่วยงานควรมีระบบสารสนเทศอะไรบ้างในช่วง  

3 ถงึ 5 ปขีา้งหนา้ รวมทัง้แผนปฏบิตักิารประจำปเีพือ่ใหส้นองเปา้หมายดงักลา่ว ระบบเหลา่นีม้โีครงสรา้งขอ้มลู 

ฐานข้อมูลอะไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

 การกำหนดความต้องการระบบสารสนเทศว่า องค์การต้องการระบบใด อาจใช้การวิเคราะห์ระบบ 

สารสนเทศของทั้งองค์การ จำแนกตามหน้าที่การทำงาน กระบวนการทำงาน และข้อมูลที่ต้องใช้หรืออาจใช้ 

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
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 โดยท่ัวไประบบสารสนเทศในองค์การจำแนกได้หลายประเภท ได้แก่ ระบบสารสนเทศตามระดับการ 

จัดการในองค์การ ระบบสารสนเทศตามหน้าที่งาน และระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงานขององค์การ  

ซึ่งบางระบบอาจสามารถจำแนกได้มากกว่าหนึ่งประเภท และระบบสารสนเทศใดๆ ก็อาจนำไปใช้เป็นระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ก็ได้ข้ึนอยู่กับกลยุทธ์ขององค์การในขณะน้ัน เช่น ระบบสารสนเทศบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

ใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อรักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ ระบบสารสนเทศบัญชีเป็นระบบงานของฝ่ายบัญชี  

แต่อาจนำผลหรือสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นต้น

 2. กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ เพื่อจัดทำหรือพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาว่า ระบบสารสนเทศที่ต้องการนั้นมีกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานใด 

ที่ต้องใช้เทคโนโลยี ใช้อุปกรณ์ เทคนิคอะไร จะทำได้อย่างไร เป็นต้นว่า ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใด 

จำนวนเทา่ไร ซอฟตแ์วรอ์ะไร อปุกรณส์ำหรบัใชบ้นัทกึ จดัเกบ็ขอ้มลูและแสดงผลลพัธ ์ระบบจดัการฐานขอ้มลู 

และฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพ่ือนำไปใช้ในงานแต่ละงาน

ที่เกี่ยวข้อง

 3. กลยุทธ์ระบบการจัดการสารสนเทศ คือการบริหารจัดการเพ่ือให้การจัดทำระบบสารสนเทศสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยพิจารณาว่า จะสามารถทำได้อย่างไร และทำอย่างไรจึงจะเกิด 

ประสิทธิภาพ ดังนั้นกลยุทธ์ระบบการจัดการสารสนเทศจึงเกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดการ 3 ประการ คือ

  3.1 ประเด็นปัญหาของการพัฒนาระบบสารสนเทศและการทำแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  3.2 ประเด็นการจัดการทรัพยากรในการจัดการระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ การจัดองค์การ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน

  3.3 ประเด็นการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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 ใบงานที่  2

ชื่อ-สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา..................................................................

รหัส...........................................................................กศน.ตำบล......................................................................

กศน.อำเภอ................................................................จังหวัด............................................................................

1. ระบบสารสนเทศหมายถึง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ความรู้สามารถแบ่งออกได้กี่ประเภท  มีอะไรบ้าง

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

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

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

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

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

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

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

3.  การจัดการความรู้  หมายถึง

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................
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ตอนที่  3

การระบุทักษะในความรู้ที่จำเป็นต้องฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายได้  

มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ

เรื่องที่  1  ทักษะที่มีความจำเป็นต้องฝึกเพิ่มเติม

 การวางแผนการใช้จ่ายเงิน คือ  การวางแผนเกี่ยวกับรายได้และรายจ่าย  เพื่อให้ใช้จ่ายเงินได้เพียงพอ

กับรายได้  และมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในอนาคต

 รายได้  คือ  เงินจากการประกอบอาชีพ  ซ่ึงรายได้น้ันอาจอยู่ในรูปของเงินเดือน  ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมหรือ 

เงินฝากธนาคาร  และเงินกำไรจากการค้าขาย

 รายจ่าย  คือ  เงินที่จ่ายไป  เพื่อให้ได้สิ่งของหรือบริการ

 การบันทึกรายรับ - รายจ่าย

 ช่วยให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามแผน  การทำบัญชีรับ-จ่าย 

จึงมีความสำคัญ  ดังนี้

 1. ทำให้ทราบรายรับ-รายจ่ายตลอดทั้งเดือน

 2. สามารถวางแผนการใช้จ่าย  ว่าอะไรมีความจำเป็นก่อน-หลัง

 3. ทำให้ทราบว่ามีเงินคงเหลือเท่าใดในแต่ละวัน

 ตัวอย่าง  ตารางการรับ-จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว  เดือนมกราคม  2553

 วันที่  1  ได้รับเงินเดือน  5,000  บาท

 วันที่  2  ซื้อข้าวสาร  1   ถัง  เป็นเงิน  200  บาท

 วันที่  4  ซื้อกับข้าว  150  บาท

 วันที่  5  จ่ายค่าโทรศัพท์  250  บาท

 วันที่  10  ขายหนังสือพิมพ์เก่าได้เงิน  50  บาท

 วันที่  12  จ่ายค่าน้ำประปา  50  บาท

 วันที่  15  ซื้อกับข้าว  200  บาท

 วันที่  20  จ่ายเงินใส่ซองช่วยงาน  200  บาท

 วันที่  25  ซื้อเสื้อผ้า  150  บาท  
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 ข้อสังเกต

 -  รายรับ  หมายถึง  เงินที่เราหามาได้

 -   รายจ่าย  หมายถึง  เงินที่ได้ใช้จ่ายในแต่ละวัน

 -   ยอดคงเหลือ  หมายถึง  เงินที่เราหามาได้  หักกับเงินที่เราใช้จ่ายในแต่ละวัน  และยอดคงเหลือใน 

วันที่  25  มกราคม  2553  คือเงินคงเหลือประจำเดือน  ซึ่งเราสามารถนำเงินส่วนที่เหลือนี้ไปฝากกับธนาคาร

หรือนำไปลงทุนอย่างอื่นได้

มกราคม

2553
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ใบงานที่  3

ชื่อ-สกุล......................................................................รหัสนักศึกษา................................................................

รหัส............................................................................กศน.ตำบล....................................................................

กศน.อำเภอ.................................................................จังหวัด..........................................................................

1. ให้ผู้เรียนบันทึกรายการใช้จ่ายต่อไปนี้  ในรูปแบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ประจำเดือนมีนาคม  2553

 วันที่  1  ได้รับเงินเดือน  7,500  บาท

 วันที่  3  จ่ายค่าอาหาร  250  บาท

 วันที่  6  จ่ายค่าโทรศัพท์  120  บาท

 วันที่  9  นำเงินไปฝากธนาคาร  1,500  บาท

 วันที่  14  จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ  150  บาท

 วันที่  17  จ่ายค่าอาหาร  150  บาท

 วันที่  22  ป้านำเงินที่ยืมมาคืน  540  บาท

 วันที่  26  ซื้อข้าวสาร  2  ถังๆ  ละ  180  บาท

 วันที่  31  จ่ายค่าเช่าบ้าน  1,200  บาท

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

วันเดือนปี รายการ รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ

รวม
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ตอนที่ 4

การพัฒนาระบบการผลิต

เรื่องที่ 1 ปัจจัยการผลิต

 การผลิต หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดมูลค้าเพิ่ม (Value Added) ทั้งที่เป็นมูลค่า หรือ 

ประโยชน์ใช้สอย (Use Value) และมูลค่าในการแลกเปลี่ยน (Exchange Value) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิต เพราะฉะนั้นการผลิตจึงเป็นการสร้างคุณค่าของสินค้าที่

สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (Utility) 

 การสร้างคุณค่าของสินค้าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์น้ันได้พัฒนาการมาพอจะสรุป 

ได้ดังนี้

 1. ระยะแรก มนุษย์สร้างสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง เริ่มตั้งแต่ยุคที่เรียกว่า 

Hunting and Gathering และยุคการเกษตรที่อาศัยธรรมชาติ

 2. ระยะท่ีสอง มนุษย์สร้างสินค้าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์แห่งตน 

เริ่มตั้งแต่ยุคพาณิชย์นิยม ยุคประวัติอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม ในยุคนี้ต้องใช้ความรู้ด้านการบริหารและ 

การจัดการเพ่ือการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลิตได้มากและต้นทุนต่ำ เม่ือผลิตมากก็ต้องขายให้มากจึงจำเป็น 

ต้องหาวิธีการให้ประชาชนบริโภคมากขึ้น อันนำไปสู่การบริโภคเกิน (Over consumption) และลงทุนเกิน  

(Over investment) ทำให้ทรัพยากรถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย

 3. ระยะที่สาม มนุษย์ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และทรัพยากรที่มีจำนวนโดยยังใช้ประโยชน ์

ไม่เต็มที่ คือ “คน” จึงได้ให้ความสนใจต่อ “คน” ในกระบวนการผลิต โดยยังมีความแตกต่างในความคิดโดย 

กลุ่มหนึ่งยังคิดในระบบเก่าที่ว่า “คน” คือ ปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งที่ใช้ในการผลิตเหมือนปัจจัยการผลิตอื่นๆ 

เรียกว่า ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งให้ความสำคัญต่อ  “มูลค่า”  แต่อีกกลุ่มคนคิดใหม่ว่า “คน” คือจุดหมายปลายทาง 

(Ends) เพราะ “คน” รู้ว่าตนเองต้องการอะไรและทำอะไรได้ โดยทำให้ชีวิตดีขึ้นและสังคมก็ดีขึ้น มอง “คน” 

ในแง่จิตวิญญาณ เท่ากับให้ความสำคัญต่อ “คุณค่า” ของความเป็นคน 

เรื่องที่ 2  ขั้นตอนการผลิต

ความหมายและความสำคัญของคุณภาพ

 ความหมายของคุณภาพถูกกำหนดขึ้นตามการใช้งานหรือตามความคาดหวังของผู้กำหนด เช่น 

มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีความทนทาน ให้ผลตอบแทนสูงสุด บริการดีและประทับใจ หรือเป็นไปตาม 

มาตรฐานที่ตั้งใจไว้ เป็นต้น คุณภาพแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้

 1. คุณภาพตามหน้าที่ หมายถึง ประสิทธิภาพการทำงาน ความเหมาะสมในการใช้งาน ความทนทาน 

เช่น พัดลมเครื่องนี้มีมอเตอร์ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องถึง 24 ชั่วโมง
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 2. คุณภาพตามลักษณะภายนอก หมายถึง รูปร่างสวยงาม สีสันสดใส เรียบร้อย เหมาะกับการใช้งาน 

โครงสร้างแข็งแรง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักเน้นคุณภาพภายนอก โดยเน้นท่ีสีสันสดใส หรือรูปลักษณ์ให้โดดเด่น 

เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ

 3. คุณภาพในการบริการ หมายถึง การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือมาซ้ือสินค้า 

 คุณภาพ  หมายถึง คุณสมบัติและลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความ 

สามารถที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจได้ตรงตามต้องการที่ได้ระบุ 

 ในอดีตคุณภาพมักจะถูกกำหนดขึ้นจากความต้องการของผู้ผลิต แต่ปัจจุบันสภาพการแข่งขันในตลาด 

มีมาก หากคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการ การผลิตสินค้าและบริการก็อาจจะต้อง 

ล้มเลิกกิจการไป ดังท่ีได้เกิดข้ึนมาในปัจจุบันสินค้าบางประเภทแข่งขันกันท่ีคุณภาพ บางประเภทแข่งขันกันท่ีราคา

แต่บางประเภทแข่งขันกันท่ีความแปลกใหม่ ดังน้ัน การผลิตหรือให้บริการใดๆ  จะต้องมีการศึกษาสภาพตลาด 

อย่างรอบคอบเพ่ือกำหนดคุณภาพ

ขั้นตอนการกำหนดคุณภาพ

 การกำหนดคุณภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการกำหนดคุณภาพไม่ได้กำหนดจากบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคน หรือสถาบันเท่านั้น แต่การกำหนดคุณภาพต้องคำนึงถึงคนหลายกลุ่มหลายสถาบัน  

การกำหนดคุณภาพสินค้นและบริการ มีขั้นตอนดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่

 1.  การศึกษาความต้องการของผู้ใช้สินค้าและบริการ อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมผู้ซื้อหรือผู้ใช้ 

บริการที่มีความหลากหลาย

 2.  การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีศึกษามาอย่างจริงจัง 

 3.  จัดระบบการผลิตและควบคุมระบบการผลิตให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพการศึกษาความต้องการคุณภาพ

สนิคา้และบรกิาร เปน็เรือ่งสำคญัและเปน็เรือ่งแรกของการวางแผนดำเนนิธรุกจิ อตุสาหกรรม หรอืกจิการใดๆ 

วิธีการศึกษาขึ้นอยู่กับเป้าหมายคือ ลูกค้า ลูกค้าของเรา คือ กลุ่มใด เช่น วัยใด เพศใด ระดับการศึกษา อาชีพ 

เป็นต้น 

 ตลาด หรือคู่แข่งทางการค้าก็เป็นส่วนสำคัญอย่างย่ิงท่ีต้องคำนึงถึง เพราะหากคุณภาพของสินค้นหรือ

บริการของเราต่ำกว่าคู่แข่ง โอกาสความสำเร็จของเราก็ย่อมมีน้อยลง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ 

บรกิาร เปน็เรือ่งทีผู่ป้ระกอบการมกัจะละเลยเพราะมัน่ใจในคณุภาพสนิคน้เดนิหรอืคดิวา่เปน็เรือ่งยาก ตอ้งใช้ 

นักวิชาการชั้นสูงหรือผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ยังต้องปรับระบบ 

การผลิตด้วย ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่ายุ่งยาก แต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นเร่ืองจำเปน็ 

เพราะถ้าหากเราไม่พัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก แต่อย่างใด เพียงแต่เรานำผลการ 

ศึกษาความต้องการของผู้ซื้อ ผู้ใช้ มาเป็นหลักการ แล้วหาแนวทางตอบสนองความต้องการ  ใช้ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ผลงานใหม่ ก็จะเกิดขึ้น เช่นการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศให้สามารถกรอกฝุ่นละอองได้ ต่อมาก็
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พัฒนาสู่การเป็นเครื่องปรับอากาศที่ีมีการฟอกอากาศด้วยประจุไฟฟ้าเป็นต้น  ระบบการผลิตและการควบคุม 

ระบบการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ องค์ประกอบที่ต้องวางแผนดำเนิน 

การอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันดังนี้

 1. วัตถุดิบที่ใช้ผลิต หรือใช้บริการ ควรมีคุณภาพสูง แต่ราคาต่ำ

 2. กระบวนการผลิตมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องจักร และโครงสร้าง 

พื้นฐาน

 3. ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/ผลของการบริการ จะต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินอย่างเที่ยงตรง 

การบริหารคุณภาพในองค์กร จึงถูกนำมาใช้เพื่อให้ระบบการผลิตและการควบคุมระบบมีประสิทธิภาพสูง 

ตามความต้องการของตลาด ผู้ซื้อ หรือผู้ใช้

ความสำคัญของคุณภาพ

 คุณภาพ เป็นความต้องการของผู้ซื้อและผู้ให้บริการเท่านั้น หรือคุณภาพมีความสำคัญทั้งต่อบุคคล 

องค์การ และประเทศ

 1. ความสำคัญของคุณภาพต่อบุคคล บุคคลคือ ผู้ผลิตหรือผู้บริการคุณภาพจึงเกิดขึ้นที่ระดับ 

บุคคลก่อน หากบุคคลใดสามารถผลิตหรือให้บริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการหรือตรงกับ 

ข้อกำหนด บุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่า “บุคคลคุณภาพ” เราเห็นตัวอย่างบุคคลคุณภาพมากมาย ที่ได้รับการ  ยกย่อง 

เนื่องจากสามารถสร้างผลงานคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบุคคลทุกคน  ทุกคนจึงควร 

มุ่งมั่นสร้างผลงานคุณภาพ

 2. ความสำคัญของคุณภาพต่อองค์กร  องค์กรทุกองค์กรมีเป้าหมายสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ  

ให้เป็นท่ีต้องการของลูกค้า หุ้นส่วน หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือผลกำไรสูงสุด  แต่ปัจจุบัน 

ทุกองค์กรยังต้องคำนึงระบบการแข่งขันในตลาดการค้า เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การตลาด 

การค้าเสรี (World Trade Organization :WTO) ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ระบบการแข่งขันทางด้านการค้ามากข้ึน  

ท้ังภายในประเทศและการค้าระหว่างโลก  ในระบบการค้าเสรีเกิดระบบการแข่งขันด้วยการค้าแทนกำแพงภาษี 

ในอดีตได้แก่ ข้อกำหนดมาตรฐานสินค้า มาตรฐาน ระบบบริหาร มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้าน 

แรงงานและความปลอดภัย ดังน้ันคุณภาพขององค์กรจึงเป็นคุณภาพโดยรวมต้ังแต่ผลิตภัณฑ์จนถึงระบบบริหาร 

ขององค์กร คุณภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะทำให้องค์กรมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 3.  ความสำคญัของคณุภาพตอ่ประเทศ คณุภาพของคน คณุภาพของสนิคา้ และคณุภาพของการบรกิาร 

คือ ภาพพจน์ และความเชื่อมั่นที่นานาประเทศให้การยอมรับและนับถือ เช่น ข้าวหอมมะลิ เสื้อผ้าสำเร็จรูป 

เครื่องหนัง เป็นต้น
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 คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ

 คุณภาพ คือ ความต้องการ ข้อกำหนด ความคาดหวัง หรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือ 

งานบริการ

 ตน้ทนุ คอื ปจัจยัการผลติ ไดแ้ก ่แรงงาน (Man) เงนิทนุ (Money) วตัถดุบิ (Material) เครือ่งจกัรอปุกรณ ์

(Machine) และการบริหารจัดการ (Management)

 การสง่มอบ คอื กระบวนการนำสง่ผลติภณัฑ ์/ งานบรกิารถงึมอืลกูคา้ สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 

ด้วยผลิตภัณฑ์หรืองานบริการท่ีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า  การส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

ท่ีประทับใจลูกค้า เกิดจากการบริการท่ีดี คุณภาพดี และราคาถูก ขณะเดียวกันผู้ขายก็ต้องการกำไรสูงสุด 

คุณภาพดี และบริการดี คือ ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ต้นทุนการผลิตต่ำ  

แตก่ารลดตน้ทนุกต็อ้งคำนงึถงึคณุภาพและบรกิารดว้ย เพราะถา้สนิคา้ราคาถกูแตค่ณุภาพไมด่ ีผูซ้ือ้กไ็มต่อ้งการ 

หรือสินค้ามีคุณภาพมากแต่ราคาแพง ผู้ซื้อก็ไม่ต้องการ เป็นต้น ดังนั้น ระบบควบคุมคุณภาพจึงเกิดขึ้น

การควบคุมคุณภาพ

 การควบคุมคุณภาพ คือ เทคนิคในเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่จัดทำหรือนำมาใช้ 

เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดด้านคุณภาพ ซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการก็ได้  QC : Quality Control  

หรอืการควบคมุคณุภาพในภาคการผลติ (โรงงานอตุสาหกรรม) จะเนน้กระบวนการตรวจสอบและคดัแยกของดี 

กับของเสียออกจากกัน เพื่อให้เกิดหลักประกันว่าสินค้าผ่านการตรวจสอบแล้วมีคุณภาพตามข้อกำหนด

 การควบคุมคุณภาพในท่ีน้ี หมายถึง การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพ่ือให้เกิดผลผลิต / 

