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ค าน า  

 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ฉบบัน้ีเป็นเอกสารส าหรับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  เพื่อใช้เป็นคู่มือแนะแนวทางประกอบกิจกรรมการเรียนของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 
ในวชิาน้ี 

 นกัศึกษาตอ้งศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบบัน้ีก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียน 
เพื่อจะไดท้ราบรายละเอียดต่าง ๆ  ไดแ้ก่  โครงสร้างของเน้ือหาชุดวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  
การเตรียมตวัของนกัศึกษาในการศึกษาชุดวิชาน้ี  การด าเนินการศึกษา  งานท่ีก าหนดให้ท า  การส่งงาน  
การเตรียมเสนอผลงาน  การประเมินการเรียน  การเขา้รับการสัมมนาเสริม  แบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา  คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไดพ้ิจารณาก าหนดให้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์ของชุดวิชา  ดงันั้นจึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบติัตามอย่างครบด้าน โดยศึกษาเน้ือหา 
ในประมวลสาระชุดวิชาอย่างตั้ งใจ  ท ากิจกรรมในแนวการศึกษาทุกกิจกรรม  ค้นคว้าเพิ่ มเติม 
ในการท ารายงานตามท่ีก าหนด  ส่งงานให้ครบทุกช้ินตามก าหนดและเขา้ร่วมการสัมมนาเสริมทุกคร้ัง   
การปฏิบติักิจกรรมดงักล่าวจะสามารถท าให้นกัศึกษาสามารถประสบความส าเร็จในการศึกษาอยา่งแน่แท ้ 
ขอใหทุ้กคนโชคดี 
 
 

คณะกรรมการผลิตและการบริหาร 
ชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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ปฏิทนิกจิกรรมการศึกษา 
ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2560 

ชุดวชิา  27705  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 

 ตารางการสัมมนาอาจมีการเปลีย่นแปลงจะยนืยันแน่นอน  เมื่อส านักบัณฑิตได้ส่ง
จดหมายให้นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัเปิดภาคการศึกษา   15  มีนาคม  2561 
 วนัสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  1    
 วนัสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  2   e – Learning  
 วนัสอบไล่     
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  27705  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

Educational  Technology  and  Communications  
 in  Human Resource Development 

 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 

1.1  วตัถุประสงค์ 
  1)  เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษากบัระบบความรู้  ความคิด  และเจตคติของบุคคลและสังคม 

 2)  เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยแีละ 
ส่ือสารการศึกษาท่ีมีต่อกระบวนการทางสังคม  การเปล่ียนแปลงและการสร้างสรรคว์ฒันธรรม 
ของสังคม 
  3)  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษากบับุคคลและสังคม 

 4)  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถวนิิจฉยัและเลือกระบบเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 
ท่ีเหมาะสมมาใชก้บัการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด ้
 

1.2  ค าอธิบายชุดวชิา 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษากับระบบความคิดและค่านิยม 
ของบุคคลและสังคม  บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อระบบ
ความคิด  ปรัชญาและระบบค่านิยมของบุคคลและสังคม  ลักษณะการยอมรับ  การเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาการของเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาอันเน่ืองมาจากกระบวนการทางสังคม อิทธิพลของ
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการเรียนการสอน  หลกัสูตรและระบบการศึกษา  
ปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบระหว่างเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษากบักระบวนการศึกษาและกระบวนการ
ทางสังคม  หลกัการวินิจฉยัและเลือกระบบเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาท่ีเหมาะสมมาใชก้บัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
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1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
  1)    การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  2)    อนาคตทศัน์เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  3)    พฒันาการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาในการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์
  4)    ยคุสังคมข่าวสารกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  5)    เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการพฒันาตนเอง 
  6)     เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการศึกษาเล่าเรียน 
  7)     เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการฝึกอบรม 
  8)       เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการพฒันา 
                                                  สภาพแวดลอ้มทางการศึกษา 
  9)    เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการจดัการดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 10)  แหล่งวทิยาการส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  11)  เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 12)  การศึกษาทางไกลกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  13)  การจดัการความรู้กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 14)  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามวถีิไทย 
  15)   กรณีศึกษาการประยกุตเ์ทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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1.4  โครงสร้างเนือ้หาของชุดวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  แนวคิดทางเทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษากบั
การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์

1.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
2.  อนาคตทศัน์เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาส าหรับการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์
3.  พฒันาการเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาในการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์
4.  ยคุสงัคมข่าวสารกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

5. เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยด์ว้ยการพฒันาตนเอง 

6.  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยด์ว้ยการศึกษาเล่าเรียน 

7.  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยด์ว้ยการฝึกอบรม 

8.  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ดว้ยการพฒันาสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา 

9.    เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการจดัการดา้น
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

10.  แหล่งวิทยาการส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
11.   เทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารการศึกษากบัการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์
12.   การศึกษาทางไกลกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
13.  การจดัการความรู้กบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

14.  เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาส าหรับการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยต์ามวิถีไทย 

15.  กรณีศึกษาการประยกุตเ์ทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ชุดวิชาเทคโนโลยแีละ
ส่ือสารการศึกษากบั
การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์

2.  เทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษากบั
กระบวนการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

3.  เทคโนโลยแีละส่ือสาร
การศึกษาเพื่อการ
พฒันาทรัพยากร
มนุษย ์

4.  การพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นยคุสงัคม
ข่าวสารและกรณี
ตวัอยา่งการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษา 
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2.  วธิีการศึกษา 

2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 
2.1.1  วางแผนศึกษาชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

1)  ประมวลกิจกรรมท่ีตอ้งท า 
-  นกัศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษา 
-  นกัศึกษาควรใชเ้วลาศึกษาจากส่ือหลกั คือ ประมวลสาระและแนวกรณี 

ศึกษาของชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
-  ฟังเทปเสียงประจ าชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์
-  ท ากิจกรรมตามงานท่ีก าหนดให ้ (ดูรายละเอียดใน  2.3  และ  2.4) 
-  ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
2)  จดัท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษา  โดยเติมกิจกรรมการศึกษา 

ท่ีนกัศึกษาตอ้งการวางแผนล่วงหนา้ลงไปในช่องสัปดาห์ท่ีนกัศึกษาก าหนด  เช่น  การคน้ควา้เพิ่มเติม  
การท ารายงาน  ฯลฯ 

3)  จดัท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ 

2.1.2  จดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียน 
1)  เตรียมกาย 

-  นกัศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างการใหแ้ขง็แรงเพื่อเป็นพลงัในการขจดั
อุปสรรคทั้งปวงในการเรียน 

-  ควรอาบน ้าช าระร่างกายให้สะอาดสดช่ืน หลงัจากเสร็จภารกิจประจ าวนั
เพื่อเตรียมตวัศึกษาชุดวชิาในแต่ละวนั 

-  แบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวนัเพื่อศึกษาชุดวชิาอยา่งนอ้ยวนัละ  2  ชัว่โมง 
2)  เตรียมใจ 

-  ท าจิตใจใหส้บายแจ่มใส  ขจดัความขุ่นมวัท่ีมีสาเหตุมาจากภารกิจ
ประจ าวนัทิ้งไปก่อน 

-  มีสมาธิมุ่งไปท่ีการศึกษาชุดวชิาท่ีนกัศึกษาวางแผนและก าหนดไวใ้น 
ตารางการเรียน 

-  ท าจิตใจให้เขม้แขง็  ไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 
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3)  เตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก 
-  จดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับศึกษาชุดวชิา 
-  เตรียมอุปกรณ์ประกอบการเรียนท่ีจ าเป็น 

 
2.2  การด าเนินการศึกษา 

นกัศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปน้ี 
2.2.1  ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษาชุดวชิาเทคโนโลยแีละ

ส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
2.2.2  ศึกษาประมวลสาระชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์และด าเนินกิจกรรมตามแนวการศึกษา 
2.2.3  ท ากิจกรรมตามงานท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวชิาก าหนด   

(ดงัรายละเอียดใน 2.3) 
2.2.4  เขา้ร่วมการสัมมนาเสริมชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา  ตามวนั  เวลา  

และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
2.2.5  เขา้สอบประจ าภาค 
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2.3 งานทีก่ าหนดให้ท า (50 คะแนน) 
                           ในกรณีท่ีนกัศึกษาขาดการสัมมนาเสริม จะไม่รับงานท่ีนกัศึกษาท า นกัศึกษาตอ้งเขา้
รับการสัมมนาเสริมทั้ง 2 วนั 

 งานช้ินที ่1 ตั้งค าถามและตอบค าถามในประมวลสาระ 
 1. ใหน้กัศึกษาอ่านประมวลสาระ หน่วยท่ี 1 – หน่วยท่ี 15  
 2. เขียนค าถามและค าตอบโดยเลือกเฉพาะประเด็นส าคญัหวัเร่ืองละ 1 ขอ้ค าถาม ใน

แต่ละค าตอบตอ้งมีความยาว 3 – 4 บรรทดั ข้ึนไป เช่น หน่วยท่ี 1 มี 10 หวัเร่ือง จ  านวน 10 ขอ้ค าถาม 
 3. ตวัอยา่ง  

หน่วยท่ี  1 ......................................... 
หวัเร่ืองท่ี 1.1.1 …………………………. 

ขอ้ท่ี 1     ค  าถาม  ทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง อะไร 
                ค  าตอบ  .................................................................................................... 
                              ..................................................................................................... 

  4. ส่งในวนัแรกของการสัมมนาเสริม ให้อาจารยส์ัมมนาเสริม 1 เล่ม  
ไม่ตอ้งเสนอผลงาน 
  5. งานช้ินท่ี 1 คะแนน 5 คะแนน 
  งานช้ินที ่2 แนวการศึกษา 
  ใหน้กัศึกษาท า (1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน และตรวจใหค้ะแนน  
และ (2) ท ากิจกรรมทุกกิจกรรมใหค้รบดว้ยตนเอง และลายมือบรรจง 
  งานช้ินท่ี 2 ใหส่้งในวนัแรกของการสัมมนาเสริม คะแนน 5 คะแนน 
  งานช้ินที ่3 การจัดโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธี PCW  
(Project Case Work) 
  1. นกัศึกษาตอ้งอ่าน เอกสารขอ้มูลประกอบ PCW ก่อนท าโครงการ 
  2. ใหน้กัศึกษาน าขอ้มูลจากเอกสารขอ้มูลประกอบ PCW ตามไฟลท่ี์ใหแ้ละด าเนิน
ตามขั้นตอน 6 ขั้น คือ  
   1) วเิคราะห์สถานการณ์จ าลองของโรงเรียนสิขรวทิยา อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสิงห์บุรี (ท่ีก าหนดให้) 
   2) ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
   3) ก าหนดทางเลือก 
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   4) เปรียบเทียบทางเลือก 
   5) พิจารณาตดัสินใจเลือกทางเลือก 
   6) หาผลตอบแทนในการลงทุนและจุดคุม้ทุน 
   7) เขียนโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
  งานช้ินน้ีนกัศึกษาตอ้งท าเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คนเท่านั้น ตอ้งน าเสนอรายงานในการ
สัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1  งานช้ินน้ี คะแนน 15 คะแนน  
  งานช้ินที ่4 ผลติชุดฝึกอบรมแผนจุฬา 
  ใหน้กัศึกษาท าชุดฝึกอบรมแผนจุฬา เพื่อใชใ้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
มา 1 ชุดฝึกอบรม 
  1. จดัท าแผนการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 

1.1 เขียนแผนการสอน ประกอบดว้ย หวัเร่ือง แนวคิด วตัถุประสงค ์กิจกรรมการ
เรียน ส่ือ และการประเมิน 

1.2 เขียนแผนการฝึกอบรม 
  2. ผลิตส่ือส าหรับชุดฝึกอบรมประกอบดว้ย 

2.1 ประมวลสาระแบบต าราทางไกล 
2.2 สไลดค์อมพิวเตอร์ 

  3. จดัท าแบบฝึกปฏิบติั 
จดัท าแบบฝึกปฏิบติัประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน ออกแบบท่ี

วา่งส าหรับประกอบกิจกรรม (หา้มเวน้ท่ีวา่งเปล่าไว)้ และเฉลยแบบทดสอบ และเฉลยกิจกรรม 
งานช้ินน้ี คะแนน 15 คะแนน 

2.4 การประเมิน 
   1. ประเมินจากการเขา้ร่วมสัมมนาเสริม 50 คะแนน 
      1) งานช้ินท่ี 1   5 คะแนน 
      2) งานช้ินท่ี 2   5 คะแนน 
      3) งานช้ินท่ี 3   15 คะแนน 
      4) งานช้ินท่ี 4   15 คะแนน 
      5) การเขา้ชั้นเรียน  5 คะแนน 
      6) การเขา้เรียน e-Learning 5 คะแนน 

2 ประเมินจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 50 คะแนน
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ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวชิา  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 
คร้ังที ่
วนัที ่

9.00 - 10.00 10.30 – 12.00 13.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

คร้ังท่ี 1 

(1) 

ปฐมนิเทศชุดวชิา 
- บรรยาย PCW 

ฝึกปฏิบติั PCW 
 

คร้ังท่ี 1 

(2) 

ฝึกปฏิบติั 
PCW 

บรรยาย 
การผลิตชุดฝึกอบรม 

- สรุปสาระส าคญั   
   HRD 
- งาน PCW 

คร้ังท่ี 2 
 

e-Learning 
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ภาคผนวก 
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เอกสารข้อมูลประกอบ  PCW 

 
 

การสัมมนาเสริมคร้ังที่  1  
 
 

ชุดวชิา  เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 
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  เอกสารชุดน้ีเป็นขอ้มูลประกอบส าหรับการฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจาก
กรณีงาน (Project Casework) ซ่ึงนกัศึกษาจะใชใ้นการอ่านประกอบเพื่อรวบรวมขอ้มูลในการวิเคราะห์
สถานการณ์ และเป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัการระหว่างการ
สัมมนาเสริม โดยได้รวบรวมหลักการและทฤษฎีอันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา และก าหนด
สถานการณ์จ าลอง ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด  ให้นัก ศึกษาได้ศึกษาจาก
ขอ้มูลของจงัหวดัสิขรบุรีและโรงเรียนสิขรวิทยา โดยให้วิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดวตัถุประสงค ์
ก าหนดทางเลือก  เปรียบเทียบ  และตดัสินใจเลือกทางเลือกในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสม
กบัสถานการณ์ท่ีสุด และเขียนเป็นโครงการท่ีสามารถน าไปใช้จริง  ทั้งน้ี  ให้ศึกษาเทคนิควิธีการและ
ขอ้มูลจากเอกสารฉบบัน้ี  รวมทั้งประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์อนัจะท าใหน้กัศึกษาไดข้อ้มูลท่ีจะจดัท าโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารขอ้มูล 001 

วธีิการฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณีงาน 
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ศาสตราจารย ์ดร. ชยัยงค ์  พรหมวงศ ์ 

 

บทน า 
 ในการด าเนินงานหรือแก้ปัญหา  มนุษย์จ  าเป็นจะต้องมีวิ ธีการพัฒนาความรู้

ความสามารถหรือทกัษะความช านาญ  เพื่อให้สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ความรู้และ
ประสบการณ์บางอย่างสามารถเรียนรู้ไดจ้ากชีวิตจริง  แต่บางอยา่งอาจจะเส่ียงต่อการสูญเสียหรือตอ้ง
ใชเ้วลานานเกินไปท่ีจะพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะความช านาญใหท้นัใช ้จึงไดมี้ผูคิ้ดวธีิการ
ฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ ข้ึน  อาทิ  การฝึกอบรมแบบแก้ปัญหา  การฝึกอบรมแบบโครงการ  การ
ฝึกอบรมในสถานการณ์จ าลอง   การฝึกอบรมจากรายกรณีศึกษา  และการฝึกอบรมแบบกลุ่มสัมพนัธ์  
ฯลฯ  การฝึกอบรมแต่ละประเภทมีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกนั  การจดัระบบฝึกอบรมแบบใหม่วิธีหน่ึงท่ีน า
วิธีการต่าง ๆ มาผสมผสานอย่างมีระบบจึงเกิดข้ึน  เรียกว่า  “ การฝึกอบรมแบบพฒันาโครงการจาก
กรณีงาน ”  หรือ  “ Project Case Work Training Approach ”  (PCW) 
 