งานบริการที่มีคุณภาพ ดังแผนภูมิ

                                                           Input ----> Process ----> Output

                                                         วัตถุดิบ    กระบวนการ      ผลผลิต

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 

 1.  คุณภาพการทำงาน หรือประสิทธิภาพของคนงาน

 2.  คุณภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี

 3.  คุณภาพของระบบบริหารงาน

การควบคุมคุณภาพมีเป้าหมายสำคัญ 2 ประการได้แก่

 1.  ลดการสูญเสียวัตถุดิบ / ผลผลิต

 2.  ลดการสูญเสียเวลาการทำงาน

 เมื่อเราสามารถลดการสูญเสียวัตถุดิบและผลผลิต ลดเวลาการทำงาน เราก็สามารถลดต้นทุนได้  

ขณะเดียวกันเราก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
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เรื่องที่  3  ผลผลิตที่คาดหวังต่อการมีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

การวางแผนกำลังการผลิต

 การผลิตได้ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ เป็นวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของการ 

บริหารการผลิต ซ่ึงการท่ีจะสามารถผลิตได้ตามปริมาณท่ีกำหนดไว้ต้องอาศัยทรัพยากรขององค์การหลายอย่าง  

อันได้แก่   เงินทุน  วัตถุดิบ  แรงงาน  ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ  แต่เนื่องจากทรัพยากรขององค์การ 

มีอยู่อย่างจำกัดจึงต้องวางแผนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสิ่งอำนวยความ 

สะดวก    เครือ่งจกัรอปุกรณ ์   ตลอดจนโรงงานซึง่เปน็สถานทีท่ีใ่ชท้ำการผลติ    ตอ้งอาศยัเงนิลงทนุจำนวนมาก    

และใช้เวลาในการคืนทุนนาน 

 ดังนั้น  การวางแผนและจัดการด้านกำลังการผลิต  ซึ่งเป็นการวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับขนาด

ของโรงงานหรือสถานท่ีทำการผลิต  จำนวนเคร่ืองจักรอุปกรณ์   ตลอดจำนวนคนงานท่ีเหมาะสม   จึงเป็นภาระ 

งานสำคัญของการบริหารการผลิต โดยต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ต่อองค์การในระยะสั้นควบคู่กับระยะยาว  และ 

ใช้ปัจจัยเชิงปริมาณเป็นหลักในการพิจารณาประกอบกับปัจจัยเชิงคุณภาพให้องค์การมีกำลังการผลิตท่ีเหมาะสม     

ไม่เกิดปัญหาการผลิตได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเพราะกำลังการผลิตน้อยเกินไป และไม่เกิด 

ปัญหาเครื่องจักรมากเกินไปจนกลายเป็นความสูญเปล่า  เพราะกำลังการผลิตมากเกินไป 

ความหมายของกำลังการผลิตและการวัดกำลังการผลิต

 กำลังการผลิต (capacity) คือ อัตราสูงสุดที่ระบบการผลิตสามารถผลิตได้เต็มที่ในช่วงเวลาหนึ่ง 

ของดำเนินงาน   การวัดกำลังการผลิต  สามารถกระทำได้  2  ทาง  คือ

 1. การวัดกำลังการผลิตจากผลผลิต    

  การวัดกำลังการผลิตจากผลผลิตจะใช้เม่ือผลผลิตจากกระบวนการสามารถนับเป็นหน่วยได้ง่าย  

ได้แก่ สินค้าที่มีตัวตน (tangible goods) ซึ่งจะเน้นการผลิตแบบตามผลิตภัณฑ์ (product  -  focused)  เช่น  

การวัดกำลังการผลิตของโรงงาน โดยนับจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ต่อปี  (โรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้า)    

นับจำนวนนมกล่องที่ผลิตได้ต่อวัน (โรงงานนมสดเมจิ) นับจำนวนลิตรของน้ำมันที่กลั่นได้ต่อเดือน   

(โรงงานกลั่นน้ำมันไทยออยล์)   เป็นต้น

              2.  การวัดกำลังการผลิตจากปัจจัยการผลิต    

  การวัดกำลังการผลิตจากปัจจัยการผลิต จะใช้เม่ือผลผลิตจากกระบวนการนับเป็นหน่วยได้ยาก 

หน่วยของผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน ได้แก่  การบริการต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นการผลิตแบบตามการะบวนการ เช่น การวัด

กำลังการผลิตของร้านบิวตี้ซาลอนจากจำนวนช่างตัดผม การวัดกำลังการผลิตของโรงพยาบาลจำนวนเตียง 

คนไข้  การวัดกำลังการผลิตของร้านอัดขยายภาพจากจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร  เป็นต้น               

        แม้ว่าองค์การจะมีกำลังการผลิตเป็นอัตราสูงสุดที่จะสามารถผลิตได้ แต่ในการปฏิบัติงานจริง 

อัตราการผลิตมักจะต่ำกว่ากำลังการผลิต เพราะจะต้องคำนึงถึงการหยุดพักหรือการบำรุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์     

เพ่ือถนอมไว้ใช้งานได้ในระยะยาวมากกว่าการเล็งผลในระยะส้ันเท่าน้ัน  การใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มท่ีมักจะเกิด 

ตน้ทนุการทำงานลว่งเวลาในกะพเิศษหรอืการลดการบำรงุรกัษาอปุกรณต์ามแผนทีก่ำหนดไวป้ระจำหรอืการใช ้
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ผู้รับสัญญาช่วง  ซ่ึงล้วนแล้วแต่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนท้ังส้ิน  ดังน้ันกำลังการผลิตท่ีเต็มท่ีจะถูกใช้จริงก็ต่อเม่ือ 

มีความจำเป็นและไม่เกิดขึ้นบ่อยนักภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  เท่า

ข้อควรคำนึงในการวางแผนกำลังการผลิต

 การวางแผนกำลังการผลิตจึงต้องคำนึงถึงกำลังการผลิตท่ีเกิดประสิทธิผลอันแท้จริงซ่ึงต้องพิจารณาจาก 

               1. Peak Capacity หรือ Design Capacity เป็นกำลังการผลิตเต็มท่ี ซ่ึงมักไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

เพราะเป็นการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์เต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการหยุดพักหรือการบำรุงรักษาเลย

 2. Rated Capacity เป็นอัตราการผลิตสูงสุดที่ทำได้หลังจากหักลบส่วนการหยุดพักซ่อมแซมบำรุง 

รักษาแล้ว

 3.  Effective Capacity เป็นอัตราการผลิตสูงสุดท่ีผ่ายการผลิตสามารถกระทำให้เกิดต้นทุนการผลิต 

ที่ประหยัดได้  ภายใต้สภาวการณ์การผลิตปกติ (normal  condition)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซ้ึง 

และกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้มีความ  

“พออยู่พอกิน” และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของ 

กระแสโลกาภวิฒัน ์ทรงวเิคราะหว์า่หากประชาชนพึง่ตนเองไดแ้ลว้กจ็ะมสีว่นชว่ยเหลอืเสรมิสรา้งประเทศชาติ 

โดยส่วนรวมได้ในท่ีสุด พระราชดำรัสท่ีสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของประชาชน 

และสามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้ ดังนี้ 

 “ในการสร้างถนน สร้างชลประทานให้ประชาชนใช้นั้น จะต้องช่วยประชาชนในทางบุคคลหรือ 

พัฒนาให้บุคคลมีความรู้และอนามัยแข็งแรง ด้วยการให้การศึกษาและการรักษาอนามัย เพื่อให้ประชาชนใน 

ท้องที่สามารถทำการเกษตรได้ และค้าขายได้”

 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้ จึงทำให้เกิดความเข้าใจ 

ได้ชัดเจน ในแนวพระราชดำริของ  “เศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านาน  เพราะหากเรา

ไม่ไปพึ่งพา ยึดติดอยู่กับกระแสจากภายนอกมากเกินไป  จนได้ครอบงำความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆ 

ไปหมด มีแต่ความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่มั่นคงเหมือนลักษณะฟองสบู่  วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ 

อาจไม่เกิดขึ้น  หรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันถ้วนทั่วเช่นนี้   ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” 

จึงได้สื่อความหมายความสำคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมที่พึ่งยึดถือ 

 ในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นท้ังหลักการและกระบวนการทางสังคม  ต้ังแต่ข้ันฟ้ืนฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมย่ังยืน   

เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรม 

ครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะวิชาการท่ีหลากหลายเกิดตลาดซ้ือขาย สะสมทุน  บนพ้ืนฐานเครือข่ายเศรษฐกิจ 

ชุมชนน้ี  เศรษฐกิจของ 3 ชาติ จะพัฒนาข้ึนมาอย่างม่ันคงท้ังในด้านกำลังทุนและตลาดภายในประเทศ รวมทั้ง 

เทคโนโลยีซึ่งจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในชาติ และทั้งที่จะพึงคัดสรร

เรียนรู้จากโลกภายนอก 
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 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงกับตัวเอง ทำให้อยู่ได้ ไม่ต้องเดือดร้อน มีสิ่งจำเป็นที่ 

ทำได้โดยตัวเองไม่ต้องแข่งขันกับใคร และมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มี อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนในชุมชน 

และขยายไปจนสามารถท่ีจะเป็นสินค้าส่งออก เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจระบบเปิดท่ีเร่ิมจากตนเอง

และความร่วมมือ วิธีการเช่นนี้จะดึงศักยภาพของประชากรออกมาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

ซึ่งมีความผู้พันกับ “จิตวิญญาณ” คือ “คุณค่า” มากกว่า “มูลค่า” รวยมากขึ้น ในยามทุกข์ภัยก็ไม่ขาดแคลน 

และสามารถจะฟ้ืนตัวได้เร็วกว่า โดยไม่ต้องหวังความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนมากเกินไป เพราะฉะน้ันความ

พอมีพอกินจะสามารถอุ้มชูตัวได้ ทำให้เกิดความเข้มแข็ง และความพอเพียงนั้นไม่ได้หมายความว่า  

ทุกครอบครัวต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง แต่มีการแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างหมู่บ้าน เมือง 

และแมก้ระทัง่ระหวา่งประเทศ ทีส่ำคญัคอืการบรโิภคนัน้จะทำใหเ้กดิความรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกบัระบบ รกัธรรมชาต ิ

ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เพราะไม่ต้องท้ิงถ่ินไปหางานทำ เพ่ือหารายได้มาเพ่ือการบริโภคท่ีไม่เพียงพอ

 ความสำคัญของการจัดการอาชีพ จากคำจำกัดความของการจัดการและอาชีพ ทำให้ทราบถึงความ 

สำคัญของการจัดการอาชีพ เพราะทำให้ผู้บริหารสามารถพัฒนากิจการให้มุ่งไปสู่ความมีประสิทธิภาพ และ 

สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการได้ กล่าวคือ กิจการสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่มี 

คณุภาพ ทนัเวลาตามความตอ้งการของลกูคา้ และกจิการไดร้บัผลตอบแทนคอืกำไรสงูสดุ สามารถขยายกจิการได ้

หรือเพิ่มทุนในการดำเนินการได้

 จากการศึกษาวิจัยพบว่า การจัดการอาชีพให้ประสบความสำเร็จประกอบด้วย

 1. การจัดการอย่างมีคุณภาพ หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถทำงานให้บรรลุ 

ผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หมายถึง การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อาจกระทำได้โดยการใช้เทคนิคต่างๆ 

เริ่มตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

 3. ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่

 4. การลงทุนระยะยาวอย่างมีคุณค่า

 5. สถานภาพการเงินมั่นคง

 6. มีความสามารถในการดึงดูดใจลูกค้าให้สนใจในผลิตภัณฑ์

 7. คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 8. การใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า
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ตอนที่ 5

การวิเคราะห์การตลาด

เรื่องที่  1  ช่องทางการตลาด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการตลาด (AN INTRODUCTION  OF  MARKETING  - 

CHANNEL)

 ชอ่งทางการตลาด (marketing channel) หรอืชอ่งทางการจดัจำหนา่ย  (place or channel of distribution) 

เป็นส่วนประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) นอกเหนือไปจากสินค้า (product) ราคา 

(price) และการส่งเสริมการตลาด (promotion) ผู้บริหารการตลาดจะต้องพยายามกำหนดกลยุทธ์การตลาดของ 

ส่วนผสมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ได้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ

ความสำคัญของช่องทางการตลาด 

 เน่ืองจากปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงของปัจจัยหลายๆ อย่างท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านช่องทาง 

การตลาด อิทธิพลของปัจจัยเหล่านี้ทำให้กิจการต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น โดย 

นงนิตย์ ศิริโภคากิจ (2541 : 423 – 433) ได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่องทางการตลาดออกได้เป็น 6 ปัจจัย 

ดังนี้ 

 1.  การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยดา้นการจดัจำหนา่ย คา่ใชจ้า่ยการจดัจำหนา่ย เมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคาสนิคา้ 

ต้นทุนการผลิตสินค้าเพ่ิมข้ึนอย่างมาก การจัดเตรียมสินค้าคงเหลือไว้ในระดับท่ีสูง เพ่ือบริการลูกค้าทำให้กิจการ 

ต้องใช้เงินทุนมากขึ้น เสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เสียค่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 

ตามคำสั่งซื้อในปริมาณที่น้อยแต่บ่อยขึ้น เพื่อเอาใจลูกค้า ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าในกรณีที่ต้องส่งสินค้า

รวมกันในปริมาณมาก 

 2.  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการส่ังซ้ือของลูกค้า ผู้บริโภคในอดีตมีพฤติกรรมในการซ้ือท่ีไม่ค่อย 

ซับซ้อนเท่าไรนัก สินค้าจะซ้ือสีอะไรก็ได้ ขนาดไหนก็ได้ ผู้ขายจะส่งให้เม่ือไรก็ได้ แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคต้องการ 

ให้ส่งของรวดเร็ว เลือกได้หลายรูปแบบ หลายสี หลายขนาด หลายรสชาติ ต้องการความสะดวกในการไปหาซ้ือ 

สินค้าที่ร้านที่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงานและในราคาที่ต่ำ ความต้องการเหล่านี้ทำให้ฝ่ายจัดการต้องคิดระบบ 

การจัดการผลิต การจัดจำหน่ายให้มีการประสานงานกันตั้งแต่จุดผลิต จุดซื้อ จนกระทั่งถึงจุดบริโภค 

 3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีหลายบริษัทพยายามค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะแนะนำออกสู่ตลาดเพื่อ 

รกัษาปรมิาณการขาย และกำไรไมใ่หล้ดลง จะเหน็ไดว้า่ในรา้นคา้ปลกีตา่งๆ  ไมว่า่รา้นสรรพสนิคา้ รา้นสรรพาหาร 

ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง และร้านขายปลีกทั่วๆ ไป มีปริมาณสินค้าหลายรายการ หลายชนิด หลายยี่ห้อ 

วางจำหน่ายตามร้านดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า ร้านค้าเหล่านี้ต้องเพิ่มสินค้ารายการต่างๆ ในปริมาณเท่าตัว เช่น 

สบู่ถูตัวมีหลายยี่ห้อ ผงซักฟอกก็เช่นกัน มีหลายยี่ห้อ หลายขนาด ผลจากการทำสินค้าหลายๆ ชนิดในสาย 

ผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้เพิ่มความยุ่งยากและขอบข่ายการทำงานของการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะปัญหาในเรื่อง 
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สินค้าขาดมือ การลงทุนในสินค้าคงเหลือ ปริมาณในการจัดส่งสินค้า และการกระจายจัดต้ังคลังสินค้าตามเขต 

ตลาดต่างๆ เพื่อบริการลูกค้าและสู้คู่แข่งขัน  

           4. เทคโนโลยีในการขนส่งและการจัดรวมบรรทุกเป็นหน่วยเดียว เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการขนส่งสินค้า 

การจัดรวบรวมสินค้าบรรทุกเป็นหน่วยเดียว และในกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้ฝ่ายจัดการต้องประเมินผล 

ถึงความพร้อม ความพอเพียงในการดำเนินการส่ิงเหล่าน้ี การสร้างทางคมนาคมเพ่ิมข้ึน  ตลอดจนการปรับปรุง 

ระบบการคมนาคม ทำให้การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

การมีรถบรรทุกแบบใหม่ ระบบคอนเทนเนอร์ การพัฒนาเคร่ืองมือในการบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนเคร่ืองมือในการ 

ขนถ่ายสินค้า ทำให้เกิดการรวมบรรทุกสินค้าเป็นหน่วยเดียวเสมือนหนึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานในการขนย้าย 

สินค้า ส่ิงเหล่าน้ีทำให้มีการเปล่ียนแปลงในค่าใช้จ่าย ซ่ึงฝ่ายจัดการต้องติดตามและประเมินผลส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ 

ที่จะทำให้มีการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มการให้บริการลูกค้า  

 5. การแข่งขัน ได้มีการแข่งขันจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าอุตสาหกรรมอย่างมากในตลาด 

ในประเทศ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการแนะนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้า

ที่ประสบความล้มเหลว ดังน้ันผู้ผลิตรายใดท่ีต้องลงทุนในการท่ีจะแนะนำสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดเป็นเงินหลาย 

ล้านบาท การท่ีจะประสบความสำเร็จน้ัน จำเป็นจะต้องมีการลงทุนเก่ียวกับกิจกรรมด้านการจัดจำหน่ายให้มี

ประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้ธุรกิจน้ันอยู่ในสภาวะท่ีได้เปรียบคู่แข่งขันในแง่ของการบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 

ได้รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าหันมาเลือกซื้อสินค้าจากธุรกิจประเภทเดียวกันที่จัดให้มีบริการดีกว่า

 6. ความกดดันในช่องทางการจัดจำหน่าย สมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น ผู้จัดจำหน่าย 

ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก แต่ละคนก็แข่งขันกันพยายามเสาะหาผลประโยชน์ให้มากกว่าสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่าย 

รายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกต้องการให้ผู้ค้าส่งมีการจัดส่ง สินค้าให้เร่งด่วนทันที แม้จะสั่งซื้อปริมาณน้อย 

ต้องการให้ได้ส่วนเกิน (margin) สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ต้องการได้รับส่วนลด  ต้องการได้เครดิตเป็น 

ระยะเวลานาน ตรงกันข้าม ผู้ค้าส่งต้องการที่จะส่งสินค้าให้แก่ผู้ค้าปลีกแต่ละครั้งในปริมาณมาก  และได ้

ส่วนเกินสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้อีกด้วย สมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายรายไหนจะสามารถเอาผลประโยชน์ 

โดยการผลักภาระไปให้สมาชิกอ่ืนๆ ในช่องทางการจัดจำหน่ายน้ันก็ข้ึนอยู่กับอำนาจเศรษฐกิจของสมาชิก  

ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐบาลเกี่ยวกับการแข่งขัน และความสัมพันธ์ที่จะร่วมมือกันของสมาชิก  

ในขณะท่ีโครงสร้างการจัดจำหน่ายมีการเปล่ียนแปลง และคนกลางทุกระดับในช่องทางการจัดจำหน่ายมีการจัด 

การระบบการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจทำให้เกิดความกดดันขึ้นในช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น  

ผู้ผลิตบางรายอาจได้รับผลจากการกดดัน ต้องจัดให้มีคลังสินค้าจัดจำหน่ายข้ึนตามเมืองใหญ่ ๆ เพ่ือว่าได้จัดเก็บ 

รักษาสินค้าเอาไว้ในปริมาณหนึ่งที่จะจัดส่งให้ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกตามเมืองใหญ่ๆ ได้รวดเร็วตามความต้องการ  

ผู้ผลิตบางรายอาจต้องปรับปรุงขนาดการบรรจุภัณฑ์ใหม่ ปริมาณการจัดส่งสินค้าแต่ละคร้ังใหม่ เปล่ียนวิธีการ 

ขนส่งใหม่และเปลี่ยนกำหนดการจัดส่งสินค้าใหม่ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้น  
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ความหมายของช่องทางการตลาด 

 คำว่า “ช่องทางการตลาด (marketing channel)” หรือ “ช่องทางการค้า (trade channel)” และ 

“ช่องทางการจัดจำหน่าย (channel of distribution)” ได้มีนักการตลาดหลายท่านให้ความหมายที่แตกต่างกัน 

ออกไปตามแนวความคิดของแต่ละท่าน ดังนี้ 

           ช่องทางการตลาด หมายถึง “กลุ่มของสถาบันซ่ึงเก่ียวข้องกับกระบวนการท่ีจะทำให้สินค้า หรือบริการ 

เป็นที่หาได้ง่ายสำหรับการใช้หรือการบริโภค” (Stern, El-Ansary and Coughlan, 1996 :1)  

           ช่องทางการตลาด หมายถึง “ระบบหรือเครือข่ายของตัวแทนและสถาบันท่ีทำการรวบรวม และปฏิบัติ 

กิจกรรมทุกอย่างในการเชื่อมงานทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้ให้บรรลุผลสำเร็จ” (Berman, 1996 : 5)  

 ช่องทางการตลาด หมายถึง “เส้นทางการเปล่ียนกรรมสิทธ์ิในสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคข้ันสุดท้าย  

(ultimate consumer) หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (industrial user)” (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2540 : 472)  

 จากความหมายของช่องทางการตลาด ซึ่งนักการตลาดได้กล่าวไว้ต่างๆ กัน ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 

สามารถสรุปสาระสำคัญของความหมายคำว่า “ช่องทางการตลาด” ได้ดังนี้

 “ช่องทางการตลาด”  หมายถึง  กลุ่มของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ในการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (ultimate  consumer)  

หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial  user)

ผู้ที่มีส่วนร่วมในช่องทางการตลาด

 จากความหมายของช่องทางการตลาด จะเห็นได้ว่าในการเคล่ือนย้ายสินค้าบริการจากผู้ผลิตไปยัง 

ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มของสถาบัน และผู้ที่มีส่วนร่วมในช่องทาง 

การตลาด ท่ีช่วยให้การจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ที่มีส่วนร่วมในช่องทางสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 

 1. องค์กรที่ทำหน้าที่ติดต่อ (contractual organization) หรือเรียกว่า ช่องทางการตลาด (marketing 

channel) หมายถึง ผู้ท่ีทำหน้าท่ีเก่ียวกับการซ้ือ การขาย และการโอนย้ายความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการ 

ซึ่งประกอบไปด้วย 

                 1.1  ผู้ผลิต (producers or manufacturers) 

                 1.2  คนกลาง (intermediaries) ได้แก่ 

   1.2.1 คนกลางที่ทำหน้าที่ค้าส่ง 

   1.2.2 คนกลางที่ทำหน้าที่ค้าปลีก 
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  1.3  ผู้ใช้คนสุดท้าย ได้แก่ 

                         1.3.1 ผู้บริโภค (consumers) 

                         1.3.2 ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (industrial users) 

 2.  ผู้อำนวยความสะดวก (facilitators) หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทางการจัด 

จำหน่ายสินค้า หรือบริการ ในวิถีทางที่ไม่ใช่การเข้าไปเสาะแสวงหาลูกค้าหรือเจรจาต่อรองกับลูกค้าแต่เป็น 

ในด้านอื่น ๆ เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา การให้กู้ยืมเงิน หรือการโฆษณา เป็นต้น ประกอบไปด้วย  

                 2.1 ธุรกิจที่ให้บริการด้านการขนส่ง (transportation firms) 

                 2.2 ธุรกิจที่ให้บริการด้านการเก็บรักษาสินค้า (storage firms)  

                 2.3  บริษัทตัวแทนโฆษณา (advertising agencies) 

                 2.4  ธุรกิจที่ให้บริการด้านการเงิน (financial firms) 

                 2.5  ธุรกิจที่ให้บริการด้านการรับประกัน (insurance firms) 

                 2.6  ธุรกิจที่ให้บริการด้านการวิจัยการตลาด (marketing research firms

ผู้ที่มีส่วนร่วมในช่องทาง

องค์กรที่ทำหน้าที่ติดต่อ

(ช่องทางการตลาด)

ผู้ผลิต คนกลาง ผู้ใช้คนสุดท้าย

ผู้อำนวยความสะดวก

คน
กล

าง
ท

ี่ท
ำห

น
้าท

ี่ค้า
ส

่ง

ผู้บ
ริโ

ภค

คน
กล

าง
ท

ี่ท
ำห

น
้าท

ี่ค้า
ป

ลีก

ผู้ใ
ช้ท

าง
อุต

ส
าห

กร
รม

ธุร
กิจ

ท
ี่ให

้บ
ริก

าร
ด้า

น
กา

รข
น

ส
่ง

ธูร
กิจ

ท
ี่ให

้บ
ริก

าร
กา

รด
้าน

กา
รเ

งิน

ธุร
กิจ

ท
ี่ให

้บ
ริก

าร
กา

รเ
ก็บ

รัก
ษ

า

ธุร
กิจ

ท
ี่ให

้บ
ริก

าร
กา

รด
้าน

กา
รร

ับ
ป

ระ
กัน

บ
ริษ

ัท
ตัว

แท
น

โฆ
ษ

ณ
า

ธุร
กิจ

ท
ี่ให

้บ
ริก

าร
กา

รว
ิจัย

กา
รต

ลา
ด



38 หนังสือ รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ (อช32001)

คนกลางทางการตลาด

 คนกลางทางการตลาด (marketing intermediaries) หรือเรียกว่า สถาบันทางการตลาด (market-

ing institution) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่เข้ามาดำเนินงานระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทาง 

อุตสาหกรรม (Kotler, et al., 1999 : 555 – 556) ซึ่งประกอบไปด้วย 

 1.  พ่อค้าคนกลาง (merchant middlemen) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าไปขายต่อเพื่อ 

เอากำไร และมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ตนจำหน่ายอยู่ เช่น พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก เป็นต้น  

           2. ตัวแทนคนกลาง (agent middlemen) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ค้นหาลูกค้าให้แก่ผู้ผลิตและ 

ทำการเจรจาต่อรองให้ผู้ผลิต แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่เสนอขาย เช่น นายหน้า ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทนขาย 

เป็นต้น 

           3.  ผู้อำนวยความสะดวก (facilitators) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรท่ีไม่ได้มีกรรมสิทธ์ิในสินค้า และ 

ไม่ได้ทำการเจรจาต่อรองให้ผู้ผลิต แต่จะช่วยทำหน้าท่ีอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต  

เช่น บริษัทขนส่ง บริษัทให้บริการคลังเก็บสินค้า สถาบันการเงิน ตัวแทนบริษัทโฆษณา   เป็นต้น 

สถาบันการเงิน

ภาพ  ตัวอย่างผู้อำนวยความสะดวก

บริษัทขนส่ง

หน้าที่ของช่องทางการตลาด

 หน้าท่ีหลักของช่องทางการตลาด คือ “การเคล่ือนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค” นอกจากหน้าท่ีหลัก 

ดังกล่าวแล้ว ช่องทางการตลาดยังทำหน้าที่อื่นๆ โดย Philip Kotler, et al., (1999 : 558)  ได้แบ่งหน้าที่ของ 

ช่องทางการตลาด ออกเป็น 9 หน้าที่ ดังนี้ 

 1.  หน้าที่ในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการวิจัยทางการตลาด (marketing research  

information) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่มีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคต ข้อมูลสินค้าใหม่ 

หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด เป็นต้น  
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 2.  หน้าท่ีในการส่งเสริมการตลาด (promotion) โดยทำหน้าท่ีในการพัฒนาและออกแบบวิธีการติดต่อ 

สื่อสารที่ดึงดูดใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไปยังลูกค้า  

 3.  หนา้ทีใ่นการเจรจาตอ่รอง (negotiation) เพือ่ใหม้กีารซือ้ (buying) และการขาย (selling) สนิคา้เกดิขึน้ 

เป็นความพยายามให้เกิดการตกลงขั้นสุดท้าย และการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ผลิตเป็นของผู้บริโภค 

           4.  หน้าที่ในการสั่งซื้อสินค้า (ordering) ซึ่งเป็นการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตของสมาชิกในช่องทาง 

การตลาด 

           5.  หน้าที่ทางด้านการเงิน (financing) เป็นการแสวงหาและจัดสรรเงินเพื่อมารองรับสินค้าคงเหลือ 

ที่ต้องมีระหว่างสินค้าอยู่ในช่องทางการตลาด  

           6.  หน้าที่ในการรับภาระการเสี่ยงภัย (risking) ขณะดำเนินการภายในช่องทางการตลาด 

 7. หน้าท่ีในการครอบครองผลิตภัณฑ์ (physical possession) ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่วัตถุดิบ จนกระท่ังเป็นสินค้า 

สำเร็จรูป 

           8.  หน้าที่ในการชำระเงิน (payment) เมื่อผู้ซื้อคนสุดท้ายชำระค่าสินค้ามาแล้ว ส่วนหนึ่งของเงิน 

จะถูกหักเป็นรายได้ของสมาชิกในช่องทางการตลาด เงินส่วนที่เหลือจะถูกส่งย้อนกลับไปให้ผู้ผลิตหรือ 

ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ โดยอาจจะผ่านทางธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ก็ได้ 

 9. หน้าท่ีในการเปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของ (title) เม่ือมีการซ้ือขายสินค้าเกิดข้ึน จะทำให้ความเป็น 

เจ้าของเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าเปลี่ยนเป็นผู้ซื้อเป็นเจ้าของสินค้าแทน 

 สุปัญญา ไชยชาญ (2538 : 249) สรุปว่า จากหน้าที่ต่างๆ ของช่องทางการตลาดดังกล่าว ทำให้ 

มีลักษณะร่วมกันอยู่ 3 อย่าง คือ 

 1.  มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

 2.  สมาชิกรายใดมีความชำนาญจะทำได้ดีกว่า 

 3.  สามารถมอบหมายให้สมาชิกปฏิบัติได้ทุกราย 

 ดังนั้น การพิจารณาตัดสินใจว่า ผู้ผลิตหรือสมาชิกในช่องทางการตลาดควรจะทำหน้าที่ใด หรือจะ 

มอบหมายให้ใครเป็นผู้ทำหน้าท่ีน้ัน จะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนด้วย

ประโยชน์ของช่องทางการตลาด

 การที่ผู้ผลิตขายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยผ่านคนกลางนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ในขั้นตอนของ 

กระบวนการติดต่อซื้อขายสินค้า คือ เกิดประสิทธิภาพของการติดต่อ (contactual efficiency) เนื่องมาจากการ

ใช้คนกลางทำให้จำนวนและความซับซ้อนในการติดต่อกับลูกค้าของผู้ผลิตลดน้อยลง 

           ถ้าหากผู้ผลิตแต่ละรายทำการขายสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าส่งหรือพ่อค้าปลีก  (การขายโดยตรงให้กับ 

ผู้บริโภค) จะทำให้เกิดการติดต่อซ้ือขายสินค้าในช่องทางการตลาดท้ังหมดถึง 25 คร้ัง แต่ถ้าผู้ผลิตแต่ละรายทำการ 

ขายสินค้าโดยผ่านพ่อค้าส่ง 1 รายหรือผ่านพ่อค้าปลีก 1 ราย จะทำให้เกิดการติดต่อซื้อขายสินค้าในช่องทาง 

การตลาดท้ังหมดเพียง 10 คร้ังเท่าน้ัน ซ่ึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพของการติดต่อ   เพราะสามารถลดจำนวนคร้ัง

ของการติดต่อซื้อขายสินค้าลงได้ถึง 15 ครั้ง 
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ก. จำนวนครั้งของการติดต่อผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าส่งหรือพ่อค้าปลีก

จำนวนครั้งของการติดต่อผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าส่งหรือพ่อค้าปลีก

=  จำนวนของผู้ผลิต (M) x จำนวนของผู้บริโภค (C)

ข.  จำนวนครั้งของการติดต่อผู้บริโภค โดยผ่านพ่อค้าส่ง 1 ราย หรือพ่อค้าปลีก 1 ราย

จำนวนครั้งของการติดต่อผู้บริโภค โดยผ่านพ่อค้าส่ง 1 ราย หรือพ่อค้าปลีก 1 ราย

=  จำนวนของผู้้ผลิต (M) + จำนวนของผู้บริโภค (C)

=  10 ครั้ง

ค.  จำนวนครั้งของการติดต่อที่ลดลงเนื่องจากการขายผ่านพ่อค้าส่ง 1 ราย หรือพ่อค้าปลีก 1 ราย

=  (M x C) - (M + C)

=  (5 x 5) - ( 5+5)

=  15 ครั้ง

ภาพ    รูปแบบประสิทธิภาพของการติดต่อ

ที่มา :  ดัดแปลงจาก Barry Berman,  Marketing Channels, (New York : John Wiley Son, Inc., 1996), p.12

ผู้ผลิต

ผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ผลิต

ผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ผลิต

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค ผู้บริโภค ผู้บริโภค ผู้บริโภค ผู้บริโภค

ผู้บริโภค ผู้บริโภค ผู้บริโภค ผู้บริโภค

พ่อค้าส่ง 1 ราย หรือพ่อค้าปลีก 1 ราย
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สรุป 

 ช่องทางการตลาด เป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาด นอกเหนือไปจากสินค้า 

ราคาและการส่งเสริมการตลาด กิจการจะต้องพยายามกำหนดกลยุทธ์การตลาดของช่องทางการตลาด และ 

ส่วนผสมการตลาดที่เหลือ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ 

 ช่องทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของสถาบัน หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการในการเคล่ือนย้าย 

สินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยผู้ท่ีมีส่วนร่วมในช่องทางการตลาดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง คือ องค์กรที่ทำหน้าที่ติดต่อเกี่ยวกับ การซื้อ การขาย และการโอนย้ายความเป็นเจ้าของ 

ซ่ึงประกอบด้วยผู้ผลิต คนกลาง (พ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีก) และผู้ใช้คนสุดท้าย (ผู้บริโภคและผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม) 

ส่วนกลุ่มท่ีสอง คือ ผู้อำนวยความสะดวก ซ่ึงจะทำหน้าท่ีช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทางการจัดจำหน่ายสินค้า 

หรือบริการด้านอื่นๆ ที่มิใช่การเข้าไปเสาะแสวงหาลูกค้า หรือเจรจาต่อรองกับลูกค้า เช่น การขนส่ง 

การเก็บรักษา การกู้ยืมเงิน การโฆษณา เป็นต้น กลุ่มนี้ประกอบด้วยธุรกิจที่ให้บริการด้านการเงิน ธุรกิจที่ให้ 

บริการด้านการรับประกัน และธุรกิจท่ีให้บริการด้านการวิจัยการตลาด แต่ถ้ากล่าวถึงเฉพาะคนกลางทางการตลาด 

(สถาบันการตลาด) แล้ว จะหมายถึง บุคคลหรือองค์กรท่ีเข้ามาดำเนินงานระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับผู้บริโภคหรือ 

ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ประกอบด้วย พ่อค้าคนกลางและผู้อำนวยความสะดวก 

 หน้าที่หลักของช่องทางการตลาด คือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมี 

หน้าที่ในด้านต่างๆ คือ การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการวิจัยทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด 

การเจรจาตอ่รอง การสัง่ซือ้สนิคา้ ดา้นการเงนิ การรบัภาระการเสีย่งภยั การครอบครองผลติภณัฑ ์การชำระเงนิ 

และการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ การขายสินค้าผ่าน คนกลางจะทำให้เกิดประสิทธิภาพของการติดต่อ 

เพราะทำให้จำนวน และความซับซ้อนในการติดต่อกับลูกค้าของผู้ผลิตลดน้อยลง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิด 

ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ คือ ลดสินค้าขาดมือให้น้อยลง ลดความต้องการสินค้าคงเหลือของลูกค้า สร้างสัมพันธภาพ 

ระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า เพิ่มการให้ส่วนลดในการจัดส่งสินค้า ขยายเขตตลาดให้มากขึ้น และให้ความสนใจใน

การสร้างลูกค้ามากขึ้น 

เรื่องที่  2 การส่งเสริมการขาย

 การดำเนินธุรกิจในยุคผู้นำที่มีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบัน การส่งเสริมการขาย (Promotion) ได้เข้ามา 

มีบทบาทสำคัญในการทำตลาดมากย่ิงข้ึน จุดประสงค์ของการนำกลยุทธ์ส่งเสริมการขายมาใช้เพ่ือทำให้ผู้บริโภค 

เกดิความสนใจในตวัสนิคา้มากขึน้ โดยการนำเสนอผลประโยชนพ์เิศษใหก้บัลกูคา้เปน็ครัง้คราว เพ่ือกระตุ้นให้ 

ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าภายในช่วงเวลาน้ัน กลยุทธ์ส่งเสริมการขายท่ีนิยมนำมาใช้ในการทำตลาดปัจจุบัน 

มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเลือกนำมาใช้ 

ให้เหมาะกับสินค้า เช่น การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ลูกค้าโดยตรง เพ่ือต้องการให้ลูกค้าซ้ือสินค้ามากข้ึน ผู้ประกอบการ

ก็อาจเลือกใช้วิธีการแจกของตัวอย่าง การสาธิตวิธีการใช้ การให้คูปอง การคืนเงิน แต่หากต้องการส่งเสริม 

การขายโดยมุ่งเน้นไปที่ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นคนกลาง เพื่อให้บุคคลเหล่านี้กระจายสินค้าไปยังลูกค้ามากขึ้น  
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กส็ามารถนำวธิกีารสง่เสรมิการขายในลกัษณะใหส้ว่นลดสนิคา้ การแถมสนิคา้ การกำหนดเปา้ในการซือ้สนิคา้ 

การให้ของขวัญพิเศษ มาใช้เป็นแรงจูงใจ และหากต้องการส่งเสริมการขายด้วยการมุ่งสู่พนักงานขาย สามารถ

ใช้วิธีการกระตุ้นด้วยการให้โบนัสพิเศษ การกำหนดเป้าการขาย เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานเหล่าน้ีขายสินค้า 

ได้มากขึ้น

 เทคนิคในการส่งเสริมการขายที่นิยมใช้มีหลายวิธี อาทิ การสาธิตคุณประโยชน์และวิธีการใช้สินค้า  

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในตัวสินค้า ซึ่งหากเป็นสินค้าชิ้นไม่ใหญ่มาก ผู้ขายสามารถนำไปสาธิตให้ลูกค้า 

ทราบตามจุดต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือสถานท่ีท่ีสะดวกได้ แต่หากสินค้ามีช้ินใหญ่ ก็อาจใช้วิธีการเชิญชวน

ลูกค้าให้เข้ามาชมสินค้าในโรงงานแทน 

 การจัดแสดงสินค้า (Exhibition) เป็นวิธีการส่งเสริมการขายวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน 

เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าที่นำมาแสดงได้โดยง่าย 

 การแจกสนิคา้ตวัอยา่ง   (Sample)   สว่นใหญม่กัใชใ้นกรณทีีอ่อกสนิคา้ใหม ่เชน่ ออกแชมพสูระผมตวัใหม ่

ครีมทาผิวกล่ินใหม่ จุดประสงค์ในการแจกสินค้าตัวอย่างเพ่ือให้ผู้บริโภคทดลองใช้  แต่วิธีน้ีอาจทำให้ต้นทุนสูง