1.  ความเป็นมาของการฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณีงาน  (PCW) 
  การฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณีงาน  เป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีจ าลองแบบ
การท างานตามธรรมชาติ  โดยให้สถาชิกท่ีไดรั้บการอบรมไดเ้ขา้สู่สถานการณ์จ าลองท่ีเหมือนชีวติจริง  
วธีิการน้ีไดน้ าไปใชใ้นการแกปั้ญหาและด าเนินงานในประเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้
มาแล้วหลายประการ  อาทิ  ประเทศจีน  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย  ผูริ้เร่ิมคิดระบบการ
ฝึกอบรมน้ีคือ  มร. กุนเทอร์  ธารูณ  (Guenter  Tharun)  ผูอ้  านวยการองค์การ  คาร์ล  ดุยส์  แบร์กแห่ง
เยอรมนัประจ าภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Carl Duisberg Gesellschaft’s Southeast Asia Program 
Office)  ศาสตราจารย ์ดร. ชยัยงค์  พรหมวงศ ์ แห่งมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ไดมี้ส่วนสานต่อ
แนวความคิดน้ีโดยจดัระบบการผลิตชุดฝึกอบรมแบบ PCW ข้ึน และได้ทดลองใช้ชุดฝึกอบรมแบบ  
PCW  ท่ีสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเซียในประเทศไทยและในประเทศต่าง ๆ  ดงักล่าวมาแล้ว ส าหรับ
ประเทศไทยไดท้ดลองใช้กบัโครงการพฒันานกัธุรกิจขนาดย่อม ส าหรับช่างอุตสาหกรรมของ 
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7.  ประเมินผลและติดตาม
ผลการด าเนินการ 

กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และการพฒันาแหล่งน ้ าประชาอาสาร่วมกบักรมการปกครองและ
คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  การฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณีงานเกิดข้ึนจากแนวคิดท่ีจะให้ผูเ้ขา้รับ
การอบรมสามารถฝึกฝนการแกปั้ญหาและด าเนินงานโดยใช ้ “ โครงการ ”  ดว้ยการผา่นขั้นตอนคือ  (1) 
วเิคราะห์ปัญหา  (2) คน้หาสาเหตุของปัญหา  (3) ระบุทางเลือกในการแกปั้ญหา  (4) คดัเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  (5) วางแผนแกปั้ญหาในรูปของโครงการ  (6) ด าเนินการแกปั้ญหา  (7) ประเมินผลและ
ติดตามผล 
  ในกระบวนการฝึกอบรมแบบ  PCW  ซ่ึงปกติใช้เพียง  4-5  วนั  ส าหรับแต่ละคร้ัง 
ผูรั้บการอบรมจะตอ้ง  “ ถอดวญิญาณ ”  และสวมบทบาทประชาชนคนหน่ึงของชุมชนท่ีจ าลองข้ึนแลว้
ท าการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ปัญหา และการด าเนินงานครบวงจรจากชุดฝึกอบรมแบบ  
PCW  ซ่ึงประกอบดว้ย  แบบฝึกปฏิบติั  สถานการณ์จ าลอง  ชุมชน  และเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ  ผูรั้บ
การอบรมตอ้งเป็นตวัของตวัเอง  มิใช่สวมบทบาทตวัละครท่ีปรากฏในสถานการณ์จ าลองดงัท่ีใชก้นัใน
ชุดสถานการณ์จ าลองแบบอ่ืน ๆ  ตวัละครอ่ืนจึงเป็นเพียงเพื่อนบา้น  เพื่อนร่วมงาน  ญาติของผูเ้ขา้รับ 
การอบรมเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การฝึกอบรมแบบ  PCW  เป็นการฝึกอบรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้คิด
วเิคราะห์และวางแผนอยา่งเป็นระบบ  เพื่อให้ไดผ้ลงานในรูปแบบของโครงการท่ีดีเหมาะสมท่ีสุด  โดย

1.  วเิคราะห์สถานการณ์/ปัญหาและความตอ้งการ 
 2.  คน้หาสาเหตขุองปัญหา    

ล าดบัความส าคญัและก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหา
และด าเนินงาน 

3.  ระดมทางเลือกวธีิการ              
ท่ีจะแกปั้ญหาและเนินงาน 

4.  คดัเลือกทางเลือก ประเมิน      
วธีิด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อ
แกไ้ขปัญหาและด าเนินงาน 

6.  ด าเนินการแกปั้ญหา 

5.  วางแผนด าเนินงาน
ในรูปของโครงการ 

ภาพที ่1  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบการพฒันาโครงการจากกรณงีาน 
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ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะเป็นผูล้งมือวิเคราะห์และเขียนโครงการ ส่วนวิทยากรจะเป็นผูช้ี้แนะและเนน้ท่ี
การคิดท่ีเป็นระบบรอบคอบ  มีเหตุผลท่ีแม่นย  าและถ่ีถว้น  เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีและถูกตอ้ง 
 
2.  รูปแบบการฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณีงาน 
  การฝึกอบรมแบบ  PCW  เป็นรูปแบบการฝึกอบรมท่ีมุ่งให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีส่วนร่วม
มากท่ีสุด  การท่ีจะให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถคิดเองและท าเองได ้เป็นทกัษะความช านาญอยา่งหน่ึงท่ีหา
ไม่ไดเ้พียงดว้ยการนัง่ฟังค าบรรยาย  ทว่าเกิดจากการฝึกปฏิบติัในสถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงความจริงในการ
ฝึกอบรมแบบ  PCW  จึงใช้การบรรยายแต่น้อยและให้ผูเ้ข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการประกอบ
กิจกรรมฝึกอบรมมากท่ีสุด  ผูเ้ขา้รับการอบรมจะเป็นผูเ้สนอความคิด  เป็นผูพู้ด  ผูถ้าม-ตอบ  ผูโ้ต้แยง้  
โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารขอ้มูลและเน้ือหาสาระท่ีเตรียมไวใ้ห้  วิทยากรจะท าหน้าท่ีคอยให้ค  าแนะน า
และช้ีแนะเพื่อให้ผูรั้บการอบรมซักถามเท่านั้น วิทยากรจึงตอ้งเตรียมตวัมาอย่างดี เพื่อจะส่งเสริมให้ผูเ้ขา้
รับการอบรมมีความกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา  ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีใชใ้น
การฝึกอบรมน้ี  PCW  ไดแ้ก่  วิธีรายกรณีศึกษา  บทบาทสมมติ  กระบวนการกลุ่มหรือกลุ่มสัมพนัธ์และ
วธีิการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์จ าลอง ส่ิงท่ีวิทยากรจะขาดไม่ไดก้็คือ  “ แผนการฝึกอบรม ”  ซ่ึงจะเป็น
แนวทางส าหรับวทิยากรในการฝึกอบรมแต่ละคาบ เพื่อก าหนดบทบาทของวทิยากรและผูเ้ขา้รับการอบรม 
  ในการฝึกอบรมแบบ  PCW  วิทยากรสามารถจะเพิ่มเติมเทคนิคการฝึกอบรมอ่ืน ๆ  
เขา้ไวใ้นการฝึกอบรมไดด้้วย เพื่อให้สมาชิกเรียนรู้ได้ดีข้ึน  เช่น  เกมทางการบริหาร  เป็นตน้  อย่างไรก็
ตามการใช้เกมและวิธีการต่าง ๆ จะต้องให้ผู ้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้มิใช่มุ่งให้ เกิดความสนุก
เพลิดเพลินอย่างเดียว  การฝึกอบรมแบบ  PCW  เป็นวิธีท่ีผูรั้บการอบรมจะเพลิดเพลินจากการท างานใน
กลุ่มอยูแ่ลว้  ไม่จ  าเป็นตอ้งอบรมกลุ่มดว้ยวิธีการอ่ืน  การฝึกอบรมแบบ  PCW  จะตอ้งประกอบไปดว้ย
ส่วนท่ีส าคญัเท่าเทียมกันสองส่วนคือ  การฝึกปฏิบติัจากสถานการณ์ท่ีเตรียมไวก้บัการผลิตผลงาน
ตามท่ีก าหนดไว ้
 

 
 
3.  องค์ประกอบของการฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณงีาน 

การฝึกปฏิบติั  การแสดงความคิดเห็น  
การพดูคุย  โตแ้ยง้  อภิปราย  รายงาน
และการรับรู้ขอ้มูลใหม่ ๆ จากการฟัง
การบรรยายหรือดูงานเพิ่มเติม 

กบั 

การสร้างผลงานในระหวา่งการฝึกอบรม
ในสถานการณ์จ าลองท่ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์จริง  เช่น  การ
จดัท าโครงการพฒันาแหล่งน ้ า  เป็นตน้ 
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  การฝึกอบรมแบบ  PCW  ผสมผสานองคป์ระกอบ  3  ประการ  คือ  การวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อตดัสินใจแกปั้ญหาหรือสร้างสรรค์งานใหม่ การวางแผนและจดัท าโครงการและการท างานร่วมกนั
เป็นกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
  การฝึกอบรมแบบ  PCW  ใช้ได้  2  ลักษณะคือ  (1) เป็นเอกเทศ  (2) เป็นส่วนหน่ึงของ 
การสัมมนาหรือการฝึกอบรมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  การใช้  PCW  เป็นเอกเทศ หมายถึง การใช้เวลาฝึกอบรม
ทั้งหมดส าหรับให้สมาชิกเขา้ร่วมสถานการณ์จ าลองเพื่อด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมตามขั้นตอนท่ีก าหนด
ไ ว ้  
หากใชก้ารฝึกอบรมแบบ  PCW  เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมแบบอ่ืน  วิธีการหลกัท่ีใช้ในการสัมมนาก็
อาจเป็นการบรรยายทางวิชาการ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ส่วนกิจกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์การท างานกลุ่ม  
การเขียนโครงการหรือแผนงานท่ีไดจ้ดัท าข้ึน และการน าเสนอผลงานในกลุ่มใหญ่จะเป็นเพียงกิจกรรม
เสริม  แต่ถ้าใช้การฝึกอบรมแบบ  PCW  เป็นเอกเทศแล้วต้องมีองค์ประกอบทั้ ง  3  ส่วนครบถ้วน   
กิจกรรมอ่ืน ๆ  เช่น  การบรรยายในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งจะไม่มีหรือมีปริมาณลดน้อยลงไป  อยา่งไรก็ตาม 
ไม่ว่าจะจดัการฝึกอบรมแบบ  PCW  ไวใ้นปริมาณมากน้อยเพียงไรก็ตาม  กุญแจส าคญัท่ีจะน าไปสู่ 
ความส าเร็จของการฝึกอบรมแบบน้ีคือ  “ การเรียนรู้จากการกระท า ” 
  อย่างไรก็ตาม การใช้ PCW เป็นเอกเทศจะท าให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าการย่นย่อ หรือ 
น า  PCW  ไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอ่ืน ๆ 
 
4.  โครงสร้างการฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณงีาน 
  เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนหลาย ๆ คร้ัง  เราอาจสงสัยว่า  ท าไมจึงหาทางออกท่ีเหมาะสมไม่ได ้ 
ทั้งท่ีเราก็มีขอ้มูลมากมาย สาเหตุอาจจะมีหลายประการ ประการหน่ึงอาจจะเกิดจากการท่ีเราคิดไม่เป็นระบบ   
 
ดงันั้น  เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัความคิดของเราให้เป็นระบบท่ีมีขั้นตอนเด่นชัด โดยการใช้ขอ้มูลปัญหาท่ี
เห็น เหตุผลท่ีคิดไดแ้ละหลกัการเป็นพื้นฐานและคิดหาวธีิการและทางออกท่ีเหมาะสม  ดงัแผนภูมิขา้งล่างน้ี 

1.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  เพื่อตดัสินใจแกปั้ญหา 

2.  การวางแผนงานและการจดัท าโครงการ 

3.  การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
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วธิกีารฝึกอบรม 

 

   
 
 
 
 

  การฝึกอบรมแบบ PCW ท าหน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือมโยงให้เราสามารถน าความรู้ เทคนิค  
ความคิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไปใชเ้ป็นแนวทางแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงอยา่งเหมาะสม 
วธีิการฝึกอบรมแบบน้ีมีโครงสร้างแบ่งออกไดเ้ป็น  4  ระยะ คือ 
  ระยะท่ี  1   วเิคราะห์สถานการณ์  ระบุปัญหาและตั้งวตัถุประสงค ์
  ระยะท่ี  2   การก าหนดทางเลือกวธีิด าเนินการ 
  ระยะท่ี  3   ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  วางแผนและจดัท าโครงการ 
  ระยะท่ี  4   น าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นสถานการณ์จ าลอง  เม่ือไดผ้ลก็น าไปใชใ้นสถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ขอ้มูลทางวชิาการ 
-  ปัญหาท่ีเห็น 
-  เหตุผล 
-  หลกัการ 

ระยะท่ี  1 

-  วเิคราะห์สถานการณ์ 
 

ระยะท่ี  2 

-  ระบุทางเลือกในการ
แกไ้ขปัญหา 

ระยะท่ี  3 

-  คดัเลือกทางเลือก 
ท่ีเหมาะสม 

ระยะท่ี  4 

-  น าผลท่ีไดไ้ปใชใ้น
สถานการณ์จ าลอง 

ทางแกท้ีเ่หมาะสม 
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  ขั้นตอนหลกัทั้ง 4 ขั้นตอนน้ี เป็นแนวทางท่ีผูรั้บการอบรมจะตอ้งผ่านให้ครบทุกขั้นตอน  
การละเลยหรือย่นย่อขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงอาจจะกระทบกระเทือนถึงประสิทธิภาพของการแก้ปัญหา  
ส่วนขอ้มูลหรือรายกรณีงานท่ีน ามาใช้ในการฝึกอบรมนั้นจะตอ้งสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีจะจดัฝึกอบรม  
เช่น  เร่ืองการพฒันาแหล่งน ้ าในชนบท  การพฒันาดา้นสาธารณสุข  การรักษาความมัน่คงในหมู่บา้น  
การแกปั้ญหาสภาพแวดลอ้ม  เป็นตน้ 
 
5.  ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรมแบบพฒันาโครงการจากกรณงีาน 
  แนวคิดท่ีส าคญัท่ีสุดในการฝึกอบรมแบบ PCW ก็คือ ผูรั้บการฝึกอบรมจะตอ้งมีส่วน
ร่วมในการฝึกอบรมดว้ย  การทุ่มเทความตั้งใจ  ความคิดสร้างสรรคแ์ละลงมือปฏิบติัส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหท้ าในระหวา่งการฝึกอบรม  4  ประการคือ 
  1.  ระบุและวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาแลว้ตั้งวตัถุประสงคเ์พื่อท าการด าเนินงาน 
 เป็นการศึกษาข้อมูลจากสถานการณ์จ าลองซ่ึงจะท าให้ทราบว่าผู ้ท่ี เก่ียวข้อง 
ในสถานการณ์นั้น ๆ มีความตอ้งการอะไร  มีทรัพยากรอะไรบา้งและยงัขาดอะไรอีก  เช่น  หากจะตั้ง
ธุรกิจสักอยา่ง จะเป็นธุรกิจใดท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด จะมีค่าใชจ่้ายใดเก่ียวขอ้ง ตอ้งมีความรู้  

ส่งผลสะทอ้นกลบัส าหรับการปรับปรุง 
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ความช านาญในดา้นใด สภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งไร ลกัษณะทางสังคมเป็นอยา่งไร จะพอมีโอกาสหรือ
อุปสรรคเพื่ออะไร  เป็นตน้ 
  2.  วธีิด าเนินการเป็นทางเลือกต่าง ๆ แลว้เปรียบเทียบทางเลือกวธีิด าเนินการท่ีเหมาะสม
ตามบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 การคิดคน้หาวิธีด าเนินการ และการเปรียบเทียบจะตอ้งค านึงถึงความรู้ด้านเทคนิค  
เศรษฐกิจ  งบประมาณ  สังคม  กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  ทรัพยากรท่ีตอ้งการ  และเวลา  เป็นตน้ 
  3.  ตดัสินใจเลือกวธีิด าเนินการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  วางแผนจดัท าแผนงานแลว้เขียนเป็น
โครงการ 
 วิธีด าเนินการท่ีเลือกจะต้องมีความเหมาะสมทั้ งทางด้านเทคนิค  ด้านการเงิน   
ดา้นสังคมและวฒันธรรม  ความปลอดภยั  ความเหมาะสมต่อชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 
  4.  การเร่ิมน าโครงการไปประยกุตใ์ช ้ โดยวางระบบการติดตามประเมินผลและควบคุม
งานต่าง ๆ 
 ในการเตรียมการฝึกอบรมผู้จ ัดท าชุดการฝึกอบรมแบบ PCW จัดเตรียมและ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ให้เวลาผูรั้บการอบรมปฏิบติังานท่ีมอบหมายให้อย่างจ ากดั แมผู้เ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมจะรู้สึกเหน่ือย แต่จะไดรั้บความรู้และเพลิดเพลินไปกบัการท างานในกลุ่ม  เน่ืองจากมีการจ าลอง
สภาพการท างานจริงเขา้ไวใ้นการฝึกอบรมท่ีพวกเรามกัจะประสบในชีวิตประจ าวนั นัน่คือ มีเวลาให้จ  ากดั  
ผลกัดนัให้ผูรั้บการอบรมตอ้งท างานร่วมกนัเป็นทีม และควบคุมให้ผูรั้บการอบรมใคร่ครวญตามความเป็น
จริงโดยมีเหตุผลและขอ้มูลสนบัสนุน 
 