 การใช้คูปอง   (Coupon)   เป็นเคร่ืองในการส่งเสริมการขายท่ีนิยมใช้แพร่หลายอีกวิธีหน่ึง เพราะวิธีน้ีลูกค้า 

ท่ีได้รับจะถือว่าเป็นการให้ส่วนลดอย่างหน่ึง โดยลูกค้าสามารถนำคูปองท่ีแจกให้ไปแลกซ้ือสินค้าในราคาพิเศษ  

วิธีนี้จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้ามากขึ้น เพราะได้ราคาถูก โดยอาจทำให้ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าอยู่แล้ว

มีความต้องการสินค้าเพิ่ม หรืออาจได้ลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา เพราะมองว่าเป็นราคาพิเศษได้

 การให้ของแถม (Premium) เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขายที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดการยอมรับ 

ในตัวสินมากค้ามากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะเห็นผลในเวลาอันส้ัน โดยอาจเป็นลักษณะการให้สินค้าอ่ืนๆ  ท่ีผู้ประกอบการขาย 

ในร้านหรือผลิตขึ้นฟรี

 การใช้แสตมป์การค้า (Trading stamp) การส่งเสริมการขายวิธีน้ี จะกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซ้ือซ้ำได้  

โดยลูกค้าอาจเกิดความต้องการสะสมแสตมป์ไว้แลกของที่ต้องการ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถขายของ 

ได้มากขึ้น และอาจมีลูกค้าประจำกลุ่มหนึ่ง โดยผู้ประกอบการสามารถกำหนดเงื่อนไขสินค้าที่ลูกค้าสามารถ 

แลกซื้อได้ตามความเหมาะสม

 การลดราคาสนิคา้   (Price-off )  การสง่เสรมิการขายวธินีี ้เพือ่จงูใจลกูคา้ใหม้าซือ้สนิคา้ในชว่งเวลานัน้  

เป็นกลยุทธ์กระตุ้นความต้องการของลูกค้า ซ่ึงมักได้ผลในระยะเวลาส้ัน ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าท่ีต้องการ 

มาจัดรายการพิเศษตามช่วงเวลา หรือวัน ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อได้ แต่วิธีการนี้หากนำมาใช้บ่อย อาจทำให้ลูกค้า 

เกิดความไม่แน่ใจในตัวสินค้าได้  และหากผู้ประกอบการมีงบประมาณในการส่งเสริมการขายในระดับหนึ่ง 

อาจจะเลอืกใชว้ธิกีารโฆษณา ประชาสมัพนัธส์นิคา้ โดยผา่นสือ่ตา่งๆ เชน่ วทิย ุโทรทศัน ์หนงัสอืพมิพน์ติยสาร 

สื่อโฆษณากลางแจ้ง การใช้ Direct Mail การโฆษณาตามยานพาหนะ

 อยา่งไรกต็ามกอ่นทีผู่ป้ระกอบการจะเลอืกใชก้ลยทุธส์ง่เสรมิการขายวธิใีด ตอ้งศกึษาปจัจยัสิง่แวดลอ้ม 

หลายประการ เช่น ลักษณะของตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อายุ อาชีพ สถานภาพของกลุ่มลูกค้า  ลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์  เพราะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
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ราคาจำหน่าย และสิ่งสำคัญคืองบประมาณ เพราะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละครั้งผู้ประกอบการ

ต้องมีเงินทุนพอสมควร ซึ่งผู้ประกอบการต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของการส่งเสริมการขาย

 การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมทางการตลาดอย่างหนึ่งซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าหรือสิ่งจูงใจให้กับลูกค้า 

การส่งเสริมการขายมีเป้าหมายหลัก 2 เป้าหมาย คือ

 1.  การสง่เสรมิการขายโดยตรงตอ่ผูบ้รโิภค โดยชว่ยกระตุน้การซือ้ เชน่ การแจกตวัอยา่งทดลองใชฟ้ร ี

การใช้คูปอง การแข่งขัน การคืนกำไร การแถมของชำร่วย การจัดวางสินค้า ณ จุดขาย แรงจูงใจดังกล่าวมีเป้าหมาย 

เพื่อกระตุ้นการซื้อทันที นอกจากนี้ การส่งเสริมการขายยังช่วยกระตุ้นลูกค้าให้ซื้อสินค้าบ่อยขึ้น หรือเปลี่ยน

จากลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อเป็นลูกค้าจริงๆ ที่ซื้อสินค้า

 2. การส่งเสริมการขายสำหรับผู้จำหน่ายสินค้า เช่นผู้ค้าส่ง หรือตัวแทนจำหน่าย  อาจจะมีการ 

ส่งเสริมการขาย เช่น การขายในราคาพิเศษเมื่อซื้อสินค้าจำนวนมากการจัดประกวดแสดงสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้

เป็นการกระตุ้นผู้ค้าปลีกให้เก็บสต๊อกสินค้าเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย

 วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขายมีแตกต่างกัน เช่น การแจกตัวอย่างช่วยกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ 

เพ่ือจูงใจลูกค้าใหม่ ให้รางวัลกับลูกค้าท่ีมีความภักดีต่อตราสินค้า และเพ่ิมการซ้ือซ้ำสำหรับลูกค้าท่ีซ้ือไม่บ่อย 

โดยลูกค้าใหม่มี 3 ประเภท คือ ลูกค้าที่เคยใช้สินค้ากลุ่มนี้ยี่ห้ออื่นอยู่แล้ว ลูกค้าที่ใช้สินค้าอื่น และลูกค้าที่ชอบ

เปลี่ยนยี่ห้อสินค้าบ่อยๆ 

 โดยปกติแล้ว การส่งเสริมการขายจะจูงใจลูกค้ากลุ่มที่ชอบเปลี่ยนยี่ห้อสินค้าบ่อยๆ เนื่องจากลูกค้า

ท่ีเคยใช้สินค้ากลุ่มน้ีย่ีห้ออ่ืนอยู่แล้ว ลูกค้าท่ีใช้สินค้ากลุ่มอ่ืนมักจะไม่ทันสังเกตว่ามีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย  

ส่วนลูกค้าท่ีชอบเปล่ียนย่ีห้อสินค้าบ่อยๆ จะมองหาสินค้าท่ีราคาถูก คุ้มค่า หรือมีของแถม การส่งเสริมการขาย 

เปลี่ยนลูกค้ากลุ่มนี้มาเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อตราสินค้าได้ ผู้ขายมักจะคิดว่าการส่งเสริมการขายเป็นการ 

ทำลายความภักดีต่อตราสินค้า แต่การโฆษณาจะเป็นการสร้างความภัคดีต่อตราสินค้านักการตลาดจึงต้องแบ่ง  

งบประมาณสำหรับกิจกรรมท้ังสองส่วนน้ีอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการส่งเสริมการขายเป็นเวลานาน 

อาจเกิดผลเสียได้ เช่น ผู้บริโภคเร่ิมมีความรู้สึกว่าสินค้าราคาถูก และจะซ้ือเม่ือสินค้าเฉพาะเม่ือมีการจัดรายการ 

ส่งเสริมการขายเท่าน้ัน นอกจากน้ีการส่งเสริมการขายเป็นเวลานานๆ จะไม่ช่วยให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า 

โดยทั่วไปแล้ว การส่งเสริมการขายจะไม่ช่วยให้ยอดขายโดยรวมของสินค้าในกลุ่มเพิ่มขึ้น เพียงแต่ช่วยให้ 

ยอดขายระยะสั้นเพิ่มขึ้นเท่านั้น ส่วนใหญ่บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยๆ จะใช้การส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่ม 

ยอดขายและส่วนแบ่งตลาด แต่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับผู้นำตลาด

ข้อควรระวังของการใช้การส่งเสริมการขาย

 การส่งเสริมการขายอาจทำให้ลดการภักดีต่อตราสินค้าลง บางครั้งการส่งเสริมการขายอาจมีต้นทุน

แฝงมากกว่าที่เตรียมประมาณไว้ เช่น ต้นทุนเพิ่มจากการเพิ่มการผลิต การใช้พนักงานขายมากขึ้น หรือการ

ที่สื่อสารไปสู่ลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความยุ่งยากให้กับร้านค้าปลีก 

และอาจไม่ให้ความร่วมมือได้
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เรื่องที่  3  การจดบันทึกการขาย

การจัดทำสมุดบัญชีและวิธีบันทึก

 สมุดบัญชีส่วนประกอบพื้นฐานของระบบบัญชี เป็นการแยกบันทึกรายการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้เช่น 

การเพ่ิมข้ึน ลดลง และยอดคงเหลือของสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ  รายได้ และค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ 

ในการจัดทำสมุดบัญชีคือ เพื่อรวบรวมและแยกแยะรายการบัญชีอย่างเป็นระบบ และใช้ยอดคงเหลือและ 

ยอดที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชีให้เป็นประโยชน์ในการจัดทำบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

รูปแบบของสมุดบัญชีที่ง่ายที่สุดควรเป็นรูปตัว T ดังเช่น

ชื่อและหมายเลขสมุดบัญชี

เดบิต เคดิต

 รูปแบบสมุดบัญชีแบบนี้แบ่งเป็นด้านซ้ายกับด้านขวา ด้านซ้ายเรียกว่า ลูกหนี้ (Debit Side) 

เขียนย่อเป็น Dr. ด้านขวาเรียกว่า เจ้าหน้ี (Credit Side) เขียนเป็น Cr. คำว่า เดบิตกับเครดิต มาจากคำในภาษาละติน 

ซึ่งเดิมมีความหมายว่า “ติดค้าง” และ “มี” แต่เมื่อเวลาผ่านไปความหายนี้ก็หมดไป ตอนนี้เราจะเพิ่มถึง 

แต่ด้านซ้ายและด้านขวาของสมุดบัญชีเท่านั้น และสมุดบัญชีรูปตัว T ออกแบบเพื่อความสะดวกในทาง 

คณิตศาสตร์ ไม่ใช่สมุดบัญชีที่เป็นมาตรฐาน จึงใช้บันทึกอย่างเป็นทางการสำหรับกิจการไม่ได้

สมุดบัญชีแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับกิจการคือ

ชื่อและรหัสเลขสมุดบัญชี

วันที่ รายการ หน้า บ/ช เดบิต วันที่ รายการ หน้า บ/ช เครดิต

สมุดบัญชีแบบมาตรฐานประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

 1.  ช่ือและหมายเลขสมุดบัญชี มีไว้เพ่ือบอกสาระท่ีบันทึกอยู่ในสมุดบัญชีเล่มน้ัน รวมท้ังการจัดลำดับ 

เลขที่ในสมุดบัญชีแยกประเภท

 2.  ช่องวันที่ ใช้บันทึกว่ารายการบัญชีเกิดขึ้นในวัน เดือน ปีอะไร

 3.  ช่องรายการ ใช้อธิบายลักษณะและสาระของรายการบัญชี

 4.  ช่องหน้า บ/ช ใช้บันทึกการโอนบัญชี คือรายการท่ีบันทึกอันใดอันหน่ึงน้ันได้มาจากการยกเอามาจาก

หน้าสมุดบัญชีรายวันเล่มไหน การมีช่องนี้ไว้ก็เพื่อสะดวกในการตรวจหา

 5. ช่องยอดเงิน ใช้บันทึกยอดเงินที่เพิ่มขึ้น ลดลงและยอดเงินคงเหลือของรายการบัญชี รายการใด 

รายการหนึ่ง
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ปี รายการ หน้า บ/ช เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ

วัน เดือน เดบิตหรือเครดิต จำนวนเงิน

 ซึ่งคงเห็นได้ไม่ยากว่า สาระโครงสร้างของสมุดบัญชียอดเงินคงเหลือจะเหมือนกับสมุดบัญชีแบบ 

มาตรฐานทุกอย่าง จะต่างกันก็แต่รูปแบบการจัดวางเท่านั้น

รูปแบบสมุดบัญชีอีกประเภทหนึ่งคือ สมุดบัญชียอดคงเหลือ

ชื่อและรหัสเลขสมุดบัญชี
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ใบงานที่  5
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รหัส............................................................................กศน.ตำบล.....................................................................

กศน.อำเภอ..................................................................จังหวัด..........................................................................

1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่องทางการตลาด
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2. วิธีการส่งเสริมการขาย  มีอะไรบ้าง
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3.  การจดบันทึกการขาย  หมายถึง
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ตอนที่  6

การพัฒนาระบบการบัญชี

เรื่องที่  1  การจดบันทึกเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมาย

ประเภทของการจดบันทึก 

 การจดบันทึกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. การจดบันทึกจากการฟัง การฟังคำบรรยายและการจดบันทึกเป็นของคู่กัน บันทึกคำบรรยายคือ  

ผลของการสือ่สารระหวา่งผูบ้รรยายกบัผูฟ้งั คำบรรยายเปน็เสมอืนคำสนทนาของผูพ้ดูกบัผูฟ้งั ผูส้อนกบัผูเ้รยีน 

ผลการสนทนาจะประสบผลสำเร็จเพียงใด จะดูได้จากบันทึกที่จด ถ้าผู้ฟังหรือผู้เขียน เข้าใจเรื่องที่ฟังดี  

บนัทกึกจ็ะดไีปดว้ยการทีผู่ฟ้งัจะเขา้ใจในเรือ่งทีเ่รยีนไดด้เีพยีงใดขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบ หลายประการ อาทเิชน่ 

ความสนใจในเรือ่งทีบ่รรยาย รปูแบบของการบรรยาย ความพรอ้มของผูฟ้งั นอกจากเรือ่งการฟงัแลว้ผูเ้รยีนจะ

ต้องรู้วิธีการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ คือ รู้แนวทาง ในการจดและวิธีการจดด้วย

 2. การจดบันทึกจากการอ่าน  เป็นการจดบันทึกท่ีง่ายกว่าการจดบันทึกจากการฟัง เพราะมีเล่มหนังสือ 

หรอืสือ่ตา่ง ๆ  ใหด้ตูลอดเวลา จะอา่นซำ้กีเ่ทีย่วกไ็ด ้จงึสามารถจดรายละเอยีดไดด้กีวา่ วธิจีดมหีลายวธิขีึน้อยูก่บั 

ความเหมาะสมของเนือ้หา  วธิดีงักลา่ว  ไดแ้ก ่การจดแบบยอ่ความ  การจดแบบถอดความ   การจดแบบอญัญพจน ์

การจดแบบโครงเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจดแบบใดควรจดเนื้อหาลงบัตรคำดีกว่าจด ลงสมุด เพราะสะดวก 

ในการจด สะดวกในการเก็บและนำมาใช้ สะดวกในการพกพา ขนาดบัตรที่นิยมใช้กันคือ ขนาด 3x5 นิ้ว 

และ 4x6 นิ้ว ควรจะใช้บัตรขนาดเดียวกันเพื่อสะดวกในการเก็บ บัตรคำที่ใช้อาจจะไม่ต้องไปซื้อหามา 

ให้ตัดจากกระดาษสมุดท่ีใช้เหลือ ๆ ก็ได้ ข้อความท่ีอยู่ในบัตรคำได้แก่  หัวเร่ืองหรือคำสำคัญซ่ึงจะใส่ไว้มุมบนขวา 

ของบัตรบรรทัด ต่อมาคือรายละเอียดทางบรรณานุกรม   ของสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วจึงตามด้วยข้อความที่จด 

แนวทางในการจดบันทึกคำบรรยาย 

 สมุดจดบันทึกเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าที่สุดในการเรียนผู้เรียนควรศึกษาเทคนิคหรือแนวทางในการ 

จดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน แนวทางดังกล่าว ได้แก่ 

 1. เตรียมพร้อมที่จะจดบันทึก เริ่มตั้งแต่เตรียมใจรับข่าวสารโดยการอ่านหนังสือมาล่วงหน้า 

ศึกษาประเด็นสำคัญเพื่อ เป็นพื้นฐานก่อนเข้าเรียน หรือทบทวนคำบรรยายเก่า บันทึกที่จดจากการอ่าน หรือ

คำวิจารณ์เพิ่มเติมที่จดไว้ในตำราของเรา 

 2.  ใช้อุปกรณ์การจดบันทึกท่ีเหมาะสม อาทิ สมุดจดบันทึกมาตรฐานขนาด 8.5x11 น้ิว ชนิดท่ีมีห่วงกลม ๆ   

ยึด สามารถเติมหรือถอด กระดาษเข้าออกได้ สะดวกในการปรับเปลี่ยนหน้า เก็บการบ้านหรือเนื้อหาที่ค้นคว้า 

เพิ่มเติมมา ควรจดบันทึกหน้าเดียว อีกหน้าหนึ่งเว้น ไว้เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหา ข้อคิดเห็นและเพื่อสะดวกในการ 

ทบทวน ในการจัดเรียงเน้ือหา ก่อนจดบันทึกแต่ละคร้ังควรจดหัวข้อท่ีจะบรรยาย ช่ืออาจารย์ ช่ือวิชา วัน เดือน ปี ทกุครัง้ 

ผู้เรียนควรมีเครื่องเขียนให้พร้อม อาทิ ปากกาสีปลายสักหลาด สำหรับเน้นหัวข้อ หรือประเด็น สำคัญ 
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 3.  จดคำบรรยายด้วยภาษาของตนเอง การจดคำบรรยายด้วยภาษาของตนเอง จะอ่านเข้าใจได้ดีกว่า 

จำง่ายกว่า เพราะเป็นการเรียบเรียงความคิดที่เกิดจากความเข้าใจในคำบรรยาย แต่ถ้าเป็นคำจำกัดความหรือ 

สูตรต่าง ๆ ข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจง เราก็สามารถคัดลอกมาใส่ในบันทึกได้ 

   4.  กำหนดคำยอ่ในการจดบนัทกึ ถา้เราใชค้ำยอ่ในการจดบนัทกึจะชว่ยใหจ้ดเรว็ขึน้ ไดเ้นือ้หามากขึน้ 

คำยอ่ทีใ่ชอ้าจจะสรา้งขึน้มาเองและควรจะใชอ้ยา่งสมำ่เสมอจนคุน้เคย เพือ่จะไดไ้มส่บัสนและอา่นงา่ย คำยอ่ที่

ใช้อาจตัดมาจากคำต้นของคำต่าง ๆ คำย่อมาตรฐาน หรือสัญลักษณ์ต่างๆ 

 5. จดบันทึกให้สมบูรณ์ ควรจดบันทึกให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญทุกประเด็น  ผู้ท่ีจดบันทึกสมบูรณ์ 

มักจะเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนดี เพราะเขาสามารถระลึกถึงเรื่องที่เรียนมาได้อย่างครบถ้วน  ถ้าเราไม่แน่ใจหรือ 

ไม่เห็นด้วย กับประเด็นสำคัญที่อาจารย์สอน เราก็ควรจด บันทึกไว้ก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาพิจารณาหรือ 

ตีความเนื้อหาตอนนั้นใหม่ ควรจดบันทึกให้มากไว้ก่อนดีกว่าที่จะตัดทิ้งไป 

 6. จัดระเบียบบันทึก  ในการจดบันทึกควรจัดระเบียบเน้ือหาให้เป็นลำดับข้ันตอนให้เห็นความสัมพันธ์

ของข้อความ โดยจดประเด็น หลักลงไปก่อนแล้วจึงตามด้วยข้อความสนับสนุน 

 7. จดบันทึกอย่างมีตรรกะ ควรจดบันทึกให้มีระเบียบ มีตรรกะ คือ มีเหตุมีผล ใช้คำท่ีแสดงการเช่ือมโยง

และการต่อเน่ืองของ ความคิด เช่น ประการแรก ประการท่ีสอง ประการท่ีสาม ใช้คำท่ีแสดงความคิดเห็นตรงกันข้าม 