6.  ลกัษณะเด่นของการฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณงีาน 
  ลกัษณะส าคญัของการฝึกอบรมแบบ  PCW  มี  3  ประการคือ 
  1.  เป็นวธีิการฝึกอบรมท่ีเลียนแบบการท างานตามธรรมชาติในสถานการณ์ท่ีเหมือน
หรือใกลเ้คียงชีวิตจริง 
  2.  ใชเ้ทคนิคการฝึกอบรมผสมผสานกนัอยา่งมีระบบ  4  วธีิการ คือ  (1) วธีิการแบบ
โครงการ  (2) วธีิการจ าลองสถานการณ์  (3) วธีิการศึกษาแบบรายกรณี  และ (4) วธีิการกลุ่มสัมพนัธ์ 
  3.  มีลกัษณะพิเศษเฉพาะดงัน้ี 

-  เป็นวธีิการฝึกอบรมท่ีตวัผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นศูนยก์ลาง ไม่ใช่วทิยากร 
-  วทิยากรไม่ใช่ครูผูถ่้ายทอด แต่เป็นผูดู้แลกระบวนการฝึกอบรมและสนบัสนุน 
-  เป็นการเรียนรู้จากการกระท า 
-  เนน้การเป็นทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บในการท างานเป็นกลุ่ม 
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-  เนน้ประโยชน์ท่ีน าไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง  ไม่เนน้ทฤษฎี 
-  มีการรวบรวมเอกสารขอ้มูลท่ีจะตอ้งใชใ้นการฝึกอบรมไวอ้ยา่งดี 
-  เนน้ท่ี  ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

  การฝึกอบรมแบบ  PCW  ท่ีดีตอ้งเห็นผลเกิดข้ึน  3  ประการ คือ  (1) ผูเ้ขา้รับการอบรม
เป็นผูคิ้ดและสร้างสรรคผ์ลงาน  (2) ผูรั้บการอบรมเป็นผูว้ิจารณ์และใหข้อ้เสนอแนะแก่กนัและกนั  และ 
(3) ผูเ้ขา้รับการอบรมสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 
 

ผูคิ้ดและสร้างผลงาน 
 
 

ผูเ้ขา้รับการอบรม 
 

       สรุปการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   วจิารณ์และใหข้อ้เสนอแนะ
กนัเอง 
สรุป 
  โดยสรุปแล้ววิธีการฝึกอบรมแบบการพัฒนาโครงการจากกรณีงาน เน้นวิธีการ
ฝึกอบรมแบบจ าลองสถานการณ์ชั้นสูงท่ีมีระบบผสมผสานกบัวิธีการฝึกอบรมแบบโครงการ วิธีการ
แกปั้ญหา  วิธีการศึกษาจากรายกรณี  และกระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กฝนขั้นตอน
ส าคญัต่าง ๆ ท่ีจะแกปั้ญหาและด าเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างของการฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากกรณงีาน 
 

ระหวา่งการฝึกอบรม 
(ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม/แลกเปล่ียนความรู้) 

เอกสารขอ้มูลส าหรับผูรั้บการอบรม 

ก่อนการฝึกอบรม    
(เตรียมผูรั้บ 
การอบรมและ
เตรียมขอ้มูล) 

หลงัการอบรม 
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เอกสารขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์จ าลอง 

กระบวนการฝึกอบรมแบบการพฒันาโครงการจากรณีงานโดยใหทิ้ศทาง 
กรอบ และขั้นตอนการฝึกการแกไ้ขปัญหาโดยการท างานในกลุ่มยอ่ย 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลงานกลุ่มและแลกเปล่ียนขอ้วิจารณ์เสนอแนะ 

งานในกลุ่มยอ่ย
วิเคราะห์ปัญหา
ตั้งวตัถุประสงค ์

งานในกลุ่มยอ่ย
หาทางเลือกแก่ไข
ปัญหาและประเมิน
ทางเลือก 

งานในกลุ่มยอ่ย
ตดัสินเลือกและ
วางแผน 

บทน า 

การบรรยายแบบต่าง ๆ 

 
เอกสารทางวชิาการ 

การดูงาน สาธิต 
หรืออ่ืน ๆ 

ประเมิน 

น าความรู้ 
และประสบการณ์
ไปประยุกตใ์ช ้ 
และปรับปรุงแกไ้ข 
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  ขอใหท้่านสมมติตนเองวา่เป็นครูคนหน่ึงในสถานการณ์จ าลองของโรงเรียนสิขรวิทยา  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัสิขรบุรี 
  โปรดอ่านขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัสิขรบุรี  เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของจงัหวดัอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อ  “ การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์”  ของท่านโดยจะมีขอ้มูลพื้นฐาน  ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ  
แนวโนม้ดา้นการลงทุนขอ้มูลดา้นการศึกษา  และขอ้มูลดา้นการส่ือสาร 
  จากสถานการณ์จ าลองน้ี  ขอให้ท่านวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นโรงเรียนของท่าน
คือ โรงเรียนสิขรวิทยา โดยต้องวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อก าหนดวตัถุประสงค์และก าหนดทางเลือก  
หลังจากน้ีจะเปรียบเทียบทางเลือก เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกน ามาเขียนโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ น าเสนอผูมี้อ านาจในการพิจารณาและอนุมติัโครงการต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารขอ้มูล  1001 
ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัประเทศสุวรรณเขต 
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1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

ประเทศสุวรรณเขต มีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นพระ
ประมุข ภายใตรั้ฐธรรมนูญ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผูน้ าฝ่ายบริหาร ประธานรัฐสภาเป็นผูน้ าฝ่ายนิติบญัญติั 
และประธานศาลฎีกาเป็นผูน้ าฝ่ายตุลาการ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อท าหนา้ท่ีฝ่ายนิติ
บญัญติั ฝ่ายบริหาร และควบคุมดูแลการบริหารประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทัว่ไป ขอ้มูล
พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศสุวรรณเขตมีดงัต่อไปน้ี 

1.1 ทีต่ั้ง 
ประเทศสุวรรณเขต ตั้งอยูต่รงกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ขนาดเน้ือท่ีประมาณ  

513,115  ตารางกิโลเมตร ความยาวจากจุดเหนือสุดถึงใตสุ้ดประมาณ  1,620  กิโลเมตร ความกวา้งจาก
จุดตะวนัออกถึงจุดตะวนัตกสุดประมาณ  750  กิโลเมตร 

อาณาเขตทางทิศเหนือและตะวนัตกติดต่อกบัประเทศนันทรัฐ อาณาเขตทางเหนือและ
ตะวนัออกติดต่อกบัประเทศเชียงรัฐ และพรมแดนดา้นตะวนัออกเฉียงใตติ้ดกบัประเทศเวียงชยั อาณา
เขตทางด้านตะวนัออกติดต่อกับน่านน ้ าอ่าวสุวรรณเขต และด้านตะวนัตกติดกับทะเลอามนั  ส่วน
แผน่ดินตอนใตสุ้ดของประเทศมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศคีรีรัฐ 

1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลกัษณะภูมิประเทศแบ่งไดเ้ป็น  6  เขต คือ 

1.2.1 เขตภูเขา และที่ราบระหว่างภูเขาภาคเหนือ ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีของจงัหวดั
ภาคเหนือรวม  9  จงัหวดั ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาและหุบเขา สลบักนัเป็นแนวยาวจากเหนือมา
ใต ้ทิวเขาต่าง ๆ เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น ้าหลายสาย ไดแ้ก่ แม่น ้าดงั  แม่น ้าธม  แม่น ้านาย  และแม่น า
กนกสินธ์ุ 

1.2.2 เขตทีร่าบสูงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หรือที่ราบสูงสีมา  มีเน้ือท่ีประมาณ  1  
ใน 3  ของเน้ือท่ีทั้งหมดของประเทศ ประกอบดว้ยจงัหวดัต่าง ๆ  19   จงัหวดั  ในเขตท่ีราบสูง 
ประกอบดว้ยหินทราย บางบริเวณมีหินเกลือแทรกอยู ่และมีสภาพดินท่ีไม่อุม้น ้า พื้นดินจึงแหง้ง่ายท า
การเพาะปลูกไดผ้ลไม่ค่อยดี 

1.2.3 เขตทีร่าบภาคกลาง  เป็นท่ีราบกวา้งท่ีสุดของประเทศ มีจงัหวดัต่าง ๆ ตั้งอยู ่ 
22  จงัหวดั เป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีส าคญัของประเทศ เป็นภาคท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น เป็น
ศูนยก์ลางการคา้ และการคมนาคม 
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1.2.4 เขตภูเขาและที่ราบชายฝ่ังภาคตะวนัออก  เป็นเขตท่ีมีเน้ือท่ีนอ้ยท่ีสุด 
ประกอบดว้ยจงัหวดัท่ีตั้งอยูแ่ถบชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของอ่าวสุวรรณเขต  7  จงัหวดั 

1.2.5 เขตภูเขาและที่ราบชายฝ่ังคาบสมุทรภาคใต้  เป็นคาบสมุทรแคบ ๆ ชายฝ่ัง
ดา้นตะวนัออกมีท่ีราบเป็นแหล่งเพาะปลูกของภาคใต ้ชายฝ่ังดา้นตะวนัตกมีภูเขาชิดชายฝ่ังเป็นส่วน
ใหญ่ เป็นท่ีตั้งของจงัหวดั  13  จงัหวดั 

1.2.6 เขตภูเขาภาคตะวนัตก  มีลกัษณะส่วนใหญ่เป็นภูเขา และหุบเขา 
ประกอบดว้ยจงัหวดั  5  จงัหวดั 

1.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
 ประเทศสุวรรณเขตตั้งอยูใ่นเขตทรอปิก หรือเขตร้อนของซีกโลกเหนือ อากาศร้อน

โดยทัว่ไป อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดตลอดปี คือ อยูร่ะหวา่ง  25  -  28  องศาเซลเซียส  ปริมาณน ้าฝนส่วน
ใหญ่ไดรั้บจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้บริเวณท่ีมีฝนตกชุกไดแ้ก่ ชายฝ่ังตะวนัตกของ
คาบสมุทรภาคใต ้ ส่วนเขตท่ีมีฝนตกนอ้ยไดแ้ก่  ภาคตะวนัตก  ภาคกลางตอนบน  และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่า ไดแ้ก่  ดิน  น ้า  ป่าไม ้ และแร่ธาตุ 
  ท่ีราบลุ่มแม่น ้าภาคกลาง ท่ีราบลุ่มแม่น ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และบริเวณท่ีราบใน
หุบเขาทางภาคเหนือ มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
  น า้  เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั แมจ้ะมีปริมาณฝนเฉล่ียในระดบัสูง แต่ทัว่ทั้งประเทศไม่ได้
รับฝนเท่ากนัหมด บางปีฝนตกมากเกินไปเกิดน ้าท่วม  บางทีฝนตกนอ้ยเกินไปจนแหง้แลง้ทั้งประเทศ 
เกษตรกรไดรั้บความเดือนร้อยจากปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเพาะปลูกแทบทุกปี แมว้า่จะมีการ
ชลประทาน เข่ือนเก็บน ้า แต่นบัวนัจะเดปัญหาฝนแลง้ จึงไม่มีแหล่งน ้าเพียงพอไดต้ลอดปี 
  ป่าไม้  เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั มีอยูใ่นบริเวณทิวเขาภาคเหนือ ทิวเขาทางดา้น
ตะวนัตก ทิวเขาดา้นตะวนัออกของอ่าวไทย  และบริเวณคาบสมุทรภาคใต ้บริเวณชายฝ่ังทะเลก็มีป่าชาย
เลนข้ึนอยูท่ ัว่ไป ปัจจุบนัป่าไมเ้หลือจ านวนนอ้ยมาก เพราะถูกท าลายมาชา้นาน จึงเกิดน ้าท่วมรุนแรงข้ึน
ทุกปี หรือเกิดฝนแลง้บ่อยข้ึน เน้ือท่ีป่าไมมี้เหลืออยูร้่อยละ  28.03  ของเน้ือท่ีประเทศเท่านั้น 
  แร่ธาตุ  ท่ีส าคญัในประเทศมี  3  ชนิด  คือ  แร่โลหะ  แร่อโลหะ  และแร่เช้ือเพลิง 
ไดแ้ก่  น ้ามนั  ถ่านหิน  ก๊าซธรรมชาติ  ในบางเขตมีก๊าซและน ้ามนัสะสมอยูใ่นแผน่ดิน แต่การขุดเจาะ
ตอ้งลงทุนและอาศยัเทคโนโลยสูีงมาก 
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  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเส่ือมโทรมท่ีเกิดข้ึนกบั
ทรัพยากรธรรมชาติประเทศต่าง ๆ เช่น  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และเส่ือมคุณภาพ  ซ่ึงเกิดจาก
เกษตรกรท าการเพาะปลูกพืชไม่ถูกวธีิ และการปล่อยใหผ้วิหนา้ดินวา่งเปล่า  ท าใหผ้วิหนา้ดินถูกน ้าฝน
ชะลา้งไปโดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากน้ีมีการตดัไม่ท าลายป่ากนัมาก ปัญหาท่ีน่าห้วง
อีกประการคือ การใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมกบัคุณภาพของดิน โดยน าท่ีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์บริเวณท่ี
ราบภาคกลางไปจดัท าหมู่บา้นจดัสรร หรือก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
  ปัญหาเร่ืองน ้า  นบัวนัจะทวคีวามรุนแรง คือ ฝนแลง้ น ้าท่วมซ่ึงเกิดจากการตดัตน้ไม้
ท าลายป่า นอกจากน้ีมีปัญหาน ้าเสีย 
  ทรัพยากรแร่  มีการขดุแร่ข้ึนมามากเกินไป เพื่อจ าหน่ายต่างประเทศ จนท าให้แร่
บางอยา่งเหลือนอ้ย จนตอ้งสั่งซ้ือแร่บางส่วนจากต่างประเทศ การท าเหมืองแร่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้ม ใชว้ธีิการผลิตไม่เหมาะสม ท าใหท้  าลายพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ ใชป้ระโยชน์ทาง
เกษตรกรรมไม่ได ้
  นอกจากน้ียงัมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ ซ่ึงเกิดจากส่ิงปฏิกลู  น ้าเสีย  อากาศเป็นพิษ  
มลภาวะทางเสียง  สารพิษท่ีผสมในอาหาร  ยาก าจดัศตัรูพืช ซ่ึงบัน่ทอนสุขภาพเป็นอนัตรายแก่ชีวิต ซ่ึง
จะพบไดใ้นเขตชุมชนหนาแน่น 

1.5 ประชากร 
  ประเทศสุวรรณเขตมีจ านวนประชากรมากจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีประชากรเกินกวา่  
50  ลา้นคน ในปีพ.ศ.  2523  มีประชากร  44  ลา้นคน  อีก  10  ปีต่อมา คือก่อนพ.ศ.  2533  มีประชากร  
56  ลา้นคน  ปัจจุบนัประชากรเพิ่มข้ึน  59.69  คน  เป็นชาย  29.86  คน  และหญิง  29.83  คน 
  บริเวณท่ีมีประชากรอยูห่นาแน่น ไดแ้ก่  บริเวณท่ีราบเจา้พระยา  บริเวณภาคกลาง
ตอนบน  บริเวณท่ีลุ่มแม่น ้า  ดงั  ธม  นาย  และกนกสินธ์ุ  ทางภาคเหนือบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าโขง  
แม่น ้าลี  แม่น ้าคูน  บริเวณท่ีราบชายฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกของอ่าวสุวรรณเขต  บริเวณดา้น
ตะวนัตกของคาบสมุทรภาคใต ้
  ปัญหาประชากรเกิดจากปัญหาดา้นเศรษฐกิจ เม่ือมีประชากรเพิ่มมากข้ึนก็จะตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายมากข้ึน รัฐตอ้งเพิ่มโรงเรียน เพิ่มสวสัดิการใหเ้พียงพอ ปัญหาดา้นสังคมเกิดจากสภาพ
เศรษฐกิจไม่ดี มาตรฐานการครองชีพต ่า คุณภาพของประชากรก็จะเส่ือมโทรมไปดว้ย เกิดสภาพ
ครอบครัวยากจน ไม่สามารถเล้ียงดูบุตรหลายไดดี้พอ เป็นเหตุให้เด็กมีความรู้สึกถูกทอดทิ้ง  ซ่ึงน าไปสู่
ปัญหาต่าง ๆ เช่น อบายมุข  เสพยาเสพติด  ก่ออาชญากรรม  เป็นตน้  นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาการยา้ยถ่ิน 
เพื่อหนีสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมไปสู่สภาพท่ีดีกวา่ ประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออพยพหนี
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ความแหง้แลง้ และความยากจนเขา้สู่เมืองหลวง เพื่อหางานท า นกัเรียนต่างจงัหวดัเขา้มาศึกษาในเมือง
หลวงเป็นจ านวนมาก เพราะจ านวนโรงเรียนไม่พอหรือไม่มีคุณภาพ การอพยพยา้ยถ่ินไดส้ร้างปัญหา
หลายอยา่ง เช่น เกิดแหล่งเส่ือมโทรม จราจรติดขดั  ปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อย ขาดบริการ
สาธารณูปโภค ปัญหาอาชญากรรม  เป็นตน้ 
 

ตารางที ่ 1  จ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์  จ าแนกเป็นรายภาค พ.ศ.  2546  -  2547 

ภาค 2546 2547 
เทพนคร (เมืองหลวง)  และ 
เขตปริมณฑล 

8,728,335 8,538,670 

เทพนคร 5,832,843 5,546,937 
ภาคกลาง 2,812,30 2,833,950 
ภาคตะวนัออก 3,633,554 3,690,103 
ภาคตะวนัตก 3,269,183 3,305,115 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 19,575,949 19,828,941 
ภาคเหนือ 10]872,752 10,993,792 
ภาคใต ้ 6,996,250 7,112,762 
                                          รวม 55,888,393 56,303,273 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที ่ 2  ประชากรอายุ  11  ปีขึน้ไป  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(หน่วยพนัคน) 
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ระดับการศึกษา ก าลงัแรงงานปัจจุบัน ผู้ไม่อยู่ในก าลงัแรงงาน 

ผู้มีงานท า ผู้ไม่มีงานท า 
ไม่มีการศึกษา 1,754.6 15.6 1,355.7 
ประถมศึกษาและอนุบาล
ศึกษา 

22,947.7 599.8 6,604.7 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 1,7.07 79.7 1,066.8 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 633.4 54 384.3 
อาชีวศึกษา 737.4 70.6 453.1 
มหาวทิยาลยั 966.7 76.1 75.3 
         สายวชิาการ 554.9 30.7 39.8 
         วชิาชีพชั้นสูง 411.8 45.4 35.5 
ฝึกหดัครู 572.3 32.0 74.0 
อาชีวศึกษาระยะสั้น 11.6 - 0.8 
อ่ืน ๆ 33.4 - 33.6 
ไม่ทราบ 98.8 0.2 41.6 
                     รวม 29.464.0 929.1 10,130.6 
 
 

1.6 การส่ือสารและโทรคมนาคม 
ประเทศสุวรรณเขตมีระบบการส่ือสารและโทรคมนาคมท่ีอ านวยความสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสารไดแ้ก่ 
1.6.1  การไปรษณีย์  เป็นการติดต่อทางจดหมาย  ไปรษณีย ์ ธนาณติั   การส่งพสัดุ  ส่ิงของ

และสินคา้ต่าง ๆ ไปยงัจงัหวดั  อ าเภอ ต าบลต่าง ๆ มีวธีิการขนส่งทั้งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ มีทั้ง
ภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ 

1.6.2  การโทรเลข  ไดแ้ก่  การส่งข่าวสารท่ีเป็นขอ้ความสั้น ๆ เป็นวธีิท่ีรวดเร็ว มีการส่ง
โทรเลขทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ และยงัมีโทรเลขแบบโทรพิมพ ์ หรือ เทเล็กซ์อีกดว้ย 

1.6.3  การโทรศัพท์  เป็นการส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็วท่ีสุด  ในปัจจุบนัองคก์ารโทรศพัท์
แห่งประเทศสุวรรณเขตไดข้ยายกิจการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ
ของประชาชน และยงัสามารถติดต่อกบัต่างประเทศไดอี้กดว้ย 
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1.6.4  การโทรสาร หรือ เรียกส้ัน ๆ ว่า แฟกซ์  เป็นการส่ือสารอีกประเภทหน่ึงท่ีก าลงัเป็น
ท่ีนิยมใชก้นัมากในองคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะสามารถส่งภาพ และขอ้ความต่าง ๆ ไปทางคู่
สายโทรศพัทไ์ดเ้ลย 

1.6.5  วทิยุโทรทัศน์  เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีแพร่กระจายข่าวสาร ความรู้ สาระบนัเทิงได้
รวดเร็ว กวา้งไกล ประชาชนสามารถรับชมและรับฟังไดพ้ร้อม ๆ กนัทั้งประเทศ 

1.6.6  ระบบการส่ือสารผ่านดาวเทยีม  เป็นระบบท่ีช่วยให้การถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร วิ
ทุยโทรทศัน์มีความสะดวก รวดเร็วทนัเหตุการณ์  ในประเทศสุวรรณเขตมีทั้งสถานีส่ือสารดาวเทียมขอ
การส่ือสารแห่งประเทศสุวรรณเขต เพื่อถ่ายทอด รับส่ง ขอ้มูลระหวา่งประเทศ และมีการส่งดาวเทียม
แห่งชาติเพื่อใชใ้นการส่ือสารภายในประเทศ ซ่ึงอ านวยประโยชน์อยา่งยิง่ในการติดต่อส่ือสารขอ้มูล 
ถ่ายทอดวทิยโุทรทศัน์เพื่องานดา้นธุรกิจ ข่าวสาร สาระบนัเทิง และการศึกษา 

นอกจากน้ี ยงัมีระบบเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์  ซ่ึงอ านวยความ
สะดวกในการรับส่งขอ้มูล ข่าวสาร แลกเปล่ียนแฟ้มขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูลความรู้จากฐานขอ้มูลต่าง ๆ 
ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

ระบบการส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศสุวรรณเขตนบัวา่มีความทนัสมยัและพร้อมใน
การใหบ้ริการแก่องคก์ารของรัฐ  เอกชน  ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 
 

2. ลกัษณะทางเศรษฐกจิ 
 อาชีพส าคญัของประชากร  แยกเป็นประเภทใหญ่  ๆ  ได ้ 3  ประเภท  คือ 

2.1 เกษตรกรรม 
 2.1.1  อาชีพการเพาะปลูก  คือ  อาชีพท านา ท าไร่ ปลูกผกั ผลไม ้ไวเ้ป็น

อาหารและเป็นวตัถุดิบส่งเขา้แปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม และส่งเป็นสินคา้ออก  ไดแ้ก่ 
    1)  การปลูกขา้ว  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ปลูกขา้วเหน่ียว
ไดผ้ลผลิตต ่า เพราะสภาพดินไม่สมบูรณ์ ภาคกลางมีท่ีดินอุดมสมบูรณ์ เป็นบริเวณท่ีปลูกขา้วไดม้ากจน
เหลือส่งออกขายต่างประเทศ ภาคเหนือก็ปลูกขา้งไดผ้ลผลิตสูง ภาคใตบ้างส่วนปลูกขา้วไดม้าก โดย
ภาพรวมผลผลิตขา้งเฉล่ียต่อเน้ือท่ีหน่ึงไร่ยงัค่อนขา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน เน่ืองจากฝนแลง้ 
หรือน ้าท่วม การชลประทานยงัไม่เพียงพอ 
    2)  การปลูกขา้วโพด  มีมากบริเวณภาคกลางติดต่อกบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
    3)  การปลูกยางพารา  บริเวณภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงใต ้
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    4)  การปลูกออ้ย  มีเกือบทุกภาคของประเทศในแถบลุ่มน ้ า 
    5)  การปลูกมนัส าปะหลงั  บริเวณภาคตะวนัออก  และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
    6)  การปลูกปอแกว้  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
    7)  การปลูกพืชท่ีใหน้ ้ามนั ในภาคใต ้
    8)  การปลูกพืชผกั ผลไม ้และไมด้อก ในทุกภูมิภาคแตกต่างกนัไป
ตามประเภทของการพืชกบัความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ  
   2.1.2   อาชีพการเลีย้งสัตว์  ไดแ้ก่  โค  กระบือ  ชา้ง  มา้  ลา  ล่อ  สุกร  เป็ด  
ไก่  แพะ  แกะ  แหล่งเล้ียงสตัวอ์ยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง  ซ่ึงเป็นภาคท่ีมีทุ่งหญา้
กวา้งขวาง 
   2.1.3  อาชีพการประมง  ตามบริเวณชายฝ่ังทะเลในอ่าวสุวรรณเขต และในน่า
น ้าท่ีไกลออกไป คือ  ในเขตน่านน ้าสากล นอกจากน้ียงัมีแหล่งประมงน ้าจืดในภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ แหล่งประมงน ้ากร่อยในบริเวณเขตน ้ากร่อยริมชายฝ่ังทะเล และบริเวณปากอ่าว
สุวรรณเขต 
   2.1.4  อาชีพการท าป่าไม้  ตามทอ้งถ่ินต่าง ๆ  ทัว่ทุกภูมิภาค แต่เม่ือรัฐบาลได้
ออกพระราชก าหนดยกเลิกสัมปทานการท าป่าไม่ทัว่ประเทศ เม่ือพ.ศ.  2532  ก็ส่งผลใหอ้าชีพการท าป่า
ไมซ้บเซาลงมาก รูปแบบการท าป่าไมก้็เปล่ียนไปเป็นการปลูกสร้างสวนป่า ปลูกไมท่ี้เติบโตเร็ว 
   2.1.5 อาชีพการท าเหมืองแร่  ท  ากนัมากในบริเวณภูเขาภาคตะวนัออกของ
ประเทศสุวรรณเขตและทางคาบสมุทรภาคใต ้ไดแ้ก่ เหมืองแร่ดีบุก  และวลุแฟรม ต่อมามีการส ารวจ
ทรัพยากรแร่ธาตุมากข้ึนก็มีการท าเหมืองแร่แถบภูเขา และหุบเขา  เช่น การท าเหมืองลิกไนต ์เหล็ก 
ฟลูออกไรด ์ วลุแฟรมทางภาคเหนือ การท าเหมืองยบิซมัและแมงกานีสทางภาคกลาง ส่วนหินท่ีมีค่า 
เช่น พลอย ทบัทิม มีการขดุกนัมากทางภาคตะวนัออก  และภาคตะวนัตก และการขดุเจาะน ้ามนั ก๊าซ
ธรรมชาติท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร  ขอนแก่น  สงขลา และบริเวณอ่าวสุวรรณเขต  เป็นตน้ 
   
 
 
  2.2  อุตสาหกรรม 
   2.2.1  อุตสาหกรรมในตัวเรือ หรือหัตถกรรมใช้กรรมวธีิ  เช่น  การท าเส้นดา้ย
ทอผา้  เคร่ืองจกัสาน  ร่ม  การป้ันหมอ้ดิน  แกะสลกั 
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   2.2.2  อุตสาหกรรมขนาดย่อย  พบเห็นอยูท่ ัว่ไป  เช่น  โรงงานท าน ้าแขง็  โรง
กลึง  โรงงานท าน ้าปลา  และโรงงานท าเส้นก๋วยเต๋ียว  เป็นตน้ 
   2.2.3  อุตสาหกรรมขนาดกลาง  เช่น  อุตสาหกรรมส่ิงทอ  อุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต ์ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า  อุตสาหกรรมผลิตยารักษาโรค  เป็นตน้ 
   2.2.4  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เช่น  อุตสาหกรรมท าปูนซีเมนต ์ 
อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก  อุตสาหกรรมกลัน่น ้ามนั  เป็นตน้ 
   อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม และขนาดกลาง 
อุตสาหกรรมในครัวเรือนก็มีอยูท่ ัว่ไปตามทอ้งถ่ินชนบท ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีอยูบ่า้งตาม
เมืองใหญ่ ๆ วตัถุดิบท่ีป้อนเขา้สู่โรงงานเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากเกษตรกรรม จากป่า  จากดิน  และหิน  เช่น  
ผลไม ้ ไม ้ แร่ธาตุ  เน้ือสัตว ์ เป็นตน้ 

 2.3   การค้าและบริการ 
   2.3.1  การค้า 

การคา้ขยายกวา้งขวางมาก เพราะการผลิตสินคา้ดา้นเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมไดเ้จริญข้ึน  การคมนาคมขนส่ง ติดต่อส่ือสารสะดวกรวดเร็ว ตลาดและผูซ้ื้อก็มีมากข้ึน 
ท าใหอ้าชีพคา้ขายเจริญเติบโตทั้งการคา้ขายภายในประเทศ และขยายออกเป็นการคา้ระหวา่งประเทศ 
ในขณะเดียวกนัก็สั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาจ านวนมาก 

สินคา้ออกท่ีส าคญัไดแ้ก่  ขา้ว  ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั  ยางพารา ขา้วโพด 
ซ่ึงมีมูลคา้รวมกนัประมาณร้อยละ  40  ของสินคา้ทั้งหมด  นอกจากนั้นก็มีสินคา้พวกแร่ น ้าตาลทราย 
เส้ือผา้ส าเร็จรูป  ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้า  เคร่ืองหนงั อญัมณี  ผา้ไหม  เป็นตน้ 

ประเทศสุวรรณเขตยงัผลิตสินคา้อุตสาหกรรมขนอิดกลาง และขนาดใหญ่ได้
นอ้ย จึงตอ้สั่งซ่ือสินคา้พวกเคร่ืองเหล็ก เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรกลขนส่งและเช้ือเพลิง ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีมี
มูลค่ารวมสูงกวา่มูลค่าของสินคา้ส่งออก จึงท าให้ดุลการคา้ของประเทศเสียเปรียบต่างประเทศทุกปี 

2.3.2 บริการ  
การบริการถือเป็นส่วนหน่ึงของการคา้ และเป็นส่ิงส าคญัมากในปัจจุบนั 

ตวัอยา่งงานบริการ ไดแ้ก่  การโรงแรม การท่องเท่ียว การรับส่งคนและสินคา้ การรับตดัผล ตดัเส้ือผา้  
เป็นตน้  ส าหรับการท่องเท่ียวมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ประมาณการวา่ในปี พ.ศ.  2533  ประเทศ
สุวรรณเขตมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวราว  50,100 ลา้นบาท 

 

3. ข้อมูลด้านการศึกษา 
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 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวติของตน สามารถด าเนิน
ชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีสันติสุข และสามารถเก้ือหนุนการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้นของประเทศ 
 การจดัการศึกษามีหลกัการส าคญั  4  ประการ  คือ 
 1.  การสร้างความเจริญงอกงามทางปัญญา  ความคิด  จิตใจและคุณธรรมของบุคคลเพื่อน าไปสู่
การพฒันาท่ีสมดุลระหวา่งความเจริญทางจิตใจ กบัความเจริญทางวตัถุ และความเจริญเติบทาง
เศรษฐกิจ 
 2.  การสร้างความตระหนกัถึงการใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสม  โดยไม่
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
 3.  การกา้วทนัความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการสมยัใหม่ จะตอ้งประสานควบคู่ไปกบัความ
เขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าของภูมิปัญญา ภาค  และวฒันธรมของสังคมไทย 
 4.  ความสมดุลระหวา่งการพึ่งพาอาศยักนักบัการพึ่งตนเอง การประสานความร่วมมือร่วมใจ
กนัในระดบับุคล  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน และประเทศ เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 การจดัระบบการศึกษามุ่งเปิดโอกาสใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยอาศยั
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน และการศึกษานอกโรงเรียน โดยการศึกษาตามแนว
ระบบโรงเรียน แบ่งระดบัการศึกษาเป็น  4  ระดบัคือ 

1.  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  เป็นการศึกษาในลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูและพฒันา
ความพร้อมของเด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และสังคม เพื่อรับการศึกษาใน
ระดบัต่อไป 

การจดัการศึกษาระดบัอาจจดัในรูปของชั้นเด็กเล็ก อนุบาลศึกษา หรือในรูปของศูนยพ์ฒันาเด็ก
ประเภทต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพของแต่ละพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย 

2.  การศึกษาระดับประถมศึกษา  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งในดา้นคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานและใหส้ามารถ
คงการอ่านออก และค านวณได ้