เช่น “ในทางตรงกันข้าม” ใช้คำที่แสดงข้อยกเว้น เช่น “ถึงอย่างไรก็ตาม” ใช้คำที่แสดงการเพิ่มเติมเนื้อหา เช่น 

“นอกจากนี้” ใช้คำที่แสดงการจบ ของเนื้อหา เช่น “สุดท้ายนี้” คำดังกล่าวนี้ เป็นสัญญาณที่อาจารย์ใช้เพื่อ 

แสดงการเป็นเหตุเป็นผลของเนื้อหาที่สอน 

 8. จดบนัทกึละเอยีดในเรือ่งทีไ่มคุ่น้เคย  ในการจดบนัทกึคำบรรยายเรือ่งทีไ่มคุ่น้เคย ไมม่คีวามรูม้ากอ่น 

ควรจะจดให้ละเอียดสมบูรณ์แจ่มแจ้ง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด เมื่อมาอ่านภายหลังสำหรับเรื่องที่เคยเรียน

มาแล้ว เราอาจจะจดอย่างย่อก็ได้ 

 9. จงระวังการเลือกจำ การจดบันทึกคำบรรยายในเรื่องที่เรามีความคิดเห็นขัดแย้งเรื่องที่ไม่ตรงกับ 

ความต้องการ เรื่องที่เราไม่มีความเชื่อถือ ผู้เรียนมักจะจดไม่ตรงประเด็น ไม่สมบูรณ์ คือเลือกจดหรือเลือก 

จำตามความพอใจ ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะจะไม่เป็นผลดีในการระลึกถึงเรื่องที่ฟังมาขณะสอบ เพราะ 

อาจจะไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ 

 10. อย่าหยุดจดบันทึกถ้าจดไม่ทัน การจดบันทึกคำบรรยาย บางครั้งเราอาจจะสับสนหรือฟังเรื่องที่ 

อาจารยบ์รรยายไมท่นั อยา่หยดุ จดและถามเพือ่นทีน่ัง่ขา้งๆ   เพราะจะทำใหจ้ดไมท่นัทัง้สองคน ใหใ้สเ่ครือ่งหมาย 

“ ? ” ลงแทน เพ่ือกันลืมและจดเร่ืองอ่ืนต่อไปทันที เม่ือหมดช่ัวโมงหรือช่วงเวลาท่ีอาจารย์เปิดโอกาสให้ซักถาม 

จึงค่อย ถามอาจารย์หรือถามเพื่อน 
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 11. ทบทวนบันทึกทันทีเมื่อจบการบรรยาย ควรทบทวนบันทึกทันทีที่จบคำบรรยาย ใช้เวลาสั้นๆ 

เพียง 5 นาทีก็พอ คงจำกันได้ว่าการลืมจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากการเรียนรู้ และจะมีอัตราสูงด้วย ดังนั้น 

ถ้าเราได้ทบทวนทันทีจะช่วยให้เราไม่ลืมหรือลืมน้อยลง             

 การที่จะรู้ว่าความต้องการของผู้ใช้บริการ จากงานบริการตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คงไม่ใช่สิ่ง 

ที่จะค้นหาคำตอบไม่ได้ เพราะความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นจริงในงานบริการกับสิ่งที่คาดหวัง 

ของผูใ้ชท้กุระดบัสามารถเชือ่มตอ่ความตอ้งการใหเ้ปน็หนึง่ไดด้ว้ยวธิกีาร Focus Group โดยเนน้ประเดน็ความ 

ตอ้งการสารนเิทศใหส้อดคลอ้งกบัการใชใ้นเวลาทีพ่อเหมาะพอด ีซึง่จะชว่ยลดปญัหาของผูใ้ชท้ีม่ตีอ่หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบดา้นเปน็แหลง่ความรูท้างการเรยีนการสอนไดร้ะดบัหนึง่  การนำโฟกสั กรุป๊ เพือ่นำมาประยกุตใ์ชเ้ชน่ 

การสนทนากลุ่ม เป็นวิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดให้คนที่เลือกจากประชากรที่ต้องการศึกษาจำนวน 

ไม่มากนัก มาร่วมวงสนทนากัน เพ่ืออภิปรายพูดคุยกัน โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยังเร่ืองท่ีสนใจศึกษา ในระหว่าง

การจดัสนทนากลุม่อยา่งเปน็ระบบ อาจเลอืกผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่จำนวน 7-12 คน ทีม่ลีกัษณะทางประชากร 

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกัน มาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาเดียวกัน 

ระหว่างการพูดคุย มีพิธีกรเป็นผู้ดำเนินการ มีผู้จดบันทึกเป็นผู้จดย่อเน้ือหาการสนทนา และมีเทปบันทึกเสียง 

บันทึกรายละเอียดของการพูดคุย เม่ือเสร็จส้ินการสนทนา ผู้จดบันทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปท่ีบันทึกไว้ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป  ดังน้ันความหมายของการสนทนากลุ่ม จึงหมายถึงการรวบรวมข้อมูล 

จากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) 

เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือ 

แนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน  

ซ่ึงเลือกมาจากประชากรเป้าหมายท่ีกำหนดเอาไว้  ประโยชน์ของการสนทนากลุ่ม สามารถระบุใช้ในการศึกษา 

ความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรม หรือใช้ในการกำหนดสมมติฐานใหม่ๆ 

หรือใช้ในการกำหนดคำถามต่างๆท่ีใช้ในแบบสอบถาม หรือใช้ค้นหาคำตอบท่ียังคลุมเครือ หรือยังไม่แน่ชัด 

ของการวิจัยแบบสำรวจ เพื่อช่วยให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือใช้ในการประเมินผลทางด้านธุรกิจ  

ข้อดีของการสนทนากลุ่ม ผู้เก็บข้อมูล เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เป็นการเผชิญหน้ากันในลักษณะ 

กลุ่มมากกว่าและการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว ท้ังน้ีให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันได้ ส่วนบรรยากาศของการคุยกันเป็นกลุ่ม 

จะช่วยลดความกลัวที่จะแสดงความเห็นส่วนตัว ข้อจำกัดถ้าในการสนทนากลุ่ม มีผู้ร่วมสนทนาเพียง 

ไม่กี่คนที่แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงความคิดเห็นของคนส่วนน้อยเหล่านั้น  

ดังนั้นจึงต้องระวังไม่ให้มีการผูกขาดการสนทนาข้ึน พฤติกรรมบางอย่างซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ยอมรับในชุมชนอาจไม่ได้ 

รับการเปิดเผยในกลุ่มสนทนา ในกรณีนี้ใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวจะดีกว่า ถ้าผู้ดำเนินในการสนทนาคุมเกมส์ 

ไม่ได้ การสนทนากลุ่มจะไม่ราบรื่น
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เรื่องที่  2  การจดบันทึกเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ

 การจดบันทึก การจดบันทึกเป็นส่ิงสำคัญสำหรับการดูนกมากอีกประการหน่ึง ควบคู่ไปกับใช้กล้อง 

ส่องทางไกลและคู่มือดูนกเพราะจะช่วยให้เราเก็บข้อมูลราย ละเอียดเกี่ยวกับนอกจาก การสังเกตของตัวเอง 

ไว้ได้อย่างชัดเจน เช่น เราพบนกที่ไหน บ่อยครั้งเพียงใด รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของนก

ที่เราพบเห็นเนื่องจากการจดจำแต่อย่างเดียวอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่ อาจจำได้ทั้งหมด ดังนั้นการจดบันทึกจึง 

เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าทบทวน และศึกษาเพิ่มเติมในภายหน้า เป็นการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนก พฤติกรรม 

อาหาร แหลง่อาศยัและสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ การจดบนัทกึจงึเปน็สิง่ทีช่ว่ยสง่เสรมิใหเ้ราเปน็นกัดนูกทีด่ทีัง้ยงัเปน็ 

ความทรงจำที่ดีถึงช่วง เวลาที่สนุกสนานในการดูนกเมื่อนำสมุดบันทึกกลับมาดูอีกครั้ง 

              (field notebook) ขนาดพกพาสะดวกสำหรับ

นำติดตัวไปในเวลาที่ออกดูนกนอกสถานที่ ควรเป็นปกแข็ง ไม่มีเส้นบนกระดาษ สมุดบันทึกถาวร 

ควรมขีนดใหญก่วา่สมดุพกตดิตวั และใชบ้นัทกึขอ้มลูไดล้ะเอยีดและชดัเจนมากขึน้ สำหรบัเกบ็เปน็ขอ้มลูถาวร 

ดินสอ ปากกา และยางลบ ดินสอสีและสีน้ำ การจดบันทึกที่ดี ควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ บันทึกความจริง  

สิ่งนี้สำคัญที่สุดคงไม่มีใครตั้งใจจะแต่งเรื่องให้ผิดความจริง แต่สิ่งที่บันทึกอาจคลาดเคลื่อนได้  หากเราไม ่

ระมัดระวังพอ ควรบันทึกส่ิงท่ีเห็นไม่ใช่ท่ีคิดว่าเห็น อะไรท่ีไม่แน่ใจควรบอกว่าไม่แน่ใจ ตัวอย่างหน่ึงในอดีต

คือการบันทึกนิสัยการทำรังของนกเงือก ของเจ้าฟ้ากุ้งในนิราศธารทองแดง ที่ว่าตัวผู้เข้าไปกกไข่ในโพรง 

ส่วนตัวเมียไปเล่นชู้ ซึ่งนับว่าผิดพลาดจากความเป็นจริงมาก บันทึกทันที ณ สถานที่ีที่พบเห็น (field note) 

ช่วยให้เราบันทึกได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง อย่าเช่ือความจำตนเองเลยมันมักจะตกหล่นไปเสมอ  บันทึกอย่างเป็น 

วิทยาศาสตร์ 

 วิธีการจดบันทึก เมื่อเราพบเห็นนกตัวใดตัวหนึ่ง เราต้องสังเกตรายละเอียดของนกให้ได้มากที่สุด  

แล้วบันทึกเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะจำได้ โดยเขียนคำบรรยายให้ชัดเจนถึงลักษณะต่างๆ ของนก 

เน้นที่จุดเด่นต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมดังนี้ 

 ชื่อนกที่พบ (ในกรณีที่ทราบแล้วว่าเป็นนกชนิดใด) ขนาดของนก ซึ่งหากไม่รู้จักนกชนิดนั้นควร 

เปรียบเทียบกับขนาดนกที่พบโดยทั่วๆ ไป เช่น ใหญ่กว่านกกระจอกบ้าน แต่เล็กกว่านกเขาชวา 

 รูปร่างลักษณะ เช่น นกตัวนั้นมีรูปร่างลำตัวผอมยาว หรืออ้วนป้อม ปากสั้นหรือปากยาวโค้งแหลม 

หรือตรงยาว มีจุดสังเกตท่ีเด่นชัดอยู่ท่ีส่วนใด เช่น มีจุดท่ีดำข้างแก้ม หรือมีสีขาวท่ีปลายปีก นกบางตัวอาจมี 

สีขนที่เปลี่ยนไปตามอายุหรือช่วงฤดู เช่น นกชายเลน เหยี่ยว ดังนั้นจึงต้องพยายามสังเกตและจดบันทึกการ 

เปลี่ยนแปลงนั้น เช่น สีขน แถบที่ปีก สีของปลายปาก เป็นต้น 

 พฤติกรรม ให้สังเกตถึงลักษณะท่าทางท่ีนกชอบกระทำบ่อยๆ เช่น การเกาะ ว่าอยู่ในท่าตัวต้ังตรงหรือ

ขนานกับก่ิงไม้ การบิน เป็นแนวเส้นตรงอย่างนกก้ิงโครง หรือบินข้ึนๆ ลงๆ อย่างนกหัวขวานชอบกระดกหางหรือ 

แพนหาง รวมทั้งพฤติกรรมในการทำรังว่ามีลักษณะอย่างไร ใช้อุปกรณ์อะไรและทำรังบริเวณใด เช่น 

ทำรังในโพรงไม้ หรือตามโพรงดิน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจดบันทึก สมุดพกติดตัว 
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 เสียงร้องและเสียงร้องเพลงนก จะส่งเสียงร้องเมื่อต้องการแสดงอารมณ์ต่างๆ ทั้งเสียงร้องตกใจ  

(Alarm call) เสียงร้องขู่ขวัญ ในการบันทึกให้บันทึกเสียงร้องปกติที่ได้ยินบ่อยๆ หรือเสียงร้องเพลงซึ่ง 

นกมักร้องเมื่อมีอารมณ์ดี เช่น หลังอาหารหรือขณะเกี้ยวพาราสี ว่ามีลักษณะอย่างไร แหบ แหลม หรือเบานุ่ม 

แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร เสียงร้องของนกมีความจำเพาะ หากจำได้จะช่วยให้เราจำแนกชนิดนกได้ง่ายข้ึน 

และมีนกบางชนิดที่เราไม่อาจจำแนกจากลักษณะภายนอกได้เลย ต้องอาศัยเสียงร้องที่มีความแตกต่างกันช่วย  

การจดจำเสียงร้องของนกอาจใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วย จะช่วยให้จดจำรายละเอียดของเสียงร้องได้ดีขึ้น 

 แหล่งที่อยู่อาศัย เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับบริเวณที่พบนกว่ามีสภาพอย่างไร เป็นป่าแบบไหน 

มีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง รวมทั้งระดับความสูงของพื้นที่ถ้าหากทราบ เช่น เป็นบริเวณป่าไผ่ริมน้ำตก 

หรือกลางทางเดินในป่าสน พบนกกินเมล็ดพืชอยู่ ควรบันทึกรายละเอียดของส่ิงแวดล้อมโดยท่ัวไปให้มากท่ีสุด 

 เวลา วันเดือนปี และสถานที่ เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักดูนกที่จะต้องทราบว่า พบนกชนิดนั้นที่ไหน 

เมือ่ใด ในชว่งเวลาใด เพราะจะทำใหท้ราบวา่นกชนดินัน้พบยากหรอืพบงา่ย จะทำใหเ้ราทราบสถานภาพของนก 

รวมท้ังช่วงเวลาท่ีพบนก ทำให้เราทราบว่านกชนิดน้ันเป็นนกประจำถ่ินหรือนกอพยพ รวมท้ังการบันทึกจำนวน

นกที่พบในแต่ละครั้ง 

 สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ เป็น ส่วนประกอบท่ีทำให้การบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับนกสมบูรณ์ 

ยิ่งขึ้น เช่น นกบางชนิดชอบปรากฏตัวเมื่ออากาศมืดครึ้ม ส่วนเหยี่ยวและนกกาบบัวชอบบินร่อนขึ้นสูงในวัน

ท่ีแดดจ้า ซ่ึงมีอากาศร้อน (thermal) ช่วยยกตัวมันข้ึน นกหายากบางชนิด อาจพบเห็นตัวได้หลังจากมีพายุไต้ฝุ่น 

หรือดีเปรสชั่นพัดหลงมาในการบันทึกเราควรวาดภาพร่างคร่าวๆ ของนกที่พบเพิ่มขึ้น เพื่อจะช่วยให้เรา 

เก็บรายละเอียดและทำความเข้าใจเก่ียวกับนกชนิดน้ันได้ง่าย ย่ิงข้ึน ท้ังยังแสดงลักษณะพฤติกรรมท่ีนกแสดงออก  

เช่น การข่มขู่ การเก้ียวพาราสี การหาอาหาร รวมท้ังลักษณะของส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ีการวาดภาพร่างจะสวยงามเพียงใด  

คงต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญส่วนตัวและการฝึกฝน แต่ทุกคนสามารถที่จะวาดภาพร่างคร่าวๆ ได้ เพียงให้ 

ตัวเองสามารถจดจำและเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ได้ดีขึ้น ทั้งยังอาจนำภาพร่างที่เราพบแต่บอกชื่อไม่ได้ไปถาม

ผู้รู้ให้ช่วยจำแนกชนิด ได้ในภายหลัง ส่วนการบันทึกความรู้สึก เป็นส่ิงท่ีสำคัญไม่น้อยไปกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

เราอาจถ่ายทอดให้ผู้อื่น ได้ตื่นเต้น ดีใจ ประทับใจไปกับเรา ตรงกันข้ามเมื่อเราไปดูนกแล้วพบการดักจับล่านก 

การทำลายป่าดันเป็นบ้านของนก เราอาจรู้สึกเศร้าสลด หรือโกรธแค้น ความรู้สึกเหล่าน้ีควรได้รับการจดบันทึก  

เพราะจะเป็นพลังในการสื่อสารถึงคนอื่นได้อย่างดี การบันทึกแผนที่ทางเดินและพื้นที่ดูนก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่

ทำให้เรารู้จักสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ดีขึ้น และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน
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 การบันทึก หมายถึง ข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน หรือข้อความ 

ที่นำมาจดย่อๆ  ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม (ราชบัณฑิตยสถาน  2525) 

การจดบันทึก 

   การจดบันทึก คือการเขียนข้อความ เพื่อช่วยในการจำ เป็นเครื่องมือในการรวบรวมความรู้ที่อ่าน 

ประมวลความคิดหลังจากการอ่าน และเพื่อได้กรอบความคิดในเนื้อหาสาระสำหรับการอ่านต่อไป    

การจดบันทึกมีประโยชน์มาก ในการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้วยตนเองตามระบบการ 

สอนทางไกล เพราะผู้เรียนต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน นักศึกษาท่ีเร่ิมต้นเรียนเป็นปีแรกๆ 

มักประสบปัญหาในเรื่อง การจดบันทึก เพราะขาดประสบการณ์ ที่สำคัญคือ ไม่รู้เทคนิคในการจดบันทึก  

โดยธรรมชาติแล้วมันเป็นการยากที่เราจะเข้าใจ จดจำจุดสำคัญ และรายละเอียดปลีกย่อยที่เราอ่านหรือฟัง 

ได้หมด เราอาจจะลืมหัวข้อใหญ่ๆ ผลก็คือ ต้องอ่านใหม่อีกครั้งหรือสองครั้ง เพื่อให้จำจุดสำคัญได้ซึ่งเป็น 

การเสียเวลา จึงควรจะส่ิงท่ีมาช่วยจำว่าเราอ่านอะไรไปบ้าง การจดบันทึกเป็นการช่วยจำและทำให้เข้าใจย่ิงข้ึน   

นักศึกษาบางคนจดบันทึกไม่ได้เพราะพยายามจดอย่างละเอียด จนเกินความจำเป็น ไม่มีการสรุปประเด็น 

ไม่มีการเรียบเรียงความคิด ก็เกิดความท้อแท้ที่จะจด และหยุดจด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ผิด  การจดบันทึก  

นับว่าเป็นทักษะในการเรียนที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเรียนด้วยตนเองเพราะในแต่ละภาคการศึกษา 

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียน  3 ชุดวิชา ซึ่งมีเนื้อหาสาระหลากหลายเป็นจำนวนมาก  หากไม่มีเทคนิค หรือ 

เครื่องมือช่วยในการจำที่ดีจะทำให้เกิดความสับสนและเมื่อต้องมีการทบทวนก่อนสอบ  บันทึกย่อที่ทำไว้ 

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

แนวทางการจดบันทึก 

 1) บนัทกึสาระสำคญั  ไดแ้ก ่ การบนัทกึคำหรอืประเดน็สำคญั  ทัง้ชือ่เรือ่ง  หวัขอ้หลกั  และหวัขอ้รอง  

รวมทั้งความหมายของคำสำคัญ  โดยการตอบคำถามตามสูตร  5 W  1 H  อาทิ  ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอะไร   

อาจารย์บรรยายถึงสิ่งนั้นอย่างไร  และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น 

                 2)  บันทึกชื่อหนังสือหรือตำรา  และหัวข้อ  รวมทั้งชื่อผู้แต่ง  หรือชื่อหัวข้อ  และชื่ออาจารย์ผู้บรรยาย     

การบันทึกจากการอ่านน้ัน  การบันทึกดังกล่าวจะช่วยในการค้นคว้าเม่ือต้องการรายละเอียด รวมท้ังการอ้างอิง 

ได้ทันที 

 3) จัดหมวดหมู่ของสาระสำคัญ โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ หรือหมวดหมู่ตามแต่เนื้อหา ทั้งนี้ เพื่อ 

ค้นคว้าหรือทบทวนได้สะดวก และจดจำได้ง่ายขึ้น การจัดหมวดหมู่ของสาระสำคัญทำได้หลายวิธี เช่น  

จัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ  จัดหมวดหมู่ความเหมือนหรือความแตกต่าง ฯลฯ 

 4) เรียงลำดับเรื่อง ให้อ่านและเข้าใจง่าย  และที่สำคัญคือ เชื่อมโยงประเด็นให้เห็นความสัมพันธ์ 

ทั้งหมด  และถูกต้องตามความหมาย  การเรียงลำดับเรื่องทำได้หลายวิธี  อาทิ  เรียงลำดับตามลำดับเวลา (อดีต-

ปัจจุบัน)  เรียงลำดับตามตำแหน่งพื้นที่ (เหนือ-ใต้-ออก-ตก)  เรียงลำดับตามสาเหตุไปสู่ผล (ที่เกิดขึ้น) 
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 5) ใช้ถ้อยคำที่กระชับ  แต่ชัดเจน  เข้าใจง่าย  และครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด  โดยอาจใช้เทคนิค 

การบันทึกโดยใช้คำสัมผัส  ซึ่งการใช้คำที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองจะช่วยให้จำได้ดี

วิธีการและเครื่องมือช่วยในการบันทึก  

 1.  การจดบันทึก การจดบันทึกสามารถดำเนินการได้หลายวิธี สำหรับผู้เรียนด้วยตนเองอาจดำเนิน

การบันทึกได้ตั้งแต่ช่วงการอ่านเอกสารการสอน เช่นการใช้ ดินสอหรือปากกาขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาสี 

ขีดบนข้อความสำคัญไว้ หรืออาจทำเครื่องหมาย *  > <  =  /  หรือ ? เป็นต้น  หลังจากนั้นก็นำมาจัดทำเป็น  

บันทึกย่อ ซ่ึงสรุปสาระสำคัญจากการอ่าน หรือการฟังการบรรยายจากอาจารย์สอนเสริม หรือจากการฟังหรือ 

ชมรายการวิทยุกระจายเสียง  รายการวิทยุโทรทัศน์  ทำให้ได้เนื้อหาสั้น กะทัดรัดมีใจความ สำคัญครบถ้วน 

อ่านง่าย                         

 2. การบันทึกย่อในกระดาษย่อความ   การบันทึกย่อในกระดาษย่อความ ได้แก่การบันทึกสาระสำคัญ

และรายละเอียดพร้อมสรุปในกระดาษย่อความที่แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน 

   ส่วนที่ 1 สาระสำคัญ  ได้แก่  คำสำคัญ ประเด็นสำคัญหรือประโยคสำคัญที่มีคุณลักษณะสำคัญ คือ 

เปน็ประโยคหรอืคำทีม่คีวามหมายครอบคลมุยอ่หนา้ใดยอ่หนา้หนึง่มากทีส่ดุ  อาจเปน็เนือ้หาในสว่นทีผู่เ้ขยีน

เน้นย้ำมากท่ีสุด และอาจเป็นคำหรือข้อความท่ีอธิบายรายละเอียด อธิบายสนับสนุนหรือความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  

โดยทั่วไปมักปรากฏเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ หรือตัวอักษรหนาเข้ม หรือ ตัวอักษรเอียง 

  ส่วนที่ 2  รายละเอียด  คือส่วนข้อความที่เป็นเนื้อหาสาระที่ขาดไม่ได้ หรือเมื่อไม่มีแล้ว อาจทำให้

ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดได้ 

  ส่วนที่ 3 ส่วนสรุปเป็นการสรุปความหรือย่อความเป็นการนำเอาเรื่องราวต่างๆมาเขียนใหม่  

ด้วยสำนวนภาษาของผู้เขียนเองเม่ือเขียนแล้วเน้ือความเดิมจะส้ันลง แต่ยังมีใจความสำคัญครบถ้วน การย่อน้ีไม่มี

ขอบเขตว่าย่อลงไปเท่าใด จึงจะเหมาะสม เพราะบางเร่ืองมีใจความมากก็จะย่อได้ 1 ใน 2 บางคร้ังมีใจความสำคัญ 

น้อยอาจเหลือ 1 ใน 4 หรือมากกว่านั้น  แต่ที่สำคัญควรครอบคลุมใจความหรือเนื้อหาสาระสำคัญเดิม 

 3. บันทึกเป็นแผนภูมิแบบเช่ือมโยงความสัมพันธ์   แผนภูมิ หมายถึง แผนท่ี   เส้น หรือ ตารางท่ีทำข้ึน 

เพื่อแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  การบันทึกแบบแผนภูมิเชื่อมโยงความสัมพันธ์ช่วยให้นักศึกษาสามารถรวบรวม 

เนื้อหาสาระที่นักศึกษาต้องการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ดูง่าย  จำง่าย 

 4. บันทึกแบบแผนภูมิความคิด  การเขียนแผนภูมิความคิด Mind maps หรือแผนภูมิช่วยจำ  

เป็นการบันทึกและเรียบเรียงความเข้าใจในสาระที่ได้จากเนื้อเรื่องที่อ่านซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของแผน

ภูมิ หรือแผนภาพที่ทำขึ้นได้ง่ายๆ โดยมิได้เน้นรูปแบบมากนัก เนื่องจากต้องการให้อิสระแก่ผู้จัดทำ 

แผนภูมิ ในการสรุปตามความเข้าใจด้วยรูปแบบของตนเอง  Mind maps เป็นเคร่ืองมือช่วยจำท่ี  โทนี ปูซาน คิดค้น 

มาให้เหมาะสมกับการทำงานของสมองเพราะมีการแตกข้อมูลจากจุดศูนย์กลางคล้ายเซลล์สมองจริงๆ  

มีการใช้ภาพ ใช้สีสันซึ่งว่ากันตามหลักการทำงานของสมอง 
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 วิธีการเขียนแผนภูมิช่วยจำ 

 การเขียนแผนภูมิช่วยจำ มีเทคนิคในการเขียนคำอธิบายควรสั้น ใช้เครื่องหมาย รูปภาพ ตัวเลข 

สัญลักษณ์ต่างๆ มาประกอบ  เพ่ือให้การเขียนแผนภูมิ  เป็นไปโดยง่ายและรวดเร็ว โดยมีแนวทางแบบง่ายๆ ดังน้ี 

 1.  เริ่มต้นเขียนแผนภูมิ ด้วยการเขียนหัวเรื่อง หัวข้อสำคัญหรือประเด็นสำคัญที่สุด ด้วยรูปแบบใดๆ 

ก็ได้ที่คุณชอบไว้ตรงกลางกระดาษ 

 2.  ค่อยๆ แตกแขนงความคิด ความเข้าใจออกไปเป็นข้อย่อยๆ โดยแตกแขนงออกจากศูนย์กลาง 

 3.  ใช้เส้นแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเรื่อง หรือข้อย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันหรือต่อเนื่องกันโดย 

ความยาวแต่ละเส้นไม่ต้องเท่ากัน ขึ้นอยู่กับความยาวของคำบรรยายที่เขียนไว้บนเส้นนั้นๆ 

 4.  เขียนคำบรรยายสั้นๆ  ไว้บนเส้นดังกล่าว 

 5.  ใช้ความหนาของเส้นและขนาดของตัวหนังสือที่ต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญของเรื่อง  

(เรื่องที่สำคัญกว่าให้ใช้เส้นหนา  ตัวอักษรโต) 

  6. ใช้หมายเลขช่วยในการเรียงลำดับความสำคัญและความต่อเนื่องของสาระ 

  7.   แผนภูมิความคิดที่ใช้ในการสรุปเรื่องที่มีหัวข้อย่อยจำนวนมากๆ อาจแบ่งกลุ่มนำมาเขียน 

เป็นกลุ่มละ 1 หน้าโดยมีข้อแนะนำว่าแต่ละหน้าควรมีใจความจบในแต่ละเรื่องหรือแต่ละหัวข้อ (ไม่ว่าเป็น 

หัวข้อใหญ่หรือข้อย่อยก็ตาม ) 

    8. ควรแบ่งกระดาษเป็น 80 / 20   คือ  80 จดสิ่งที่อ่านหรือได้ฟังมา อีก 20 จดตามความคิดของเรา 

สรุป   

            การเรียนในระดับอุดมศึกษา  ผู้เรียนควรมีทักษะที่ดีทั้งทักษะทางด้านการอ่าน  การฟัง  โดยสามารถ 

เชื่อมโยงเนื้อหากับภาพในใจ (ในสมอง) ที่มีอยู่ อันจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหา และสามารถบันทึก 

แนวคิดหลักออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ หากผู้เรียนยังไม่เข้าใจเน้ือหาในคร้ังแรกท่ีเรียน (หรือต้องการศึกษา 

รายละเอียดของรายวิชานั้น) ผู้เรียนอาจอ่านหนังสือ ตำรา หรือเอกสารประการเรียนการสอนรอบที่ 2   

(ในบางรายวชิาจะบนัทกึเทปวดีทีศัน ์ นกัศกึษาสามารถนำมาด ู/ ฟงัอกีครัง้ได)้  หรอืสอบถามจากอาจารย ์ ผูส้อน  

ซึง่จะทำใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ  และสามารถบนัทกึไดถ้กูตอ้งตามความหมาย  ดงันัน้นกัศกึษา จะเหน็ไดว้า่การบนัทกึยอ่ 

เป็นเรื่องง่าย ที่จะทำ และยังช่วยการลดปัญหาการอ่านหนังสือไม่ทัน  อ่านแล้วจำไม่ได้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
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เรื่องที่  3  การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย

  การทำบันทึกเก่ียวกับการเงิน หมายถึง การจดบันทึกเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับการเงินอย่างน้อยท่ีสุดคือ 

บางส่วนยังเกี่ยวข้องกับการเงิน โดยผ่านการวิเคราะห์ จัดประเภท และบันทึกไว้ในแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อ 

แสดงฐานะ การเงินและผลของการดำเนินงานของบุคคล 

บันทึกการใช้จ่ายที่นักเรียนอาจเกี่ยวข้องด้วยได้แก่ 

 •  บันทึกการใช้จ่ายส่วนตัว

              •  บันทึกการใช้จ่ายของครอบครัว

              •  บันทึกการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ

              •  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการทำบันทึกการรับจ่าย

              •  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว

              •  เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

              •  เพื่อบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

              •  เพื่อป้องกันการหลงลืมและข้อผิดพลาดในการทำงาน

              •  เพื่อให้ทราบฐานะของบุคคล ณ วันใดวันหนึ่งว่ามีรายได้ หนี้สิน เท่าใด

 จากการทำบัญชีทำให้ทราบว่ารายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงหนึ่งเป็นเท่าใดและมีเงินเก็บออมหรือไม่   

หลักปฏิบัติในการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง การทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง นอกจากจะมี 

ประโยชน์และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงินด้วย  

สำหรับหลักปฏิบัติในการทำบันทึกนั้น เป็นการทำบันทึกอย่างง่ายๆ

 การนำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองไปใช้ประโยชน์ ช่วยความจำ สามารถเตือนตนเองได้ว่าใช้เงิน

ซ้ือส่ิงของประเภทใด เป็นส่ิงท่ีจำเป็นต้องใช้เท่าใด เป็นของท่ีต้องการเท่าใด ช่วยทบทวนทำให้สามารถทบทวน 

การใช้จ่ายเงินว่าเหมาะสมหรือต้องลดค่าใช้จ่ายประเภทใดให้น้อยลงบ้าง ช่วยในการวางแผนการใช้จ่าย  

พิจารณาจัดสรรเงินไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ หรือสิ่งที่ต้องการในโอกาสพิเศษ โดยไม่ต้องรบกวนขอเงิน 

เพ่ิมจากพ่อแม่ เป็นการช่วยประหยัดอีกทางหน่ึง  เป็นหลักฐานในการขอเงินเพ่ิม ในกรณีท่ีได้รับเงินไม่เพียงพอ 

แก่การใช้จ่ายบันทึกการรับจ่ายของตนเอง

เรื่องที่  3  การพัฒนาระบบบัญชี       

 การพัฒนา หมายถึง ทำให้ม่ันคง ทำให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ทำให้บ้านเมืองม่ันคงมีความเจริญ 

ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญ 

มีความสุข 

 ระบบบญัชี  หมายถงึ ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูทางการเงนิอนัประกอบดว้ยแบบฟอรม์ หรอื เอกสารตา่งๆ 

การบันทึกทางการบัญชี ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีได้นำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินงาน

และการเงินของกิจการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และส่วนราชการ 

เป็นต้น
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 การตัดสินใจใช้โปรแกรมบัญชี มีหลายเหตุผล ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความพร้อมหลายอย่าง ส่วนใหญ่ 

ก็จะเป็นดังนี้คือ

   1.  ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการทำงาน

  2.  ลดต้นทุนได้ในระยะยาว เพื่อควบคุมขั้นตอนของงานให้ดีและเกิดประสิทธิภาพ

   3.  สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจและแข่งขันกับคู่แข่ง

   4.   ข้อมูลและรายงานทางบัญชีรวดเร็ว และแม่นยำ

  5.   สร้างความเชื่อถือข้อมูลทางบัญชีการเงิน

คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชีที่ดี

  1.   มีบริการหลังการขายที่ดี

  2.   พัฒนาโดยนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

  3.   พนักงานบริการมีความรู้ในระบบดี

   4. โปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 5.  ควรได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร

ขั้นตอนการวางระบบงานด้วยโปรแกรมบัญชี

    จัดประชุมระบบปฏิบัติการของทุกๆ ระบบงานประชุมกับหัวหน้าแผนกและพนักงานที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงระบบโปรแกรมบัญชีบางส่วน ให้เหมาะสมกับงาน ไม่ได้หมายถึงทำตามใจผู้ใช้งานโปรแกรม 

แต่ทางบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของงานที่ต้องทำ และต้องไม่ทำให้ระบบล้มเหลวหรือล่อแหลมต่อการ

ถูกทุจริต หรือผิดหลักกฎหมายจนทำให้บริษัทต้องเสียหายในอนาคต

 1.  จัดประชุมผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  2.   กำหนดทางเดินของเอกสารต่าง ๆ ทั้งระบบ

    3.  จัดทำเอกสารโครงสร้างโปรแกรมบัญชี

    4.  ติดตั้งระบบโปรแกรม ในแต่ละแผนก

   5.   ตรวจสอบปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ

   6.   รายงานสรุปให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

 7.  ให้คำแนะนำระบบงานเพิ่มเติม

ความหมายของ  “การบัญชี”

 การบัญชีมีคำนิยามต่างๆ กันตามความนิยม แต่ที่ใช้กันมากได้แก่คำนิยามของสมาคมผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวไว้ว่า การบัญชีหมายความถึง “การจดบันทึก การจำแนก  

การสรุปผลและการรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการเงินโดยใช้หน่วยเป็นเงินตรารวมทั้งการแปลความหมาย 

ของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย”
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จากนยิามความหมายของการบญัชดีงักลา่วขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ในกระบวนการทำบญัชนีัน้  จะตอ้งเริม่ดว้ยการ 

รวบรวมเอกสารหลักฐานของเหตุการณ์ทางการเงินของธุรกิจหรือเรียกอีกอย่างว่ารายการค้า เพ่ือนำมาจดบันทึก 

เรียงตามลำดับก่อนหลังในสมุดรายวัน แล้วจึงนำมาจำแนกแยกประเภทของรายการค้าในสมุดแยกประเภท   

จากนั้นทุกรอบระยะเวลาตามแต่ที่เราต้องการ เช่นทุกเดือน ทุกไตรมาส ทุกปี ก็จะมาทำการสรุปผล 

สิง่ทีบ่นัทกึแยกประเภทไวแ้ลว้นีอ้อกมาเพือ่แสดงฐานะทางการเงนิ (งบดลุ)  ผลการดำเนนิงาน  (งบกำไรขาดทนุ) 

และผลการเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิ (งบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะทางการเงนิ)  ซึง่งบทีแ่สดงผลสรปุ

นี้เรียกรวมว่า งบการเงิน  และงบการเงินที่ได้มาก็จะนำมาแปลความหมายในรูปของการวิเคราะห์งบการเงิน 

ต่อไป

ประโยชน์ของการบัญชี

 เม่ือมีการจัดทำบัญชีแล้ว กิจการก็จะได้รับประโยชน์จากรายงานทางการบัญชีในด้านต่างๆ มากมาย 

ได้แก่ บัญชีทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลทรัพย์สิน เช่น บัญชีแสดงยอดเงินสดคงเหลือย่อมเป็น 

การบังคับให้ผู้รักษาเงินสดต้องรับผิดชอบในยอดเงินสดให้ตรงกับที่ปรากฏตามบัญชี

 การบัญชีเป็นวิธีการเก็บรวบรวมสถิติอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ในการควบคุมให้ 

การดำเนนิงานเปน็ไปโดยมปีระสทิธภิาพ ชว่ยปอ้งกนัความผดิพลาดในการทำงาน เชน่ไมห่ลงลมืจา่ยคา่ใชจ้า่ยซำ้ 

และใช้ตรวจสอบความถูกต้องได้ในภายหลัง ช่วยคำนวณผลกำไรขาดทุนของกิจการสำหรับระยะเวลาหนึ่ง  

รวมทั้งยังช่วยแสดงฐานะของกิจการในขณะใดขณะหนึ่งด้วย

ระบบบัญชี แบ่งแยกเป็นส่วนย่อยได้ดั้งนี้คือ

  1.  ระบบการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลรายการทางการเงิน โดยกำหนดแบบพิมพ์หรือเอกสารที่กิจการ 

ใช้อยู่แล้วในการทำธุรกิจเช่น ใบส่งสินค้า ใบรับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่ง 

ข้อมูลที่กิจการจะใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชี 

 2.  ระบบในการบันทึกรายการทางเงินเหล่าน้ีตามลำดับก่อนหลัง โดยกำหนดประเภทของสมุดรายวัน 

ขั้นต้น ซึ่งทั่วไปก็ได้แก่ สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันขาย สมุดรายวันซื้อ สมุดเงินสด เป็นต้น เพื่อใช้ในการ

บันทึกรายการดังกล่าว

 3. ระบบการแยกประเภทบัญชี โดยกำหนดจากประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายตาม 

ความเหมาะสมของแต่ละกิจการ เพื่อใช้ในการผ่านรายการบัญชี 

 4.  ระบบในการจัดทำรายงานในรูปงบการเงิน ซึ่งก็ได้แก่การวางรูปแบบของงบดุล งบกำไรขาดทุน 

และรายงานอื่นตามที่กิจการต้องการ
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การวางแผนระบบบัญชี

 ดังได้กล่าวมาแล้วว่าบัญชีคือการรวบรวมข้อมูลรายการค้าของกิจการ ดังน้ันพนักงานทุกคนของกิจการ

ต่างก็มีส่วนอยู่ตลอดเวลาที่ก่อให้เกิดรายการค้าขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ามีการทำ 

รายการค้าอย่างหน่ึงอย่างใดข้ึน พนักงานคนใดต้องทำอะไร ใช้เอกสารแบบพิมพ์อะไร กรอกข้อความอะไรลงใน 

แบบพิมพ์ที่กำหนดนั้น เรียบร้อยแล้วต้องนำส่งให้พนักงานบัญชีอย่างไร และเมื่อพนักงานบัญชีได้รับแล้ว 

จะตอ้งบนัทกึอยา่งไร ขัน้ตา่งๆทีก่ลา่วขา้งตน้คอืการวางแผนระบบบญัชนีัน้เอง ซึง่กจิการโดยทัว่ไปพอจะแยก

ธุรกรรมหลักๆ  ที่ต้องวางหลักการขั้นตอนในการทำงานเพื่อใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีได้ดังนี้

 1. ระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงเหลือ

 2. ระบบบัญชีสำหรับการขายและควบคุมลูกหนี้

 3. ระบบบัญชีสำหรับการคำนวณต้นทุนในการผลิต

 4. ระบบบัญชีสำหรับเงินสดรับ

 5. ระบบบัญชีสำหรับเงินสดจ่าย

 เมื่อวางระบบกำหนดหน้าที่ของแต่คนได้แล้ว  ในการบันทึกรายการทั้งในระดับตามเวลาก่อนหลัง 

และบันทึกแยกประเภทบัญชี ตลอดจนการจัดทำรายงาน กิจการอาจพิจารณาใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยได้ 

ซึ่งปัจจุบันมีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางบัญชีให้เลือกมากมายในท้องตลาด 
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ใบงานที่  6

ชื่อ-สกุล.......................................................................รหัสนักศึกษา................................................................