3.  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 3.1  การศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
พฒันาคุณธรรม ความรู้ความสามารถและทกัษะต่อจากระดบัประถมศึกษา ใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความ
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ตอ้งการ ความสนใจ และความถนดัของตนเองทั้งในดา้นวิชาการและวชิาชีพ ตลอดจนมีความสามารถ
ในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วยั 

 3.2  การศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
ศึกษาตามความถนดัและความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาหรือ
เพื่อใหเ้พียงพอแก่การประกอบการงาน และอาชีพท่ีตนถนดัทั้งอาชีพอิสระและรับจา้ง รวมทั้งส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาคุณธรรม จริยธรรม และทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบการงานและ
อาชีพ และการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีสันติสุข 

4.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา  เป็นการศึกษาหลงัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น  3  
ระดบั คือ  การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  และการศึกษาระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรี 

 4.1  การศึกษาระดับต า่กว่าปริญญาตรี  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ความรู้และทกัษะวชิาชีพในระดบักลาง รวมทั้งมีความสามารถในการริเร่ิมประกอบการ 

 4.2  การศึกษาระดับปริญญาตรี  เป็นการศึกษาท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ 
ความสามารถในสาขาวชิาต่าง ๆ ในระดบัสูง โดยเฉพาะการประยกุตท์ฤษฎีไปสู่การริเร่ิมการพฒันา
ประเทศทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของ
ประเทศในประชาคมโลก 

 4.3  การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ความรู้และทกัษะในสาขาวชิาการเฉพาะทางใหมี้ความช านาญมากยิง่ข้ึน มุ่งสร้างสรรคค์วามกา้วหนา้
และความเป็นเลิศทางวชิาการ โดยเฉพาะการศึกษาคน้ควา้ วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีน
ดา้นวทิยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การประยกุตใ์ชว้ยิาการสากล และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของไทย เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพของสังคมไทย 

 
 
 
 
 
องค์กรการศึกษา 
ส่วนรายการและองคก์รท่ีมีส่วนรับผิดชอบต่อการจดัการศึกษาสุวรรณเขต ดงัต่อไปน้ี 
1.  ส านกังานคณะกรมการการศึกษาแห่งชาติ  มีหนา้ท่ีศึกษาวเิคราะห์สภาวะทางการศึกษา 

วางแผน นโยบายการศึกษาของชาติ และประสานงานการศึกษาทุกระดบัขององคก์รท่ีจดัการศึกษา 
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2.  กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ ประกอบดว้ย กรม และส่วนราชการระดบักรมในสังกดั  15  
องคก์ร มีพื้นท่ีการปฏิบติังานกระจายครอบคลุมไปทุกต าบลและจงัหวดัทัว่ประเทศ มีหนา้ท่ีจดั
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแนวระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยจดัการศึกษาระดบั
ก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  และจดั
อาชีวศึกษาหลายระดบั  นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมศิลปวทิยาการและ
วฒันธรรม ส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพนกัเรียน และประชาชน จดัการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อแกไ้ข
การไม่รู้หนงัสือ และฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ การปรับปรุงชีวติความเป็นอยู่
ของพลเมือง 

3.  เทศบาล  และเมืองหถัยา เป็นรูปแบบของการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน มีหนา้จดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหแ้ก่ประชาชน และยกระดบัการศึกษาของประชาชนใหสู้งข้ึน 

4.  ส านกัเทพนคร  มีความรับผดิชอบในการจดัการศึกษา ตรวจตรา ดูแล ควบคลุม ตรวจสอบ
นิเทศงานโรงเรียนในสังกดั เพื่อจดัให้เด็กในเกณฑบ์งัคบัเขา้โรงเรียนโดยทัว่ถึงกนั และพยายามขยาย
การศึกษาภาคบงัคบัในแขวงต่าง ๆ ใหม้ากท่ีสุด 

5.  ทบวงอุดมศึกษา  มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา คือ การศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก  และมีภารกิจในดา้นการวจิยั การบริหารทางวชิาการแก่สังคม  ท าน าบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

6.  หน่วยงานของรัฐท่ีจดัการศึกษาเอกเทศ  ไดแ้ก่  หน่วยงานของรัฐหลาย ๆ แห่งท่ีจดั
การศึกษาข้ึนมาเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานโดยเฉพาะ เช่น โรงเรียนนายต ารวจ โรงเรียนพนกังานป่า
ไม ้โรงเรียนวศิวชลประทาน โรงเรียนไปรษณียโ์ทรเลข โรงเรียนการบินพลเรือน โรงเรียนศุลการักษ ์
วทิยาลยัพยาบาล  เป็นตน้ 

 
สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาพืน้ฐาน 
การจดัการศึกษาของประเทศสุวรรณเขตในระยะท่ีผา่นมา แมว้า่รัฐจะไดต้ระหนกัถึงความ

จ าเป็นในการใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั และไดพ้ยายาม
กระจายโอกาสการศึกษาใหก้วา้งขวางมาโดยตลอด แต่ก็ยงัปรากฏวา่มีประชากรท่ีไม่รู้หนงัสือและมี
เด็กท่ีพลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษา อนัเน่ืองมากจากความเสียเปรียบในดา้นต่าง ๆ อีกเป็นจ านวน
มาก รวมทั้งยงัมีปัญหาท่ีผูไ้ดรั้บการศึกษาแลว้ไม่สามารถน าความรู้ไปช่วยในการประกอบอาชีพ และ
พฒันาคุณภาพชีวิตขอตนเองและชุมชนไดดี้เท่าท่ีควร นอกจากในปัจจุบนัน้ีความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมไดเ้ปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วก่อให้เกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งยกระดบัความรู้พื้นฐาน
ของประชาชนของประเทศใหสู้งข้ึน ซ่ึงทุกฝ่ายไดต้ระหนกัและเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัใน
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การแกไ้ขปัญหาและพฒันาใหก้ารศึกษาเพื่อปวงชนเกิดผลตามจุดมุ่งหมายดงักล่าวขา้งตน้อยา่งเร่งด่วน 
เพื่อประโยชน์สุขของบุคคลและความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติโดยส่วนรวม ดงันั้นจึงไดมี้การ
ก าหนดใหก้ารศึกษาพื้นฐานเพื่อปวงชนเป็นนโยบายส าคญัประการหน่ึงในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช  2535  ดงัมีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

ด้านปริมาณ 
1. การให้บริการเลี้ยงดูเด็กและการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย 

   ปัจจุบนัมีการจดับริการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวยัใน  3  ลกัษณะคือ  
การจดัชั้นอนุบาล  ชั้นเด็กเล็ก และศูนยพ์ฒันาเด็ก  และมีหน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการจดัหรือดู
และการจดัการหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่  กรมการศึกษาพื้นฐาน กรมมธัยมศึกษา กรมการผลิตครู กรม
โรงเรียนเอกชน กรมการศาสนา ส านกังานการศึกษาทอ้งถ่ิน กองบญัชาการต ารวนตระเวนชายแดน 
เทพนคร  กรมประชาสงเคราะห์ กรมการพฒันาชุมชน ทบวงอุดมศึกษา กรมอนามยั  ในปี  2530  มี
จ  านวนสถานบริการ / สถานศึกษารวมทั้งส้ิน  27,975  แห่ง  มีเด็กท่ีไดรั้บบริการเป็นร้อยละ  35 ของ
กลุ่มเด็กอาย ุ 3  -  5  ปี  และเพิ่มข้ึนเป็น  32,544  แห่งในปี  2534  มีเด็กท่ีไดรั้บบริการเป็นร้อยละ  42  
ซ่ึงยงัไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของประชากรกลุ่มอายดุงักล่าว การใหบ้ริการส่วนใหญ่อยูใ่นเขตเมือง ยงัไม่
กระจายออกไปในพื้นท่ีชนบทเท่าท่ีควร 

2. การจัดการศึกษาภาคบังคับ 
   การศึกษาระดบัประถมศึกษาซ่ึงเป็นการศึกษาภาคบงัคบันั้น แผนการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.  2520 ไดมี้การก าหนดอายเุขา้เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบั โดยทอ้งถ่ินแต่ละแห่งสามารถ
ก าหนดข้ึนให้เหมาะสมกบัสภาพของทอ้งถ่ินและความพร้อมของทอ้งถ่ิน แต่ตอ้งไม่บงัคบัเขา้เรียนก่อน
อายคุรบ  6  ปีบริบูรณ์ และไม่ชา้กวา่  8  ปีบริบูรณ์ ในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี  6  ท่ี
ผา่นมา รัฐไดพ้ยายามเร่งรัดในการเกณฑเ์ด็กใหเ้ขา้รับการศึกษาตามพระราชบญัญติัประถมศึกษา 
พุทธศกัราช  2523  ครบถว้นทุกคน โดยมีกรมการศึกษาพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินงาน  
ในปี  2530  สามารถเกณฑเ์ด็กไดร้้อยละ  95.8  และเพิ่มเป็นร้อยละ  97.6  ในปี  2534  แสดงใหเ้ห็นวา่
ยงัมีเด็กวยัประถมศึกษาส่วนหน่ึงไม่ไดเ้ขา้เรียน อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อยูห่่างไกลจาก
โรงเรียน เร่ร่อนเคล่ือนยา้ยตามผูป้กครอง  พิการ  และตอ้งดูแลผูป้กครองซ่ึงทุพพลภาพ และอีกส่วน
หน่ึงติดตามไม่ได ้ดงันั้นในระยะของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี  7  (พ.ศ.  2535  -  2539) 
กรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดมี้การด าเนินงาน เพื่อให้เด็กท่ีมีอายอุยูใ่นเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัได้
เขา้เรียนในระดบัประถมศึกษาจนจบหลกัสูตร โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการเกณฑเ์ด็ก การติดตามเด็ก
ท่ีไม่เขา้เรียน ขาดเรียน และยา้ยโรงเรียน  และจดัการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ใหแ้ก่เด็กดอ้ยโอกาสท่ีไม่
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สามารถมาเขา้เรียนในชั้นเรียนปกติได ้ เช่น  การจดัครูเดินสอนตามหยอ่มบา้น  จดัศูนยก์ารเรียนใน
หยอ่มบา้น  เป็นตน้ 

3. การขยายการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เน่ืองจากขณะน้ีความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามี

บทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวติ ความเป็นอยู ่ค่านิยม ตลอดจนดา้นคุณธรรมของคนในชาติอยา่งมาก ประกอบกบัประเทศ
สุวรรณเขตก าลงัพฒันาทางดา้นเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีทนัสมยั จะยิง่ท  าให้สภาพชีวติและ
สังคมของคนไทยมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ท่ามกลางอิทธิพลของเศรษฐกิจและสังคม และ
วฒันธรรมต่างชาติท่ีหลัง่ไหลเขา้มา จ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการเพื่อปรับความรู้สึกนึกคิด หรือค่านิยม 
สภาพความเป็นอยู ่ตลอดจนปรับความรู้ความสามรถของประชาชนในชาติใหสู้งข้ึน เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การพฒันาชีวิต ครอบครัว และมีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของบา้นเมือง ซ่ึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีประชากรสุวรรณเขตทุกคนควรจะไดรั้บ รัฐก าหนดไวเ้พียงชั้นประถมปีท่ี  6  นั้นไม่เป็น
การเพียงพอจ าเป็นตอ้งขยายออกไปใหสู้งข้ึน ในระยะของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี  6  
(พ.ศ. 2530  -  2534)  ท่ีผา่นมา สืบต่อมาจนถึงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7  (พ.ศ.  2535  -  
2539)  รัฐจึงไดม้านโยบายสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดเ้รียนต่อถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้เพิ่มมาก
ข้ึน โดยในระยะแรกน้ีจะไม่ประกาศใหเ้ป็นการศึกษาภาคบงัคบั แต่จะเร่งขยายดว้ยวิธีการช่วยเหลือผู ้
ดว้ยโอกาสดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

ปัจจุบนัมีหน่วยงานระดบักรมท่ีจดัหรือควบคุมการจดัการศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ในระบบโรงเรียน  6  หน่วยงาน  ไดแ้ก่  กรมมธัยมศึกษา  กรมการศึกษาพื้นฐาน  
กรมโรงเรียนเอกชน  กรมการผลิตครู  ทบวงอุดมศึกษา  กรมศิลปะและวฒันธรรม เทศบาลเมืองหถัยา   
เทพนคร  มีจ  านวนนกัเรียนชั้น  ม.1  -  ม.3  ในปี  2534  รวมทั้งส้ินประมาณ  1,570,000  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  42  ของประชากรกลุ่มอาย ุ12  -  14  ปี  นอกจากน้ีในส่วนของการศึกษานอกโรงเรียนมี
นกัเรียนท่ีไดรั้บการบริการในระดบัน้ี  229,308  คน 

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัใหม่ ไดก้  าหนดใหก้ารศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
เป็นการศึกษาพื้นฐานเพื่อปวงชน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่รัฐจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนสุวรรณ
เขตไดมี้ความรู้พื้นฐานจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในช่วงของแผนฯ ฉบบัน้ี 

4. การจัดบริการทางการศึกษาแก่เด็กทีด้่อยโอกาสฯ 
   ปัจจุบนัยงัมีคนอีกเป็นจ านวนมากท่ีพลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษา 
กล่าวคือ   ในปี  2535 มีประชากรวยัเรียนอาย ุ 6  -  11  ปี  ท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัประถมศึกษาเพียง
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ร้อยละ  93.6  ท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ  6.4  หรือ  472,110  คน  ยงัขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษา ซ่ึงเป็นการศึกษาภาคบงัคบั เด็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่มท่ีเสียเปรียบในดา้น
ต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ เด็กพิการ  เด็กในชนบท และพื้นท่ีห่างไกล เด็กเร่ร่อน เด็กในชุมชนแออดั เด็กไร้
สัญชาติ และเด็กในกลุ่มชนต่างวฒันธรรม เป็นตน้ สภาพดงักล่าวน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาความไม่เท่า
เทียมในโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงรัฐจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ข 
 ส าหรับการจดับริการศึกษาใหแ้ก่เด็กดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น ปัจจุบนัน้ี
หน่วยงานทั้งหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งเอกชนท่ีใหบ้ริการทางการศึกษาเหล่าน้ี เช่น 

1. หน่วยงานทางการศึกษา 
 กรมสามญัศึกษา  โดยกองการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง

ในการจดัการศึกษาใหแ้ก่ผูย้ากไร้และดอ้ยโอกาสทางการศึกษา ไดจ้ดัโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ส าหรับ
ใหบ้ริการทางการศึกษาแก่เด็กในทอ้งถ่ินห่างไกล ทุรกนัการ เด็กยากจน เด็กก าพร้าหรือขาดผูอุ้ปการะ 
เด็กท่ีมีปัญหาทางสังคม เด็กในชุมชนแออดั และเด็กท่ีเป็นบุตรหลานผูท่ี้ไดรั้บภยัคุกคามจาก
ผูก่้อการร้าย 

 กรมการศึกษาพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัระดบั
ประถมศึกษา ไดมี้การด าเนินงานเพื่อจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กดอ้ยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการ
เพิ่มพนูความรู้พื้นฐานทางการศึกษาและพฒันางานอาชีพ ส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มดอ้ยโอกาส 
(ไดรั้บความช่วยเหลือจากยนิูเซฟ)  ซ่ึงประกอบดว้ยโครงการยอ่ยดงัน้ี 

- โครงการครูหลงัมา้  จดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีอยูต่ามหยอ่มบา้นในถ่ิน
ทุรกนัดาร 

- โครงการศูนยก์ารเรียนในหยอ่มบา้น  จดัการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน
ห่างไกล โดยชุมชนจดัตั้งศูนยแ์ละหาท่ีพกัส าหรับเด็กท่ีอยูห่่างไกล โดยมี
ครูหมุนเวยีนกนัไปสอน 

- โครงการบา้นเด็กนอกโรงเรียน  จดับา้นพกัส าหรับเด็กท่ีอยูห่่างไกลใน
โรงเรียน และจดักิจกรรมดา้นอาชีพเพื่อเป็นค่าอาหารส าหรับเด็ก 

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน  จดัการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่ประชาชนท่ีไม่
มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยจดัการศึกษาผูใ้หญ่สายสามญัในรูปแบบต่าง ๆ คือ  
ประเภทชั้นเรียน  ทางไกลและตนเอง นอกจากน้ียงัไดมี้การจดัการศึกษาผูใ้หญ่แบบเบด็เสร็จพื้นฐาน 
ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถอ่านออกเขียนไดเ้ทียบไดก้บัหลกัสูตรการศึกษาผูใ้หญ่
สายสามญัระดบัท่ี  2  โดยจดัเป็น  3  ประเภท  คือ  ประเภทชั้นเรียน ประเภทอาสาสมคัรเดินสอน และ
การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา 



 40 

2. หน่วยงานอืน่ ๆ  (ภาครัฐ) 
 2.1  กรมประชาสงเคราะห์ 

 2.1.1  กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวยัรุ่น  ซ่ึงรับผดิชอบในการจดัสถาน
สงเคราะห์ นอกจากใหก้ารเล้ียงดูเด็กท่ีมีปัญหาเดือนร้อนและขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูแลว้ 
ยงัจดับริการทางการศึกษาแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ดว้ย 

   2.1.2  กองสงเคราะห์ชาวเขา  ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนชัว่คราว เพื่อใหบ้ริการ
การศึกษาในระดบัประถมศึกษาแก่เด็กชาวเขา 
  2.2  กรมต ารวจ  กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดนไดจ้ดัตั้งโรงเรียน ตชด.  เพื่อให้
การศึกษาแก่เด็กในถ่ินทุรกนัดารห่างไกลการคมนาคมในเขตแทรกแซงของผูก่้อนการร้ายตามแนว
ชายแดน 
 3.  ภาคเอกชน 
  ปัจจุบนัมีหน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่งท่ีจดับริการทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กท่ีดอ้ย
โอกาส  เช่น 

3.1 มูลนิธิเด็ก  ไดก่้อตั้งโรงเรียนหมู่บา้นเด็ก  ท่ีจงัหวดัเมืองทอง 
3.2 มูลนิธิวดัสระแกว้ ไดจ้ดัตั้งโรงเรียนวดัสระแกว้ (รุ่งโรจน์ธนกลูอุปถมัภ)์  ข้ึนใน

วดัสระแกว้ เพื่อใหก้ารศึกษาแก่เด็กก าพร้า 
3.3 มูลนิธิราชประชาสมาสัย  ไดจ้ดัตั้งโรงเรียนราชประชาสมาสัย ท่ีอ าเภอพระ

ประเคน  จงัหวดัสมุทรเขต เพื่อใหก้ารศึกษาแก่บุตรหลายผูป่้วยโรคเร้ือน 
3.4 มูลนิธิดวงประทีป  จดัตั้งโรงเรียนอนุบาลในสลมั 
3.5 มูลนิธิสร้างสรรคเ์ด็ก  จดัศูนยเ์ด็กเล็กเคล่ือนท่ีในแหล่งก่อสร้าง 
3.6 โรงเรียนเอกชน  มีโรงเรียนท่ีเอกชนจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กยากจน คือ โรงเรียน

สงเคราะห์เด็กยากจนบา้นป่าเป้า 

 ด้านคุณภาพ 
  จากการศึกษาสภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน พบวา่ มีปัญหาในดา้นคุณภาพท่ี
ควรน ามากล่าวไว ้ ดงัน้ี 
  ระดับก่อนประถมศึกษา 

1. ครูผูส้อนส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการสอน คือ แมว้า่ส่วนใหญ่จะไดรั้บ
การฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ แต่ไม่ไดช่้วยใหก้ารเตรียมความพร้อมบรรลุตามแนวการจดั
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ การจะมีการสับเปล่ียนบุคลากรระหวา่งชั้นเรียนโดยเฉพาะในโรงเรียนท่ี
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จดัสอนทั้งระดบัก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอนยงัเนน้ท่ีครู
และผูดู้แลเด็กเป็นศูนยก์ลาง 

2. การจดับริการยงัมีลกัษณะต่างคนต่างจดัเท่าท่ีทรัพยากรจะเอ้ืออ านวย ขาด
เกณฑม์าตรฐานขั้นต ่า และขาดหน่วยงานท่ีจะควบคุมดูแล  ท าใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าในดา้นคุณภาพ
ของการจดัสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถท าใหท้อ้งถ่ินช่วยรับภาระใน
การจดัการศึกษาได ้ท าให้จดัการเรียนการสอนมีคุณภาพดีกวา่สถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจต ่า 

3. งบประมาณท่ีไดรั้บมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการจดับริการใหมี้คุณภาพ 
โดยเฉพาะศูนยพ์ฒันาเด็กต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่สามารถจา้งบุคลากรท่ีท าการสอนหรือผูดู้แลเด็กท่ีมี
คุณภาพได ้เน่ืองจากรายไดท่ี้เก็บจากผูป้กครองมีจ านวนไม่แน่นอน และเก็บไดไ้ม่เตม็จ านวน อนั
เน่ืองมาจากผูป้กครองมีฐานะยากจน นอกจากนั้นวสัดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริม
พฒันาการของเด็กมีจ านวนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท 
  ระดับประถมศึกษา 

1. หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินยงัเนน้การใหค้วามรู้
ดา้นเน้ือหามากกวา่การพฒันาบุคลิกภาพ และลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์
นอกจากน้ีการน าหลกัสูตรไปใชมิ้ไดมี้การปรับเน้ือหาให้เขา้กบัสภาพชีวติชุมชน 
ความรู้ท่ีเด็กไดรั้บจึงไม่ใช่ความรู้ท่ีช่วยใหเ้กิดความผกูพนัและความตั้งใจท่ีจะ
พฒันาทอ้งถ่ินของตนใหดี้ข้ึน 

2. ครูส่วนใหญ่ตอ้งรับภาระสอนสัปดาห์ละกวา่  20  ชัว่โมง และยงัตอ้งรับผดิชอบ
ภารกิจดา้นอ่ืน ๆ ภารกิจเหล่าน้ีมีผลต่อคุณภาพการสอนของครูโดยเฉพาะใน
โรงเรียนท่ีมีครูสอนไม่ครบชั้น และโรงเรียนท่ีจดัใหค้รูสอนคนเดียวทุกวชิา ท าให้
ครูไม่สามารถใชเ้วลาในการเตรียมการสอนไดเ้ท่าท่ีควร ซ่ึงนอกจากจะมี
ผลกระทบต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนแลว้ ยงัท าใหเ้ด็กไม่ไดรั้บการพฒันาดา้น
จิตใจ อารมณ์ สังคม และพื้นฐานอาชีพ 

3. ครูส่วนใหญ่ยงัคงใชว้ธีิการสอนแบบบรรยาย การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้การ
ฝึกปฏิบติัจริงยงัมีนอ้ย นอกจากน้ีครูส่วนหน่ึงยงัขาดความเขา้ใจในกระบวนการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตร ขาดทกัษะและประสบการณ์ โดยเฉพาะในกลุ่มการ
งานและพื้นฐานอาชีพ 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มทกัษะ
คณิตศาสตร์ยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า 
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5. ขาดงบประมาณท่ีจะน ามาใช่ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เอกสาร
ประกอบหลกัสูตรมีไม่เพียงพอ โรงเรียนไม่สามารถจดัเอกสารใหค้รูคน้ควา้
เพิ่มเติมได ้ รวมทั้งขาดแหล่งบริการทางวชิาการท่ีรวบรวมเอกสารเหล่าน้ี 
นอกจากน้ียงัขาดส่ือการเรียนการสอน ขาดหอ้งเฉพาะส าหรับบางวชิา เช่น หอ้ง
ภาษา หอ้งฝึกงาน 

6. ระบบการบริหารการศึกษาในปัจจุบนัหลายส่วนยงัไม่เอ้ือต่อการกระตุน้ให้เกิด
การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะการประเมินผล
เพื่อใหค้วามดีความชอบแก่ครู ยงัเนน้ผลงานเชิงปริมาณ ซ่ึงท าใหค้รูส่วนใหญ่ถือ
เกณฑเ์หล่าน้ีเป็นหลกัในการท างานมากกวา่การเนน้ท่ีคุณภาพการสอนและการ
พฒันานกัเรียนทุก ๆ  ดา้นอยา่งแทจ้ริง 

 
 
 
 
 

ระดับมธัยมศึกษา 
1. การเรียนการสอนยงัเนน้การเรียนต่อระดบัสูง โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มกัสอนวชิา

เลือกท่ีเป็นวชิาการมากกวา่วิชาชีพ เน่ืองจากขาดครูวชิาชีพ อุปกรณ์ และสถาน
ฝึกงานอาชีพ อีกทั้งหลกัสูตรโดยทัว่ไปมีเน้ือหาสาระมากเกินไป จนท าใหผู้เ้รียน
ไม่มีเวลาคิด คน้ควา้ และฝึกปฏิบติัอยา่งเพียงพอ 

2. ครูยงัมิไดใ้หค้วามส าคญัและไม่ท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นการเสริมสร้าง
และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม นิสัยรักการท างาน และความสามารถในการคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค ์ ตลอดจนทกัษะในการวางแผนและการเป็นผูน้ าใหเ้กิดในตวั
ผูเ้รียน 

3. ความรู้วชิาพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  ภาษาไทย  และภาษาองักฤษ  
ยงัไม่ดีเพียงพอท่ีจะเป็นพื้นฐานท่ีแขง็แกร่ง ส าหรับน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
และในการพฒันาทางวชิาการและวชิาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยขีองโลกท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา 

4. หลกัสูตรมีเน้ือหาสาระมากเกินไป ท าใหเ้ด็กไม่มีเวลาฝึกปฏิบติั คิด และคน้ควา้
อยา่งเพียงพอ 
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5. ครูผูส้อนยงัไม่เปล่ียนพฤติกรรมการสอน ยงัคงสอนแบบเดิมโดยเนน้เน้ือหาวชิา
และเป็นศูนยก์ลางการเรียนการสอน 

 
 การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
  ในปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ และทบวง
อุดมศึกษาไดจ้ดัการศึกษาในสาขาโสตทศันศึกษา เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา และนิเทศศาสตร์ 
ซ่ึงไดผ้ลิตบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 
  สถาบนัราชภกัษ ์(เดิมเป็นวทิยาลยัครู)  สังกดักระทรวงการศึกษาแห่งชาติ จ  านวน  36  
แห่ง ไดจ้ดัการศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยกีารศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
  คณะครุศาสตร์  และศึกษาศาสตร์  สังกดัทบวงอุดมศึกษา จ านวน  14  สถาบนัไดจ้ดั
การศึกษาหลกัสูตรโสตทศันศึกษา หรือเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  และใน
จ านวนน้ีมี  10  สถาบนัท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท และ  2  สถาบนัจดัการศึกษาในระดบัปริญญา
เอก 
  นอกจากน้ี  มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนจ านวนหลายแห่งไดจ้ดัการศึกษาหลกัสูตร
นิเทศศาสตร์และส่ือสารมวลชนในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท  ซ่ึงไดผ้ลิตบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา 
 
 
 
 
 
ตารางที ่ 3  เป้าหมายจ านวนนักเรียนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ภาครัฐและเอกชน  
                   ปีการศึกษา  2546  -  2550 

หน่วย  :  คน 
 

ช้ัน  /  ปี 2546 2547 2548 2549 2550 
ก่อน
ประถมศึกษา 

1,469,000 1,549,000 1,628,000 1,666,000 703,000 

   อนุบาล  1 265,330 277,340 287,360 297,370 308,390 
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   อนุบาล  2 254,300 263,330 273,340 282,360 293,370 
   อนุบาล  3 125,370 127,330 131,300 136,270 139,240 
   เด็กเล็ก 824,000 881,000 936,000 950,000 962,000 
ประถมศึกษา 7,049,200 7,101,600 7,140,100 7,159,300 7,151,600 
    ป.1 1,238,300 1,232,800 1,220,800 1,209,700 1,195,700 
    ป.2 1,200,700 1,206,100 1,2202,000 1,191,500 1,181,900 
    ป.3 1,186,100 1,194,700 1,203,700 1,200,800 1,199,600 
    ป.4 1,139,500 1,155,200 1,171,900 1,185,200 1,198,600 
    ป.5 1,139,500 1,155,200 1,171,900 1,185,200 1,198,600 
    ป.6 1,120,100 1,133,800 1,151,700 1,170,800 1,184,600 
 
หมายเหตุ  ไม่รวมนกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็ก และผูรั้บบริการการศึกษนอก
โรงเรียนเทียบเท่าระดบัประถมศึกษา 
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การวเิคราะห์สถานการณ์ส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

 การวิเคราะห์สถานการณ์  เป็นวิธีการน าเอาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาพิจารณาว่า  โครงการ 
ทางการศึกษาท่ีจะท าข้ึนควรจะมีกิจกรรมและทิศทางอย่างไร จึงจะเป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
นโยบายทางการศึกษา และการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชาติและของทอ้งถ่ิน  สถานการณ์ต่าง ๆ  
จะเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ  ดงันั้น  นกัการศึกษาจะตอ้งก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถด าเนินต่อไปได ้
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 การวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อหาลู่ทางในการด าเนินการ  หรือแกปั้ญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การใหก้ารศึกษา  การเรียนการสอน และการฝึกอบรม  สามารถกระท าไดห้ลายวธีิ  วธีิท่ีมีประสิทธิภาพ
วธีิหน่ึง  คือ  การวิเคราะห์จุดดี  จุดดอ้ย  โอกาส  และความเส่ียงของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เรียกวา่  
การวิเคราะห์สถานการณ์แบบ  “ SWOT ”  การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีดีจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงปัจจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดว้ย 

การวเิคราะห์จุดดี  จุดด้อย  โอกาสและความเส่ียง 
 SWOT  เป็นตวัย่อของค า  4  ค า  คือ  S-Strength   W-Weakness   O-Opportunities  และ  T-
Threats 
 การวเิคราะห์สถานการณ์ตามแนว  SWOT  จึงมี  4  ขั้นตอนคือ 
 1.  วิเคราะห์จุดดี  (S-STRENGTH)  จุดดีหรือจุดแข็งเป็นปัจจยัภายในองค์การทางการศึกษา
และการฝึกอบรม หรือจุดแขง็ท่ีไดเ้ปรียบในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนมีงบประมาณมากสามารถ
ด าเนินการไปไดอ้ยา่งสบาย  มีสถานท่ีและสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  เป็นตน้ 
 2.  วิเคราะห์จุดอ่อน  (W-WEAKNESS)  จุดอ่อนหมายถึงปัจจยัภายในองค์กรทางการศึกษา 
ท่ีเป็นขอ้จ ากดั  ท าให้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไวไ้ด้  เช่น  ขาดครูดา้นวิชาชีพ  หลกัสูตร 
ท่ีมีไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 
 3.  วิเคราะห์โอกาส  (O-OPPORTUNITIES)  เป็นองคป์ระกอบหรือปัจจยัภายนอกท่ีช่วยเหลือ
ให้องคก์รสามารถด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้ เช่น  มีความตอ้งการของสังคมสูง  หลงัจาก
ด าเนินการไปแลว้สามารถน าไปใชจ้ริงไดท้นัที  เป็นตน้ 
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 4.  วิเคราะห์อุปสรรคและความเส่ียง  (T-THREATS)  เป็นปัจจยัหรือองค์ประกอบภายนอก 
ท่ีส่งผลให้การด าเนินการไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้ เช่น  ไม่มีอุปกรณ์ในการท างาน  
ท่ีฝึกอบรมไม่สามารถจะทดลองผลิตผลงานออกมาได ้ เป็นตน้ 
  
  

S W 
(Strength) (Weakness) 

  
  

O T 
(Opportunities) (Threats) 

  
  