รหัส.............................................................................กศน.ตำบล....................................................................

กศน.อำเภอ..................................................................จังหวัด..........................................................................

1.  จงอธิบายประโยชน์ของการจดบันทึก

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

2.  ประโยชน์ของรายรับ -  รายจ่าย มีอะไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

3.  งานบัญชี มีความจำเป็นอย่างไรในการขยายตลาดสินค้า

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

4.  การพัฒนาระบบบัญชี มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..........................................................…
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ตอนที่  7

การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้  

มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

เรื่อง  1  แผนและโครงการพัฒนาอาชีพ

 การวางแผนและการเขียนโครงการ

 การวางแผน คือ การมองอนาคต การเล็งเห็นจุดหมายที่ต้องการ การคาดปัญหาเหล่านั้นไว้ล่วงหน้า 

ไว้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น

 ประเภทของแผน

 เมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้น่าจะพูดถึงประเภทของแผนเสียเล็กน้อยเพื่อความเข้าใจลักษณะของแผน 

แต่ละอย่าง ถ้าจะมองในแง่ของระยะเวลาอาจจะแบ่งแผนออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ  ดังนี้คือ

 1.  แผนพัฒนาระยะยาว (10 - 20 ปี) กำหนดเค้าโครงกว้างๆ ว่าประเทศชาติของเราจะมีทิศทางพัฒนา 

ไปอย่างไร ถ้าจะดึงเอารัฐธรรมนูญ และ/หรือแผนการศึกษาแห่งชาติมาเป็นแผนประเภทนี้ก็พอ ถูไถไปได ้

แต่ความจริงแผนพัฒนาระยะยาวของเราไม่มี

 2. แผนพัฒนาระยะกลาง (4 - 6 ปี) แบ่งช่วงของการพัฒนาออกเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี หรือ 6 ปี 

โดยคาดคะเนว่าในช่วง 4 - 6 ปี นี้ จะทำอะไรกันบ้าง จะมีโครงการพัฒนาอะไร จะงบประมาณใช้ทรัพยากร 

มากน้อยเพียงไร แผนดังกล่าวได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน่ันเอง  ในส่วนของการศึกษาก็มีแผน 

พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (ไม่ใช่แผนการศึกษาแห่งชาติ) ในเรื่องของการเกษตรก็มีแผนพัฒนาเกษตรเป็นต้น

 3. แผนพัฒนาประจำปี (1 ปี ) ความจริงในการจัดทำแผนพัฒนาระยะกลาง เช่น แผนพัฒนาการศึกษา 

ได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้เป็นรายปีอยู่แล้ว แต่เน่ืองจากการจัดทำแผนพัฒนาระยะกลางได้จัดทำไว้ล่วงหน้า 

ข้อมูลหรือความต้องการที่เขียนไว้อาจไม่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนา 

ประจำปีขึ้น นอกจากนั้น วิธีการงบประมาณของเราไม่ใช้แผนพัฒนาระยะกลางขอตั้งงบประมาณประจำปี 

เพราะมีรายละเอียดน้อยไป แต่จะต้องใช้แผนพัฒนาประจำปี เป็นแผนขอเงิน

 4. แผนปฏิบัติการประจำปี (1 ปี) ในการขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปีในข้อ 3 

ปกติมักไม่ได้ตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมต่างๆขอไป สำนักงบประมาณหรือคณะกรรมาธิการของรัฐสภามักจะ 

ตัดยอดเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการต่างๆ ขอไปตามความเหมาะสมและจำเป็นและสภาวการณ์การเงินงบประมาณ

ของประเทศท่ีจะพึงมีภายหลังท่ีส่วนราชการต่างๆ ได้รับงบประมาณจริงๆแล้ว จำเป็นท่ีจะต้องปรับแผนพัฒนา 

ประจำปีที่จัดทำขึ้นเพื่อขอเงินให้สอดคล้องกับเงินที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งเรียกว่าแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้น
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ความหมายของโครงการ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของโครงการว่า  หมายถึง “แผนหรือ 

เค้าโครงการตามที่กำหนดไว้” โครงการเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาซึ่งช่วยให้เห็นภาพ 

และทิศทางการพัฒนา ขอบเขตของการที่สามารถติดตามและประเมินผลได้

 โครงการเกิดจากลักษณะความพยายามที่จะจัดกิจกรรม หรือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  เพื่อ 

บรรเทาหรือขจัดปัญหา และความต้องการทั้งในสถาณการณ์ปัจจุบันและอนาคต โครงการโดยทั่วไป สามารถ 

แยกได้หลายประเภท เช่น โครงการเพื่อสนองความต้องการ โครงการพัฒนาทั่วๆ ไป  โครงการตามนโยบาย 

เร่งด่วน เป็นต้น

องค์ประกอบของโครงการ

 องค์ประกอบพื้นฐานในโครงการแต่ละโครงการนั้นควรจะมีดังนี้

 1. ชื่อแผนงาน เป็นการกำหนดชื่อให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการที่มีลักษณะงาน 

ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนองวัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้

 2. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจนและเรียกเหมือนเดิม 

ทุกครั้งจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

 3. หลักการและเหตุผล ใช้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจำเป็นที่เกิดขึ้นที่จะต้องแก้ไข  

ตลอดจนช้ีแจงถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการและหากเป็นโครงการท่ีจะดำเนินการ 

ตามนโยบาย หรือสอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือแผนอื่น ๆ 

ก็ควรชี้แจงด้วย

 4.  วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การดำเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้อะไร 

เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดและประเมินผลได้ 

 5. เป้าหมาย ให้ระบุว่าจะดำเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลขหรือจำนวนที่ 

จะทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด การระบุเป้าหมาย เป็นประเภทลักษณะและปริมาณ ให้สอดคล้องกับวัตถุ

ประสงค์และความสามารถในการทำงานของผู้รับผิดชอบโครงการ

 6.  วิธีดำเนินการหรือกิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน คืองานหรือภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติ 

ในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้ 

แล้วนำมาจัดลำดับว่าควรจะทำส่ิงใดก่อน-หลัง หรือพร้อมๆ กัน แล้วเขียนไว้ตามลำดับ จนถึงข้ันตอนสุดท้าย 

ที่ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

 7. ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ คือการระบุระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการจนเสร็จส้ินโครงการ 

ปัจจุบันนิยมระบุ วัน-เดือน-ปี ท่ีเร่ิมต้นและเสร็จส้ิน การระบุจำนวน ความยาวของโครงการเช่น  6  เดือน  2 ปี 

โดยไม่ระบุเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เป็นการกำหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์

 8. งบประมาณ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งควรจำแนกรายการค่าใช้จ่ายได้ 

อย่างชัดเจน 
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 9. เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ 

หรือรับผิดชอบโครงการ โครงการย่อยๆ บางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการได้

 10. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าในการดำเนินการ 

โครงการนั้น ควรจะประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 11. การประเมินผล บอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรทำอย่างไรในระยะเวลาใดและใช้วิธีการ 

อย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถนำมาพิจารณาประกอบการดำเนินการ เตรียมโครงการ

ที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป

 12. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เม่ือโครงการน้ันเสร็จส้ินแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้างใครเป็นผู้ได้รับ 

เรื่องนี้สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการด้วยได้

              ลักษณะโครงการที่ดี

 โครงการที่ดีมีลักษณะดังนี้

 1.  เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้

 2.  มีรายละเอียด เนื้อหาสาระครบถ้วน ชัดเจน และจำเพาะเจาะจง โดยสามารถตอบคำถามได้

 3.  รายละเอียดของโครงการดังกล่าว ต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์ต้อง 

สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีดำเนินการต้องเป็นทางที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เป็นต้น

 4.  โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาต้องมีผลอย่างน้อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้

          -   สนองตอบ สนับสนุนต่อนโยบายระดับจังหวัดหรือนโยบายส่วนรวมของประเทศ

          -   ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเฉพาะส่วนและการพัฒนาโดยส่วนรวมของประเทศ

          -   แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดตรงประเด็น

 5.  รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเป็นแนวทางให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจ และสามารถดำเนินการตาม

โครงการได้

 6.  เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้และสามารถติดตามและประเมินผลได้  

เรื่องที่  2  องค์ความรู้  (Knowledge)  

 องค์ความร ู้  คือ ข้อมูล (Data) หรือข่าวสาร (Information) ที่สามารถอธิบายความหมายได้  

มีความสัมพันธ์กับปัญหา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งองค์ความรู้ 

จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหน่ึงขององค์กร สามารถแลกเปล่ียนทรัพย์สินน้ีได้ระหว่างบุคคล และทรัพย์สิน 

ชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาให้เพิ่มพูนได้  ดังนั้นองค์ความรู้จึงจัดเป็นพลังพิเศษขององค์กร ที่จะ 

สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรได้ในอนาคต
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ประเภทขององค์ความรู้  (Knowledge  Types)  

สามารถจำแนกประเภทขององค์ความรู้  ได้ดังนี้  

 1. Base  knowledge  คือ  องค์ความรู้พื้นฐานขององค์กร  ซึ่งทุกองค์กรจะต้องมี  จัดเป็นองค์ความรู้

ที่มีความสำคัญ  ใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  และใช้วางแผนระยะสั้นขององค์กร

 2.  Trivial  knowledge  คือ  องค์ความรู้ทั่วไปขององค์กร  เก็บรวบรวมไว้ในองค์กรแต่ไม่ได้ใช้ในการ

ตัดสินใจกับงานหลักหรือภารกิจหลักขององค์กร  

 3. Explicit  knowledge  คือ  องค์ความรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจน  สามารถเขียนบรรยายได้อย่างชัดเจน 

ในรูปแบบของกระดาษ  (Paper)  หรือรายงาน  (Report)  ซ่ึง  Explicit  knowledge  อาจได้มามาจากวัตถุประสงค์หลัก 

ในการดำเนินงานขององค์กร  ข้อมูลที่ว่าด้วยหลักเหตุผลต่างๆ  หรือข้อมูลด้านเทคนิค  ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้

สามารถเก็บรวบรวมได้ง่ายๆ  จากแหล่งเอกสารในองค์กรสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ง่ายอาจจะโดยวิธี 

การสอนหรือการเรียนรู้

 4. Tacit    knowledge  คือ  องค์ความรู้ที่ไม่มีโครงสร้าง  ไม่สามารถบรรยายหรือเก็บรวบรวมได้จาก

แหล่งเอกสาร  เป็นความรู้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ที่เคยพบเจอกับปัญหาต่างๆ  อาจจะเป็นสัญชาตญาณ  

และความชำนาญเฉพาะด้านของบุคคล  ซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้ประเภทนี้  กำลังถูกพัฒนาให้มีการจัดเก็บ   

เพราะเป็นความรู้ที่นอกเหนือจากมีอยู่ในรูปแบบของ  Explicit  knowledge    

 การจัดการองค์ความรู้  (knowledge  Management  :  KM)

 การจัดการองค์ความรู้  เป็นกระบวนการในการล้วงเอาความจริงภายในองค์กรออกมาจากน้ันทำการ 

เปลี่ยนรูป และเผยแพร่องค์ความรู้นั้นผ่านทางหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร ดังนั้นองค์กรสามารถใช้ 

องค์ความรู้ร่วมกันได้  ซึ่งเมื่อนำองค์ความรู้ไปใช้งานแล้ว องค์ความรู้นั้นจะไม่หมดสามารถนำกลับมาใช ้

ใหม่ได้อีก องค์ความรู้จะช่วยทำให้องค์กรสามารถค้นหา คัดเลือก จัดการเผยแพร่ และส่งมอบข่าวสาร และ 

ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้

 การจัดการกับองค์ความรู้นั้น  จะทำการเปลี่ยนรูปข้อมูลและข่าวสารให้อยู่ในรูปขององค์ความรู้ที่ 

สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาได้ และต้องสามารถใช้ได้ผลกับทุกๆ หน่วยงาน และกับทุกๆ คน  

ภายในองค์กร  

 วัตถุประสงค์ของการจัดการองค์ความรู้  (KM  Objectives)

 การจัดการองค์ความรู้  มีวัตถุประสงค์หลัก  ดังนี้

 1. เพื่อสร้างระบบจัดเก็บองค์ความรู้  (Create  knowledge  repositories)

 2. เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงองค์ความรู้  (Improve  knowledge  access)

 3. เพ่ือยกระดับสภาพแวดล้อมขององค์ความรู้ให้ดีข้ึน (Enhance  knowledge  as  an  environment )

 4. เพ่ือจัดการองค์ความรู้ให้เป็นทรัพย์สินท่ีมีค่า  และมีประโยชน์  (Manage  knowledge as  an  asset )  
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 เหตุผลในการนำ  KM  มาปรับใช้ในองค์กร

 1. ลดต้นทุน  (Cost  savings)

 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  และการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  (Better  performance)

 3. เพื่อพิสูจน์ความสำเร็จขององค์กร  (Demonstrated  success)

 4. เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันที่ดีเยี่ยม  (Share  Best  Practices)

 5. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  (Competitive  advantage)

 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้  (KM  Development)

 ในการสร้างกลยุทธ์องค์ความรู้  องค์กรต้องรู้ว่าต้องการใช้องค์ความรู้ด้านใดเป็นกลยุทธ์  (Need - 

a  knowledge  strategy) ซึ่งต้องมองเน้นในเรื่องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจภายนอกก่อน 

เป็นอันดับแรก  และพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีองค์กรคาดว่าจะได้รับ  หากมีการพัฒนาองค์ความรู้ข้ึนมาใช้งาน   

จากน้ันทำการกำหนดทรัพย์สินองค์ความรู้ท่ีจะใช้  (Identify  knowledge  assets)  เป็นการระบุรายละเอียดของ 

องค์ความรู้ว่าฐานองค์ความรู้ว่าอะไรท่ีเราต้องการ  และจำแนกประเภทองค์ความรู้น้ันๆ ให้ตรงกับความต้องการ 

ของผู้ใช้ในแต่ละหน่วยงานขององค์กร  จากนั้นทำการสร้างแบบจำลอง (Model) แนวคิดเพื่อวิเคราะห์ 

หาจุดเด่น  จุดด้อย  ขององค์ความรู้แต่ละประเภท

 ขั้นตอนการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้

 1. ระบุปัญหา (Identify the problem) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและค้นหาปัญหาที่มีจำเป็น 

ที่จะต้องแก้ไขพิจารณาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร องค์ความรู้ใดยังขาดประสิทธิภาพ ต้องได้รับการแก้ไข 

ปรับปรุง  และองค์ความรู้ใดที่องค์กรยังขาดอยู่  ยังไม่มีการจัดเก็บเอาไว้ในฐานความรู้

 2. จัดเตรียมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Prepare  for  change) เป็นการออกแบบขั้นตอนในการ 

เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้  ว่าถ้าหากจะมีการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์ความรู้นั้น  จะต้องมี

ขั้นตอนและกิจกรรมในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

 3. จัดสร้างทีมงานสำหรับพัฒนาองค์ความรู้ (Create the team) สำหรับทีมงานในการพัฒนา 

องค์ความรู้นั้น  ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นบุคคลเฉพาะที่อยู่ในส่วนของ  IT  เท่านั้น  เนื่องจากจำเป็นต้องมีผู้ที่มี 

ความรู้  ความชำนาญในแต่ละด้านขององค์ความรู้นั้นๆ  ดังนั้นหัวหน้าฝ่ายจัดการองค์ความรู้ (CKO) จะเป็น 

ผู้บริหารทีมงาน หากจะให้การพัฒนาระบบองค์ความรู้นั้นประสบผลสำเร็จควรมีโครงการพัฒนาระบบ 

แบบนำร่อง (Pilot)  เพื่อให้พนักงานบางส่วนได้ทดลองนำองค์ความรู้ออกไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงเสียก่อน

 4. การกำหนดองค์ประกอบต่างๆขององค์ความรู้  (Map  out  the  knowledge) เป็นองค์ประกอบที่ 

ประกอบกันขึ้นเป็นระบบซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาว่าองค์ความรู้นั้นควรจะเก็บจากแหล่งใดบ้าง 

และจัดเก็บจากบุคคลใดบ้าง  มีการจำแนกประเภทขององค์ความรู้ออกเป็นหมวดหมู่  เพ่ือง่ายต่อการดึงไปใช้ 

และแก้ปัญหา  ตลอดจนเลือกเครื่องมือ  (Tool)  ที่จะใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ 
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 5. สร้างกลไกในการตอบสนองกลับ  (Create  a  feedback  mechanism)  เป็นการกำหนดข้ันตอนและ 

กระบวนการในการรับข้อคิดเห็น (Comment) จากการนำระบบองค์ความรู้ไปใช้งาน เมื่อเกิดปัญหาขึ้น   

ควรมีระบบที่จะให้พนักงานส่งคำแนะนำกลับมายังหน่วยงาน  เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงระบบอีกครั้ง

 6. สร้างกรอบให้คำจำกัดความ (Define the building blocks) เป็นการกำหนดกรอบแนวคิด 

ของแต่ละขอบข่ายองค์ความรู้ท่ีจะกระทำ  ขอบข่ายองค์ความรู้น้ีจะให้ทำอะไรบ้าง  มีวิธีการจัดเก็บองค์ความรู้ 

ในรูปแบบใด  ใช้หลักการค้นหาองค์ความรู้อย่างและนำเสนอในรูปแบบใด  เป็นต้น

 7. รวมระบบเข้ากับข่าวสารที่มีอยู่แล้วในระบบเดิม  (Integrate existing information systems) 

เป็นการนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในมือ ผสมผสานเข้ากับระบบข่าวสารในองค์กร เพื่อให้มีระบบที่มี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันความต้องการ

เรื่องที่  3  ทักษะในความรู้

 ทักษะ (Skill) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้ “ทำ” เช่นทักษะด้าน ICT ทักษะด้านเทคโนโลยีการบริหาร

สมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ต้องผ่าน การเรียนรู้ และฝึกฝนเป็นประจำจนเกิดเป็นความชำนาญในการใช้งาน 

 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจำและการระลึกได้ถึงความคิด วัตถุ 

และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจำที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นอิสระแก่กัน ไปจนถึงความจำในสิ่งที่ยุ่งยาก

ซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

 ความรู้ตามลักษณะมี 2 ประเภท  คือ

 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ 

สัญชาตญาณของแต่ละบุคคล เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 

 3. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถ ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น 

การบันทึก 

 ความรู้ตามโครงสร้างอยู่ 2 ระดับ คือ

 1. โครงสร้างส่วนบนของความรู้ ได้แก่ Idea ปรัชญา หลักการ อุดมการณ์ 

 2. โครงสร้างส่วนล่างของความรู้ ได้แก่ ภาคปฏิบัติการของความรู้ ได้แก่องค์ความรู้ท่ีแสดงในรูปของ 

ข้อเขียน สัญญะ การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศิลปะ การเดินขบวนทางการเมือง โครงสร้างส่วนล่างของ 

ความรู้มีโครงสร้างระดับลึกคือ ความหมาย (significant) 
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เรื่องที่  4  การตลาด

 ตลาด  เป็นกระบวนการ  หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการ 

ผลิตสินค้าและจัดหา  ไปถึงมือลูกค้าหรือผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ  เพื่อที่จะช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้สินค้าหรือ

บริการถูกต้อง  และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

 ตลาดโดยทั่วๆ  ไปมีหน้าที่  ดังนี้

 1. หน้าที่ในการผลิตสินค้า  และบริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค

 2. หน้าที่ในการขนส่งและเก็บรักษา  เพื่อให้สินค้าและบริการนั้น  ถึงมือลูกค้าได้สะดวกและ 

ทันความต้องการ

 3. หน้าที่ทางการเสี่ยงภัย  โดยการจัดมาตรฐานการแบ่งระดับสินค้าและการเงิน  เพื่อความสะดวก 

ในการกำหนดราคาอีกทั้งเป็นการให้เครดิตแก่ผู้บริโภคหรือลูกค้าในรูปแบบต่างๆ  เพื่อช่วยปริมาณการขาย 

สินค้าและบริการให้มากขึ้น

 4. หน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า  เช่น  ความต้องการของลูกค้าสภาวะตลาด 

การเมือง  สังคม  ค่านิยม  ความเชื่อ  และวัฒนธรรม  เป็นต้น

 การตลาด  หมายถึง  ทุกอย่างที่เราทำเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า  และก่อให้เกิดการขาย 

โดยมีผลกำไร

 หน้าที่ทางการตลาด

 1. จัดหาสินค้า  /  บริการที่ลูกค้าต้องการ

 2. กำหนดราคาสินค้า  /  บริการที่ลูกค้ายินดีจ่าย

 3. นำสินค้า  /  บริการไปสู่ลูกค้า

 4. ให้ข้อมูลและดึงดูดใจเพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้า  /  บริการ

 ส่วนแบ่งทางการตลาด

 ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นกระบวนการแบ่งตามลักษณะของผู้บริโภคที่มีความต้องแตกต่างกัน 

จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลด้านการตลาดที่มีผลต่อยอดขายสินค้า  โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์  

ด้านภูมิศาสตร์  ด้านประชากรศาสตร์  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ด้านจิตพิสัยส่วนบุคคล ด้านความสัมพันธ์ 

ในการนำไปใช้  ด้านสถานการณ์การใช้  ด้านผลประโยชน์  และด้านการประสมประสาน

 การวิเคราะห์การตลาด

 การศึกษาข้อมูล  และรายละเอียดเก่ียวกับลูกค้าท่ีบ่งบอกถึง  ลักษณะและคุณสมบัติของลูกค้าซ่ึงเป็น

การค้นหาพฤติกรรมในการซื้อของผู้ซื้อ  ผู้บริโภคเพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนทางตลาดหรือกลยุทธ์ 

ทางการตลาดที่สามารถสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคและลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
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การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด

 ตลาดในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังน้ันผู้ประกอบการควรนำรูปแบบของตลาดท่ีเป็น 

ส่วนแคบๆ หรืออาจเรียกว่ากลยุทธ์ตลาดเป้าหมาย หรือกลยุทธ์ตลาดรายย่อย มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา 

การตลาด

 การวางแผนการตลาด

 ตลาดท่ีดีมีประสิทธิภาพจะสร้างความน่าเช่ือถือให้กับกิจการ  และผู้ประกอบการ  กิจกรรมทางการตลาด 

ควรมีข้อมูลเหล่านี้  คือ

 1. กิจการจะขายอะไร  หรือผลิตอะไร

 2. สินค้ามีราคาเท่าไร

 3. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คือใคร

 4. ลูกค้าอยู่ที่ไหน

 5. วิธีการนำลูกค้าและบริการสู่ลูกค้าทำได้อย่างไร

เรื่องที่  5  การผลิต

 การผลิต  หมายถึง  กระบวนการท่ีทำให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  (Value  Added)  ท้ังท่ีเป็นมูลค่าหรือประโยชน์ 

ใช้สอย  (Use  Value)  และมูลค่าในการแลกเปลี่ยน  (Exchange  Value)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นการผลิตจึงเป็นการสร้างคุณค่าของสินค้าที่สามารถ 

สนองตอบความต้องการของมนุษย์  (Utility)

 การสร้างคุณค่าของสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั้นได้พัฒนาการมาพอจะ 

สรุปได้  ดังนี้

 ระยะแรก  มนุษย์สร้างสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง  เริ่มตั้งแต่ยุคที่เรียกว่า 

Hunting  and  Gathering  และยุคการเกษตรที่อาศัยธรรมชาติ

 ระยะที่สอง  มนุษย์สร้างสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อื่นเพื่อประโยชน์แห่งตน  

เร่ิมต้ังแต่ยุคพาณิชย์นิยม  ยุคปฏิวัติ  อุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม  ในยุคน้ีต้องใช้ความรู้ด้านการบริหารและ 

จัดการเพ่ือการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ผลิตได้มากและต้นทุนต่ำ  เม่ือผลิตมากก็ต้องขายให้มากจึงจำเป็น 

ต้องหาวิธีการให้ประชาชนบริโภคมากขึ้น  อันนำไปสู่การบริโภคเกิน  (Over  consumption)  และลงทุนเกิน  

(Over  investment)  ทำให้ทรัพยากรถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

 ระยะที่สาม  มนุษย์ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  และทรัพยากรที่มีจำนวนโดยยังใช้ประโยชน์ 

ไม่เต็มท่ี  คือ  “คน”  จึงได้ให้ความสนใจต่อ  “คน”  กระบวนการผลิต   โดยยังมีความแตกต่างใน  ความคิดโดย 

กลุ่มหนึ่งยังคิดในระบบเก่าที่ว่า “คน” คือ ปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งที่ใช้ในการผลิตเหมือนปัจจัยการผลิต

อื่นๆ  เรียกว่า  ทรัพยากรมนุษย์  หมายความว่า  มนุษย์เป็นที่มาของทรัพย์  ซึ่งให้ความสำคัญต่อ  “มูลค่า”  

แต่อีกกลุ่มคิดในระบบใหม่ว่า  “คน”  คือ  จุดหมายปลายทาง  (Ends)  เพราะ  “คน”  รู้ว่าตนเองต้องการอะไร  

และทำอะไรได้  โดยทำให้ชีวิตดีขึ้นและสังคมก็ดีขึ้น  “มองคน”  ในแง่จิตวิญญาณ  เท่ากับให้ความสำคัญต่อ  

“คุณค่า”  ของความเป็นคน
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เรื่องที่  6  ระบบการบัญชี

 การบัญชี  หมายถึง  การรวบรวม  การจดบันทึก  การจัดประเภท  การวิเคราะห์และสรุปผลรายการ 

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างมีหลักเกณฑ์  เพื่อจัดทำเป็นรายการทางการเงินแสดงฐานะการเงิน   

ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของธุรกิจ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการนำ

ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ

 การทำบัญชี  หมายถึง  การจดบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้น  โดยการบันทึกรายการขั้นตอน   

การจัดหมวดหมู่โดยการแยกประเภทรายการ  และสรุปผลรายการท่ีเกิดข้ึนจัดทำเป็นงบการเงิน  ตามหลักการ 

บัญชีที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

 ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี

 1. ช่วยในการควบคุมรักษาทรัพย์สินต่างๆ  ของกิจการ

 2. แสดงให้เห็นผลการดำเนินงาน  (ผลกำไรหรือขาดทุน)  ของกิจการ  เพื่อนำไปคำนวณภาษี

 3. แสดงให้เห็นฐานะการเงินของกิจการ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ

 4. ให้ข้อมูลตัวเลขที่เป็นประโยชน์กับเจ้าของกิจการในการตัดสินใจ

 ประเภทของบัญชี  แบ่งออกเป็น  5  ประเภท  คือ

 1. สินทรัพย์  หมายถึง  สิ่งของที่สามารถวัดมูลค่าได้เป็นตัวเงินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน  เช่น  

เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้  วัสดุสำนักงาน  อาคาร  รถยนต์  สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  เป็นต้น

 ตัวอย่าง  กิจการแห่งหน่ึงมีเงินสด  40,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  20,000  บาท  อาคาร 1,040,000  บาท 

ดังนั้นกิจการแห่งนี้มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น  2,000,000  บาท

 2. หนี้สิ้น  หมายถึง  จำนวนเงินที่กิจการเป็นหนี้บุคคลภานอกซึ่งจะต้องชำระคืนในอนาคต  เช่น 

เจ้าหนี้การค้า  เงินกู้  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  เป็นต้น

 ตัวอย่าง  กิจการกู้เงินจากธนาคารมาลงทุน  500,000  บาท  ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ  8,000  บาท 

ดังนั้นกิจการนี้มีหนี้สินทั้งสิ้น  508,000  บาท  

 3. ทุนหรือส่วนของเจ้าของ  หมายถึง  สินทรัพย์สุทธิที่ีกิจการเป็นเจ้าของ  หรือสินทรัพย์ที่กิจการ 

มีอยู่หักด้วยหนี้สินที่มีอยู่

 ตัวอย่าง  กิจการมีเงินสด  50,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  100,000  บาท  เจ้าหนี้การค้า  20,000  บาท  

ดังนั้นกิจการนี้มีสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของเจ้าของ  130,000  บาท

 4. รายได้  หมายถึง  รายได้จาการดำเนินงานของกิจการ  เช่น  รายได้จากการขายสินค้า  รวมท้ังรายได้อ่ืนๆ 

ของกิจการ  เช่น  รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  รายได้จากเงินปันผล  (ลงทุนซื้อหุ้นกิจการอื่น)

 5. ค่าใช้จ่าย  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของกิจการ  เช่น  เงินเดือน  ค่าวัสดุ  สำนักงาน 

ค่าพาหนะ  และรวมถึงค่าเสื่อมราคาด้วย
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 การบันทึกบัญชี

 1. สมการบัญชี  คือ  สมการท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์  หน้ีสินและทุน (ส่วนของเจ้าของ)  

แสดงได้ดังนี้

    สินทรัพย์  =  หนี้สิ้น +  ทุน  (ส่วนของเจ้าของ)

  ตัวอย่าง  กิจการมีเงินฝากธนาคาร  500,000   บาท  มีเจ้าหนี้การค้า  20,000  บาท   ดังนั้นสามารถ

คำนวณทุนหรือส่วนของเจ้าของได้จากสมการบัญชี

    สินทรัพย์  =  หนี้สิน  +  ทุน

  หรือ  ทุน      =  สินทรัพย์  - หนี้สิน

    ทุน      =  500,000  -  20,000  บาท

    ทุน      =  480,000  บาท

 2. หลักบัญชี  โดยท่ัวไปกำหนดให้บันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่  หมายถึง  การบันทึกรายการทางบัญชี 

ที่เกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทั้ง  2  ด้าน  (เดบิตและเครดิต)  นั่นคือ  เมื่อรายการทางบัญชีเกิดขึ้นจะต้อง 

บันทึกบัญชีหนึ่งทางด้านเดบิต  และอีกบัญชีหนึ่งทางด้านเครดิต  ด้วยจำนวนเงินเท่ากันเสมอ

 3. การวิเคราะห์รายการค้า

  3.1 รายการค้า  หมายถึง  กิจกรรมหรือการดำเนินงานของธุรกิจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์หนี้สินและทุน  ซึ่งต้องนำไปบันทึกบัญชีไว้เป็นหลักฐาน  เช่น  การนำเงินสดมาลงทุนในกิจการ  

การนำเงินฝากธนาคาร  การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

  3.2 รายการท่ีไม่ใช่รายการค้า  หมายถึง  รายการท่ีไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์  หน้ีสิน 

และส่วนของเจ้าของหรือทุน  เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

  3.3 การวิเคราะห์รายการค้า  หมายถึง  การพิจารณารายการค้าที่ีเกิดขึ้นว่ามีผลทำให้สินทรัพย์  

หนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือทุน  เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

 4. วิธีการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักบัญชีคู่

  1.  รายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นรายการประเภทใด  และเกี่ยวข้องกับบัญชีอะไรบ้าง

  2.   รายการนั้นมีผลทำให้บัญชีเหล่านั้นมียอดเพิ่มขึ้น  หรือลดลงด้วยจำนวนเงินเท่าใด
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ตัวอย่าง   การวิเคราะห์รายการค้า

สรุปการบันทึกบัญชีประเภทต่างๆ

 5. รายงานทางการเงินและบัญชี

  5.1 งบทดลอง  คือ  รายงานทางบัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี 

ตามหลักบัญชีคู่  โดยแสดงยอดคงเหลือของบัญชีต่างๆ  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาใดระยะหนึ่ง  โดยยอดรวมของ 

ยอดคงเหลือของบัญชีด้านเดบิตจะเท่ากับยอดรวมของยอดคงเหลือของบัญชีด้านเครดิต

  5.2 งบการเงิน  คือ  การรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนของกิจการในช่วงเวลาหน่ึง แบ่งเป็น

   (1)  งบกำไรขาดทุน  คือ  รายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่ากิจการมีผลกาดำเนินงาน 

ในช่วงเวลาเป็นอย่างไร  โดยการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน  ถ้ารายได้มากกว่า 

ค่าใช้จ่ายแสดงว่ามีผลกำไร  แต่รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายแสดงว่าขาดทุน

   (2)  งบดุล  คือ  รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง 

โดยบอกให้ทราบว่ากิจการมีสินทรัพย์และหน้ีสินประเภทใดบ้าง  จำนวนเท่าใด  และมีส่วนของเจ้าของจำนวน 

เท่าใด
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แบบทดสอบ
รายวิชาเลือกสาระการประกอบอาชีพ  (การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ )  

ตอนที่  7  การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้  มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ

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

คำชี้แจง   ให้นักศึกษาวงล้อมรอบข้อที่ถูกต้อง

1.  ข้อใดให้ความหมายเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ

      ก.  งบดุล    ข.  งบกำไรขาดทุน

     ค.  งบทดลอง    ง.  งบรายรับ-รายจ่าย

2.  ข้อใดไม่ใช่รายการสินทรัพย์

     ก.  วัสดุสำนักงาน   ข.  ลิขสิทธิ์

     ค.  สิทธิบัตร    ง.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

3.  ข้อใดเป็นประเภทองค์ความรู้พื้นฐาน

     ก.  Base  knowledge   ข.  Trivial  knowledge  

     ค.  Explicit  knowledge     ง.  Tacit    knowledge  

4. การจัดทำแผนมีกี่ประเภท

     ก.  1  ประเภท    ข.  2  ประเภท

     ค.  3  ประเภท    ง.  4  ประเภท

5.  แผนพัฒนาระยะยาวมีระยะเวลากี่ปี

     ก.  3-4  ปี    ข.  4-6  ปี

     ค.  6-9  ปี    ง.  10-20  ปี

6.  ข้อใดเป็นลักษณะของโครงการที่ดีที่สุด

     ก.  เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้    

 ข.  เป็นโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน

     ค.  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์รายข้อ

 ง.  เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินการมากที่สุด

7.  เหตุผลในการนำ  KM  มาปรับใช้ในองค์กร

     ก.  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  และการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น        

 ข.  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน       

 ค.  เพื่อพิสูจน์ความสำเร็จขององค์กร      

 ง.  ถูกทุกข้อ
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8.  ข้อใดเป็นโครงการพัฒนาอาชีพ

     ก.  โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา    

 ข.  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนสัมพันธ์

     ค.  โครงการการทำเกษตรวิถีธรรมชาติ

 ง.  โครงการค่ายธรรมเชิดชูคุณธรรม

9.  ข้อใดเป็นสมการบัญชีไม่ถูกต้อง

     ก.  สินทรัพย์  =  หนี้สิน  +  ทุน (ส่วนของเจ้าของ)    

 ข.  หนี้สิน  =  สินทรัพย์-ทุน (ส่วนของเจ้าของ)

     ค.  ส่วนของเจ้าของ  =  สินทรัพย์+สินทรัพย์    

 ง.  ส่วนของเจ้าของ  =  สินทรัพย์-สินทรัพย์

10.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่การตลาด

     ก. จัดหาสินค้า     ข.  กำหนดราคาสินค้า

     ค.  หาลูกค้า    ง.  นำสินค้าไปสู่ตลาด
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แบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชาเลือกสาระการประกอบอาชีพ  

รายวิชา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  (อช 32001)

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

คำชี้แจง   ให้นักศึกษาวงล้อมรอบข้อที่ถูกต้อง

1.  การส่งเสริมการขายวิธีใดจะกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำได้

      ก.  การใช้แสตมป์การค้า     ข.  การลดราคา  

 ค.  การแจกสินค้าตัวอย่าง   ง.  การจัดแสดงสินค้า

2.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของบัญชี

      ก.  ส่วนของเจ้าของ    ข.  หนี้สิน

      ค.  เงินฝากธนาคาร    ง.  รายได้

3.  ความรู้เชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริงภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อน  คือความรู้ระดับใด

     ก.  ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล  ข.  ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท

     ค.  ความรู้ในระดับคุณค่า  ความเชื่อ  ง.  ความรู้เชิงทฤษฎี

4.  Explicit  knowledge  คือ

      ก.  องค์ความรู้พื้นฐานขององค์กร     ข.  องค์ความรู้ที่ไม่มีโครงสร้าง    

 ค.  องค์ความรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจน  ง.  องค์ความรู้ทั่วไปขององค์กร

5.  ความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คำพูดได้ มีรากฐานมาจากการกระทำและประสบการณ์      

 ก.  ความรู้แบบฝังลึก    ข.  ความรู้ชัดแจ้ง 

 ค.  ความรู้แฝงเร้น    ง.  ถูกทั้ง  ก และ ค

6.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของช่องทางการตลาด

      ก.  การส่งเสริมการตลาด   ข.  การรับภาระการเสี่ยง  

 ค.  การสั่งซื้อสินค้า    ง.  ถูกทุกข้อ

7.  งานที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำสารสนเทศ และการสนับสนุนสารสนเทศให้แก่

บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การที่ต้องการใช้

     ก.  ข้อมูล           ข.   สารสนเทศ  

 ค.  ระบบสารสนเทศ    ง.   ผิดทุกข้อ

8.  ข้อใดคือเหตุผลของการนำ  KM  มาปรับใช้ในองค์กร

     ก.  เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันที่ดีเยี่ยม  ข.  เพื่อให้บุคคลในองค์ได้รับรางวัล

     ค.  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  ง.  ข้อ  ก  และ  ค     
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9.  ข้อใดเป็นหมวดค่าใช้จ่าย

    ก.  สิทธิบัตร      ข.  ค่าเสื่อมราคา 

 ค.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร    ง.  ดอกเบี้ยเงินฝาก

10.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเขียนโครงการ

     ก.  วัตถุประสงค์      ข.  งบประมาณ    

 ค.   การประเมินผลโครงการ     ง.  การกำหนดอายุของโครงการ    