 
การพจิารณาปัจจัยในการด าเนินการโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ าเนินไปได้ด้วยดี  ผูด้  าเนินการ  
ควรจะไดมี้การพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงแบ่งกวา้ง ๆ ได ้ 2  ประการคือ  (1) ปัจจยัภายใน 
และ (2) ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก 
 ก.  ปัจจัยภายใน 
  หมายถึง  ปัจจยัภายในองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และสามารถควบคุม
ไดม้ากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขีดความสามารถและทรัพยากรในการด าเนินการ 
  1.  ปัจจยัดา้นผูด้  าเนินการ  ไดแ้ก่  ครู  อาจารย ์ วิทยากร  ผูช้  านาญการ  จะตอ้งพิจารณาดูวา่
มีประสบการณ์  ความรู้ความสามารถท่ีจะด าเนินการไดดี้หรือไม่  การยอมรับในความคิด  ความรู้และ
วธีิการใหม่ ๆ  จะท าใหป้ระสบความส าเร็จมากข้ึน 
  2.  ปัจจยัดา้นการจดัการ  ถึงแมจ้ะมีหลกัสูตรที่เหมาะสม  มีสถานที่และอุปกรณ์การผลิต  
แต่การจดัการการก าหนดช่วงเวลา ฯลฯ ไม่สอดคลอ้งกบับุคลากรก็จะกระทบต่อผลดา้นต่าง ๆ ของงานได ้ 
ธุรกิจขนาดยอ่มหลายแห่งนบัวา่มีการจดัการที่ไม่ดี ไม่มีการวางแผนวา่จะท าอะไร  เมื่อไร  อยา่งไร  
สักแต่วา่ท าให้ผา่นไปวนัหน่ึง ๆ เท่านั้นพอ  เม่ือเป็นเช่นน้ีประสิทธิภาพในงานจะเกิดไดอ้ยา่งไร 
  3.  ปัจจยัทางดา้นการเผยแพร่  พิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายความตอ้งการ และวิธีการท่ีจะเขา้ถึง
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและสังคม 
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  4.  ปัจจยัทางด้านทรัพยากร  ได้แก่  วสัดุทางการเรียนการสอนและการฝึกอบรม  กิจการ 
จะไดเ้งินลงทุนจากท่ีไหน  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ  เป็นตน้ 
  5.  ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมมีส่วนเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  เช่น  ท่ีตั้ง  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และ
สภาพแวดลอ้มทางจิตภาพ  ในดา้นความอบอุ่นใจ  บรรยากาศกรท างานท่ีดี  เป็นตน้ 
  ข.  ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
   หมายถึง  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบวงกวา้ง  ไกลเกินท่ีทางสถาบนัจะสามารถควบคุมการผนัแปรได ้ 
แบ่งไดเ้ป็น 
   1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  การด าเนินธุรกิจขนาดย่อมควรได้มีการศึกษาถึงสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศและของทอ้งถ่ินดว้ย เพื่อวางแผนปรับการด าเนินงานและก าหนดรายไดร้ายจ่าย
ให้สอด-คลอ้งกนั  เพื่อความอยูร่อดของธุรกิจ  ตวัอยา่งเช่น  ท่ีเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในช่วงปี 2527 
– 2529  มีธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อมหลายกิจการไม่มีการวางแผน  และปรับการด าเนินงานท่ีดี
พอถึงกบัตอ้งลม้ละลายและเลิกกิจการไปในท่ีสุด 
   2.  ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ี ปกติแลว้การพฒันาทรัพยากรมนุษยม์กัจะใชเ้ทคโนโลยตี ่า
หรือไม่ใช ้ ความลา้หลงัท่ีเกิดจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานต ่า  ส่งผลให้สินคา้ดอ้ยคุณภาพและ 
มีตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีควรจะเป็น 
   3.  ปัจจยัทางดา้นรัฐบาลและกฎหมาย แมว้า่ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 6  จะมุ่งเนน้ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอ่มตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ตั้งแต่ตน้ก็ตาม  แต่ในทางปฏิบติั  
วธีิการ ขั้นตอนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงานยงัคงสร้างปัญหาใหก้บัธุรกิจขนาดยอ่มอยูม่าก 
อนัเป็นการขดัขวางการขยายตวัของธุรกิจขนาดยอ่มเหล่าน้ีอยา่งเห็นไดช้ดั 
   -  มาตรการของรัฐบาล ตวัอย่างเช่น นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย BOI  ซ่ึงเอ้ืออ านวยแต่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้ น  เง่ือนไขท่ี
ก าหนดกีดกนัธุรกิจขนาดยอ่มออกไปจนเกือบหมด 
   -  ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค  อนัได้แก่  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์ 
ถนนหนทางต่าง ๆ 
   -   กฎหมายและระเบียบขั้นตอนของทางราชการท่ียุง่ยากและล่าชา้ 
   - ระบบการจดัเก็บภาษีอากรของรัฐบาล ธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดย่อมตอ้งเสียภาษี
การคา้ทุกช่วงของการผลิต  นบัเป็นการเก็บภาษีซ ้ าซ้อนเก็บแลว้ เก็บอีก  ซ่ึงธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ตอ้งเสีย
ในลกัษณะน้ีเพราะรวมเอาขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตไวใ้นกิจการเดียวกนัเสียภาษีคร้ังเดียว 
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   เม่ือไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบถึงองค์ประกอบของปัจจยั  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
แล้ว จึงน าเอาข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบมาพิจารณาว่าจะสามารถก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ 
ของบริษทั  เพื่อน าองคก์ารไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ให้ธุรกิจด าเนินไปไดแ้ละ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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ลกัษณะของวตัถุประสงค์ 

 วตัถุประสงค ์หมายถึง “ จุดมุ่งหมายหรือสภาวะในอนาคตท่ีองคก์ารมุ่งหวงัเอาไว ้และพยายาม
ท่ีจะใหบ้รรลุถึงซ่ึงส่ิงท่ีไดมุ้่งหวงัไวด้งักล่าว ” 
 วตัถุประสงค์จะมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั คือเป็นจุดมุ่งหมายหรือสภาวะในอนาคตท่ีมุ่งหมายไว ้ 
กล่าวคือ วตัถุประสงค์จะไม่ค  านึงถึงเร่ืองท่ีเป็นอยู่ในสภาพปัจจุบันเท่านั้ นหากแต่จะเป็นการคิด
พิจารณาถึงอนาคตขา้งหน้า  และเป็นการคิดถึงเร่ืองขา้งหน้าท่ีมีจุดมุ่งหมายแจง้ชัดหรือเป็นหลกัชัด 
ท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ต่างมุ่งหวงัท่ีจะให้ได้มาหรือตอ้งการจะให้เป็นจริงเม่ือถึงก าหนดเวลาดงักล่าว  
และโดยเหตุท่ีส่ิงท่ีมุ่งหวงัในเวลาขา้งหน้าเป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายหวงัจะให้ได้มา  ดังนั้น  ตลอดเวลาของ 
การยึดถือส่ิงใดเป็นวตัถุประสงค์ท่ีต้องการสมาชิกทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมจึงต้องมี การใช้ความพยายาม
ประกอบกนัไปดว้ย  การไดผ้ลส าเร็จตามวตัถุประสงคจึ์งจะเกิดข้ึนได ้

ลกัษณะของวตัถุประสงค์ทีด่ี 
 วตัถุประสงคท่ี์ดีควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1.  ตอ้งเป็นท่ีทราบและเขา้ใจในหมู่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  วตัถุประสงคจ์ะมีระดบัสูงจะมีลกัษณะ
ขอบเขตกวา้งและเป็นกลยุทธ์มากกว่าวตัถุประสงค์ระดบัต ่า  ซ่ึงจะมีลักษณะเฉพาะเป็นรูปธรรมและ
เทคนิค 
 2.   ตอ้งมีความสมดุล เพราะวตัถุประสงค์เป็นตวัท าให้เกิดการกระท า  ฉะนั้น  วตัถุประสงค ์
จึงตอ้งสามารถท าให้เกิดบูรณาการของกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งหลายท่ีมีหนา้ท่ีแตกต่างกนัและ
ก่อใหเ้กิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงคด์ว้ย 
 3.  ตอ้งมีส่วนช่วยให้สามารถระบุถึงผลท่ีคาดจะไดรั้บไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นท่ีเขา้ใจ เม่ือทราบ
และเขา้ใจวตัถุประสงค์แลว้ยอ่มท าให้สามารถบอกไดว้่าผลท่ีจะเกิดจากการกระท าตามวตัถุประสงค์นั้น 
จะมีอะไรบา้ง 
 4.  ตอ้งสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามขอ้จ ากดัและอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายใน  เช่น  
สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป หรือทรัพยากรขาดแคลนยิ่งข้ึนย่อมสามารถปรับเปล่ียนวตัถุประสงค์ให้
เหมาะสมได ้
 5.  ตอ้งสามารถวดัไดแ้ละสามารถวดัไดท้ั้งในดา้นปริมาณ  คุณภาพ  ค่าใชจ่้าย  และเวลาดว้ยแลว้
จะเป็นการดีมาก  ทั้งน้ีจะไดส้ามารถระบุถึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บใหช้ดัเจนได ้ 
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 6.  ควรจะสามารถท าไดห้รือมีความเป็นไปได ้ ไม่ควรก าหนดใหสู้งเกินไปอนัจะท าให้ผูป้ฏิบติั
ทอ้ถอยหรือประเมินผลออกมาแลว้ท าให้ผูป้ฏิบติัขาดประสิทธิภาพหรือก าหนดไวต้  ่าเกินไปจะท าให้
เกิดการประเมินผลและประสิทธิภาพการท างานตรงกนัขา้ม 
 7.  ควรเขียนให้ชัดเจนเป็นท่ีเขา้ใจได้ง่าย  ไม่ใช้ภาษาคลุมเครือและใช้ค  าธรรมดาโดยเขียน
ข้ึนตน้ด้วย  “ เพื่อ ”  เสมอ  เช่น  เพื่อผลิตส่ือการเรียนการสอน หรือเพื่อบริการส่ือการเรียนการสอน 
แก่สมาชิก  ฯลฯ 
 8.  การเขียนวตัถุประสงค์  ถ้ามีหลายประเด็นท่ีเห็นว่าควรแยกให้ชัดเจน  ควรเขียนเป็นข้อ   
ซ่ึงไม่ควรจะมีหลายขอ้เกินไป และถา้เป็นวตัถุประสงคข์องโครงการเล็ก ๆ ถา้ไม่จ  าเป็นควรมีเพียงขอ้เดียว  
แต่ถา้มีหลายขอ้จะตอ้งเรียงล าดบัความส าคญัโดยขอ้แรกตอ้งส าคญักวา่ขอ้สอง  และต่อไปเร่ือย ๆ 
 อาจใชก้รอบง่าย ๆ  ต่อไปน้ีพิจารณาคือ  วตัถุจะตอ้งมีความเป็นไปได้ (Sensible)  สามารถวัดได้ 
(Measurable)  สามารถท าได้ (Attainable)  มีเหตุผล (Reasonable)  และมีเวลาพอ (Time)  องคป์ระกอบ
ดงักล่าวน้ีใชต้วัยอ่วา่  SMART 

ระดับหรือแบบของวตัถุประสงค์ 
 เน่ืองจากทุกองค์การจะต้องมีวตัถุประสงค์ ความจริงแล้ววตัถุประสงค์เกิดข้ึนก่อนองค์การ   
กล่าวคือ มีการคิดและก าหนดวัตถุประสงค์แล้วจึงสร้างองค์การข้ึน เพื่อท าให้เกิดผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์นั้น ในทางปฏิบติั การท าให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์นั้นไม่สามารถท าได้อย่าง
ฉบัพลนัทนัที  ดงันั้น  ถา้ยึดเอาเวลาเป็นหลกัในการพิจารณาแลว้สามารถแบ่งวตัถุประสงคอ์อกไดเ้ป็น  
3  แบบหรือระดบั  คือ 
 1.  วตัถุประสงค์ในความฝัน  (visionary objective)  เป็นวตัถุประสงค์ในระดบัสูงสุดและเป็น
วตัถุประสงค์ท่ีก่อให้เกิดความก้าวหน้าและการปรับปรุง  จึงเป็นวตัถุประสงค์สุดท้าย (Ultimate) ท่ี
องคก์ารมุ่งไปสู่โดยไม่อาจท านายไดว้า่จะใชเ้วลาใด แต่ในท่ีสุดแลว้มกัจะท าไดส้ าเร็จ 
 2.  วตัถุประสงค์พอท าได้  (attainable objective)  เป็นวตัถุประสงค์ท่ีสามารถท าได้โดยการ
ก าหนดแผนหรือโครงการท่ี มีระยะเวลาด าเนินการแน่ชัดแล้วน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลได ้ 
แต่วตัถุประสงคใ์นความฝันไม่สามารถท าดงักล่าวน้ีไดเ้พราะยงัมีความห่างไกลกบัความเป็นจริงอยูม่าก 
 3.  วตัถุประสงค์ระยะสั้ น  (immediate objective)  เป็นวตัถุประสงค์ท่ีท าไดท้นัทีในระยะสั้ น
โดยใชค้วามรู้และเทคโนโลยท่ีีมีอยู ่
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แผนภาพแสดงถึงระดับวตัถุประสงค์ 
 
   อนาคตระยะยาว วตัถุประสงคใ์นความฝัน 

 
 
    เวลา วตัถุประสงคพ์อท าได ้

 
 
   อนาคตใกล ้ๆ วตัถุประสงคร์ะยะสั้น 
 

 ดงันั้น  ถ้าจะมองความสัมพนัธ์ระหว่างวตัถุประสงค์ทั้งสามระดบัจากระดบับนสู่ระดบัล่าง 
อาจเร่ิมจากวตัถุประสงคใ์นความฝันก่อนวา่จะท าอะไร ซ่ึงค่อนขา้งจะมีลกัษณะเป็นทฤษฎีและนามธรรม
มาก  ซ่ึงกล่าวไดว้า่ยงัมองไม่เห็นทางท่ีจะท าไดใ้นปัจจุบนั 
 การท่ีจะท าให้วตัถุประสงคใ์นความฝันเป็นไปไดน้ั้นจะตอ้งอาศยัการศึกษาคน้ควา้และการวจิยั
เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  เพื่อน ามาใช้ท าให้มีความเป็นไปได้  เช่น  เม่ือก่อนนั้นนักวิทยาศาสตร์ 
ชาวอเมริกนัอาจมีความคิดหรือตั้งเป็นวตัถุประสงค์ในความฝันไวว้า่  “ สักวนัหน่ึงจะตอ้งส่งคนไปลง
บนดวงจนัทร์ใหไ้ด ้”  แลว้ก็เร่ิมศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพื่อท าใหไ้ด ้
 เม่ือมีแนวทางท่ีวตัถุประสงคใ์นความฝันจะกลายเป็นความจริงไดใ้นเวลาท่ีสามารถก าหนดข้ึน  
วตัถุประสงคร์ะดบัน้ีจะกลายเป็นวตัถุประสงคพ์อท าไดแ้ละเพื่อท่ีจะท าให้วตัถุประสงคร์ะดบัน้ีเป็นไป
ไดอ้าจจะตอ้งมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม และเช่นเดียวกนัเม่ือท าใหบ้รรลุผลตาม
วตัถุประสงค์พอท าไดแ้ล้ว วตัถุประสงค์ระยะสั้นจะปรากฎข้ึนทนัที ในการท าให้บรรลุวตัถุประสงค์
ระยะสั้นน้ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยอาศยัความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีอยูโ่ดยไม่ตอ้งแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
หรือความรู้ใหม่แต่ประการใด 

ระดับและความสัมพนัธ์ของวตัถุประสงค์ 
 เน่ืองจากในต่อละรัฐหรือประเทศจะประกอบไปด้วยองค์การมากมายหลายระดับหลาย
ประเภท  แต่ละองคก์ารและแต่ละประเภทจะมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัออกไป เน่ืองจากแต่ละองคก์าร
จะตอ้งอยูใ่นโครงสร้างอนัเดียวกนัของรัฐ  ดงันั้น  วตัถุประสงคข์องทุกองค์การจะตอ้งสนบัสนุนและ 
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มีความสัมพันธ์หรืออย่างน้อยจะต้องไม่ขัดกับวตัถุประสงค์ของรัฐ  ส าหรับประเทศไทยมีระดับ 
ของวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.  ระดับสูงสุด  ได้แก่  วตัถุประสงค์ของชาติหรือผลประโยชน์ของชาติ  ซ่ึงมี  4  ประการ
ดว้ยกนัคือ 
  1.1  เพื่อความมัน่คงของประเทศ 
  1.2  เพื่อความมัง่คัง่ของประเทศ 
  1.3  เพื่ออยูร่่วมกนักบัชาติอ่ืนอยา่งมีเกียรติ 
  1.4  เพื่อพฒันาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและกา้วหนา้ทดัเทียมกบัชาติอ่ืน ๆ  
 2.  ระดบัรองลงมาเรียกวา่วตัถุประสงคม์ูลฐานของชาติ  (basic objective)  ซ่ึงมีอยู ่ 5  ประการ  คือ 
  2.1  เพื่อความเป็นเอกสาร  อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน 
  2.2  เพื่อใหมี้การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
  2.3  เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งศาสนาและวฒันธรรมอนัดีงาม 
  2.4  เพื่อเสริมสร้างสวสัดิภาพและความผาสุกของประชาชน 
  2.5  เพื่อพฒันาก าลงัอ านวยแห่งชาติใหมี้ความมัน่คงและกา้วหนา้ทดัเทียมอารยประเทศ 
 3.  ระดบัต ่าลงมาจากวตัถุประสงคม์ูลฐาน  ไดแ้ก่  วตัถุประสงคเ์ฉพาะของชาติ  (Current national 
objectives) วตัถุประสงคร์ะดบัน้ีจะปรากฎอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  โดยปกติจะเปล่ียนแปลงทุก ๆ  5 ปี  ตามระยะเวลาหรือช่วงของแผนพฒันา 
 วตัถุประสงค์มูลฐานของชาติก็อาจเปล่ียนแปลงไดอ้นัข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  
แต่มกัจะเปล่ียนแปลงไม่บ่อยนกั  ส่วนผลประโยชน์ของชาตินั้นไม่มีการเปล่ียนแปลง และทุกชาติมกัจะมี
ผลประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เหมือน ๆ กนั 
 4.  ต ่าลงมาจากวตัถุประสงคเ์ฉพาะของชาติจะเป็นนโยบายของรัฐบาลซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นสองลกัษณะ
คือ  นโยบายทัว่ไปกบันโยบายลบัหรือนโยบายเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ  ส าหรับนโยบายทัว่ไปนั้น 
เป็นท่ีทราบกนัโดยประชาชนทุกคนจากการประกาศของรัฐบาลอยา่งเปิดเผย ส่วนนโยบายลบันั้นประชาชน
โดยทั่วไปจะไม่มีโอกาสได้ทราบ เพราะเป็นเร่ืองลับและเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยของชาติ  
คนส าคญัของชาติเท่านั้นท่ีมีโอกาสรู้ 
 5.  เพื่อจะท าให้เป็นไปตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะของชาติและนโยบายดงักล่าวระดบัต่อไปคงจะ
ไดแ้ก่แผน และยทุธศาสตร์ชาติ 
 6.  จากแผนพฒันาของชาติยอ่มประกอบไปดว้ยดา้น  (Sectore)  สาขา  (Sub-sectors)  แผนงาน  
(Programs)  แผนงานย่อย  (Sub-programs)  และระดบัต ่าสุดคงได้แก่  งานและโครงการ  (Works and 
Projects)  และในแต่ละงานหรือโครงการคงจะประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ 
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 ในแต่ละส่วนประกอบของแผนดงักล่าวในขอ้ 6 น้ี  จะมีวตัถุประสงคข์องตนเอง วตัถุประสงค์
ของแต่ละส่วนประกอบจะมีความสัมพนัธ์กนัเป็นระบบ  กล่าวคือ  วตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 
ในงานหรือโครงการเดียวกันจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  ดังนั้ น   
เม่ือมีการกระท าเพื่อให้บรรบุวตัถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน  ย่อมหมายความว่า   
วตัถุประสงค์ของงานหรือโครงการบรรลุผลส าเร็จไปด้วยเช่นเดียวกัน เม่ือมีการท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องงานหรือโครงการทุกงาน  หรือโครงการยอ่มท าให้วตัถุประสงคข์องแผนงานยอ่ยส าเร็จไป
ดว้ย และมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวน้ีข้ึนไปจนถึงวตัถุประสงค์ระดบัสูงสุดคือผลประโยชน์
ของชาติ 
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เอกสารขอ้มูล  1103 

การตัดสินใจ 

 
1.  ความหมายการตัดสินใจ 
 การตดัสินใจ เป็นการเลือกจากทางเลือกตั้งแต่สองทางเลือกข้ึนไป ท าให้มีทางเลือกท่ีดีและ
เหมาะสมท่ีสุด  ท่ีท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการท่ีก าหนดไว ้
 
2.  รูปแบบการตัดสินใจขององค์กร 
 รูปแบบการตดัสินใจขององคก์ร  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  รูปแบบส าคญั  คือ 
 2.1  การตดัสินใจโดยคนคนเดียว  เหมาะส าหรับการตดัสินใจท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้แลว้  และ
เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้นมาก ผูต้ดัสินใจหรือผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบมีขอ้มูลและทกัษะเพียงพอ
จะท าการตดัสินใจได ้ การตดัสินใจโดยคนคนเดียวมีวธีิการต่าง ๆ คือ ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยใชข้อ้มูล 
ท่ีมีอยู ่ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยฟังความ
คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคล และผูบ้ริหารฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
แลว้ท าการตดัสินใจ 
  นอกจากน้ี  การตดัสินใจโดยบุคคลคนเดียวยงัมีความจ าเป็นส าหรับการตดัสินใจภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉินอีกดว้ย 
 2.2  การตดัสินใจโดยกลุ่ม  เหมาะส าหรับการตดัสินใจท่ีไม่ไดก้  าหนดไวล่้วงหน้าหรือเป็นการ
ตดัสินใจในเร่ืองท่ียุง่ยากซบัซ้อน  การใชก้ลุ่มตดัสินใจจะช่วยให้ไดค้วามคิดกวา้งขวางจากผูท่ี้มีประสบ-
การณ์และความรู้ต่าง ๆ กนั  การตดัสินใจโดยกลุ่มมีหลายรูปแบบ  คือ  1) การตดัสินใจโดยกลุ่มผูบ้ริหาร
โดยทัว่ไปมกัเป็นเร่ืองส าคญั เร่ืองท่ีมีความยุ่งยาก มีอตัราเส่ียงสูง  2) การตดัสินใจโดยคณะกรรมการ 
โดยทัว่ไปมกัเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเฉพาะอยา่งหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั  3) การตดัสินใจ
โดยกลุ่มร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารกับผูใ้ต้บังคับบัญชา โดยทั่วไปมักเป็นเร่ืองเก่ียวกับการจัดสรร
ทรัพยากรภายในหน่วยงาน 
  2.2.1  วธีิการตดัสินใจโดยกลุ่มมี  4  วธีิคือ 
   1)  สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงในการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยเท่าเทียมกนั 
   2)  สมาชิกเพียงแต่เสนอขอ้คิดเห็นแนะน า  เพื่อประกอบการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยของ   
ผูบ้ริหาร 
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   3)  การตดัสินใจโดยขอ้ยติุเป็นมติเอกฉนัทข์องกลุ่ม  (Consensus)  หมายถึง  สมาชิก
ในกลุ่มเห็นพอ้งตอ้งกนัโดยไม่ไม่ขอ้ขดัแยง้  ดว้ยวธีิอภิปรายแสดงความคิดประกอบเหตุผลจนเห็นพอ้ง
กนั  ทั้งน้ีไม่ไดใ้ชว้ธีิการนบัเสียงขา้งมาก 
   4)  การตดัสินใจโดยขอ้ยุติท่ีเป็นมติเชิงเสียงขา้งมาก  (Majority)  หมายถึง  สมาชิก
จ านวนเกินคร่ึงหรือสองในสามของกลุ่มเห็นชอบดว้ยแมว้า่จะมีบางคนไม่เห็นดว้ยก็ถือเป็นการตดัสินใจ
ท่ีมาจากกลุ่ม 
  2.2.2  ขอ้ดีของการตดัสินใจโดยกลุ่ม  คือ  ท าให้ไดข้อ้มูลและความรู้กวา้งขวางท าให้สามารถ
ก าหนดทางเลือกไดม้ากกวา่  ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมีโอกาสรู้เหตุผบในการตดัสินใจและมีส่วนร่วม 
ในการตดัสินใจ  ท าใหล้ดปัญหาและขอ้ขดัแยง้ในการตดัสินใจได ้
  2.2.3  ส่วนขอ้เสียหาของการตดัสินใจโดยกลุ่ม  คือ  ใชเ้วลามากกวา่ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายใน
การจดัประชุม  อาจเกิดลกัษณะท่ีเรียกวา่  “ การคิดแทนกลุ่ม ”  ไดคื้อ  การตดัสินใจของกลุ่มเอนเอียง
ไปทางความคิดเห็นของคนคนเดียวหรือไม่ก่ีคน  นอกจากนั้นการตดัสินใจโดยกลุ่มอาจก่อให้เกิด 
ความขดัแยง้ส่วนตวัได ้ทั้งในเร่ืองของการคิดการแสดงความคิดเห็น 
 
3.  เกณฑ์ทีใ่ช้ประกอบในการตัดสินใจ 
 ในการตัดสินใจว่าทางเลือกใดดีท่ีสุด  เหมาะสมท่ีสุด  จะต้องมีเกณฑ์ในการเลือกหรือ
ขอ้ก าหนดท่ีตอ้งค านึงถึง  ดงัน้ี 
 3.1  นโยบาย  ทางเลือกแต่ละวธีิจะตอ้งสอดคลอ้งสนองรับนโยบายทัว่ไปและนโยบายเฉพาะเร่ือง 
 3.2  กลวธีิ  กลวธีิของทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  เหมาะสมท่ีสุดนั้น  มีความหมายรวมถึงวา่มีอตัราเสียง
ต่อความล้มเหลวน้อยท่ีสุดด้วย พึงระลึกเสมอว่าแต่ละกลวิธีย่อมมีขอ้ดีขอ้เสียต่างกนั วิธีหน่ึงอาจดี
ส าหรับโอกาสหน่ึง  เม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนวธีิอ่ืนอาจเหมาะสมกวา่ 
 3.3  ค่าใชจ่้าย  ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดยอ่มหมายถึงวา่  สามารถน าไปปฏิบติัไดผ้ลดีท่ีสุด โดยเสียค่าใช-้
จ่ายนอ้ยท่ีสุด 
 3.4  ระยะเวลา  ส าหรับการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองเดียวกนั  ทางเลือกท่ีปฏิบติัส าเร็จลุล่วงในเวลา
สั้นกวา่ยอ่มดีกวา่ 
 3.5  วิธีปฏิบติั  ในบางกรณีทางเลือกมีขั้นตอนปฏิบติัหลากหลายวิธี  ลว้นสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนั 
มิใช่ปฏิบติัวธีิหน่ึงแลว้ส าเร็จไดใ้นตวัเอง  ดงันั้น  จึงตอ้งส ารวจและปฏิบติัใหค้รบถว้นกระบวนการ 
 3.6  อุปสรรค  เป็นเร่ืองส าคญัท่ีพึงระมดัระวงั ตอ้งส ารวจตรวจหาขอ้บกพร่องอย่างถ่ีถ้วน  
หลีกเล่ียงมิใหก้ลบักลายเป็นวา่วธีิปฏิบติัท่ีเลือกสรรนั้นก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืนเพิ่มเติมหรือร้ายยิง่กวา่เดิม 
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 เกณฑ์ทั้ง  6  ประการน้ี  จะใช้ประกอบในการตดัสินใจคน้หาทางเลือกปฏิบติัภายหลงัเม่ือได้
ตรวจสอบ  วตัถุประสงค ์ ความมุ่งหมาย  ของโครงการด าเนินงานอยา่งแน่ชดัถูกตอ้ง 
 
4.  กระบวนการตัดสินใจ 
 กระบวนการตดัสินใจท่ีดีท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์แบบ จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผลและปราศจาก
การใชอ้ารมณ์  โดยวิเคราะห์และใชค้วามคิดเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ ตลอดจนการ
พิจารณาผลดีผลเสียและแนวทางด าเนินการท่ีเป็นไปไดก่้อนท าการตดัสินใจ 
 ส าหรับขั้นตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการตดัสินใจนั้น  แมจ้ะมีการคิดท่ีแตกต่างกนัออกไปบา้ง  
แต่โดยสรุปแลว้มีขั้นตอนท่ีส าคญั  4  ขั้นตอน  คือ 
 4.1  การรับรู้และระบุปัญหา  การรับรู้ปัญหาท าให้เกิดความพยายามแกไ้ขปัญหา  ส่ิงส าคญัคือ
การไม่รับรู้ปัญหา  การปฏิเสธปัญหา  ในการด าเนินชีวิตตลอดจนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   
นอกจากจะตอ้งไวต่อการรับรู้ปัญหาแล้ว  ยงัตอ้งมีความสามารถในการพิจารณาว่า  อะไรคือปัญหา 
ท่ีแทจ้ริง  หรือสามารถระบุปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและยงัตอ้งสามารถคาดคะแนล่วงหนา้ไดว้า่น่าจะเกิด
ปัญหาอะไรข้ึน 
  การระบุปัญหานอกจากจะรู้ว่าอะไรคือปัญหาแล้ว ต้องสามารถระบุลักษณะและสาเหตุ 
ของปัญหาได้ด้วย โดยทั่วไปปัญหาประกอบข้ึนด้วยปัญหาย่อยๆ หรือส่วนประกอบหลายส่วน 
 การวิเคราะห์ปัญหาจึงมีความส าคญัต่อการระบุปัญหาเพราะท าให้รู้ว่าปัญหามีอะไร  ส่วนในจ าเป็นตอ้ง
แกไ้ข  ส่วนไหนเก่ียวขอ้งกนั  เพื่อใหก้ารก าหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาเป็นไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงทาง 
 4.2  การสร้างหรือก าหนดทางเลือก   ทางเลือก  (Alternative)  หมายถึง  วิธีการขั้ นตอน 
ของการกระท าท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง  โดยในการกระท านั้นตอ้งใชท้รัพยากรต่าง ๆ คือ  คน  เงิน  วสัดุ  
ครุภณัฑ์  เวลา  การจะใช้ทรัพยากรอย่างไร  เท่าไร  ก็ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์  ลกัษณะปัญหา  ลกัษณะ
งาน  และเทคนิคท่ีก าหนด  ดงันั้น  การก าหนดและพฒันาทางเลือกข้ึนมาก็เพื่อแกไ้ขปัญหาหรือเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ  กล่าวคือ  ปัญหาและวตัถุประสงค์เป็นหลักและแนวทางในการพฒันา 
ทางเลือก  ตามปกติแล้วจ านวนทางเลือกท่ีต้องตัดสินใจเลือก  จะต้องมีอย่างน้อยท่ีสุด  2  ทางเลือก  
ส าหรับวธีิการท่ีนิยมใชใ้นการสร้างทางเลือก  เช่น 
       4.2.1  การระดมความคิดแบบ  Brainstorming  โดยมีหลกัการส าคญั  คือ  สมาชิกทุกคน
ช่วยกนัเสนอความคิด โดยไม่มีการพิจารณาตดัสินวา่ความคิดใดดีหรือไม่ดี  เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  
แต่จะยอมรับความคิดและขอ้เสนอทั้งหมด โดยยึดหลักว่า ยิ่งเสนอความคิดมากก็จะยิ่งดีแมจ้ะมีความคิด
ซ ้ าซ้อนกนัก็ไม่เป็นไร จากนั้นน าความคิดท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ แล้วประมวลความคิดท่ีเหมาะสม
และเป็นจริงได ้ พฒันาข้ึนเป็นทางเลือกต่าง ๆ 
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  4.2.2  การระดมความคิดแบบ  Synectics  ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกบัวิธี  Brainstorming  คือ  
สมาชิกทุกคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นได้อย่างกวา้งขวาง  แต่มีขอ้ต่างจากวิธี  Brainstorming  คือ  
แบบ  Synectics  น้ี  ในขั้นแรกจะมีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างกวา้งขวาง  เพื่อให้สมาชิกทุกคนเขา้ใจ
ธรรมชาติของปัญหาอย่างถ่องแทเ้สียก่อน จากนั้น หัวหน้ากลุ่มจะเลือกสาระส าคญัของปัญหาข้ึนมา
เป็นกรณี  เพื่อให้กลุ่มพิจารณาเสนอความคิดกนัอย่างกวา้งขวาง โดยในการน้ีอาจมีการใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์  เพื่อช่วยกระตุน้จินตนาการและความคิดใหก้วา้งขวาง 
   โดยทัว่ไปสมาชิกของกลุ่มจะผ่านการเรียนรู้เร่ืองการใช้สัญลกัษณ์ การแสดงบทบาท  
ตลอดจนการใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาความคิดดว้ยวธีิการน้ี 
   ส าหรับการระดมความคิดแบบ  Synectics  น้ี  เม่ือมีการเสนอความคิดเห็นก็จะ 
มีการพิจารณาประเมินความคิดเห็นหรือข้อเสนอเป็นระยะ ๆ โดยมีนักวิชาการในกลุ่มเป็นผูช่้วย 
ในการประเมินความคิดเห็น  จากนั้น  จะเลือกความคิดเห็นเป็นระยะ ๆ  ตามการประเมิน  ความคิดเห็น
ท่ีถูกคดัเลือกไวจ้ะถูกน ามาประมวลข้ึนเป็นทางเลือกต่าง ๆ จะเห็นว่าต่างกับวิธีการ  Brainstorming   
ซ่ึงไม่มีการประเมินและพิจารณาเลือกความคิดเห็นเป็นระยะ ๆ  แต่จะประมวลรวมแลว้น าความคิดเห็น
ทั้งหมดมาวเิคราะห์เพื่อประมวลความคิดเห็นท่ีเหมาะสม  เป็นจริง  พฒันาข้ึนมาเป็นทางเลือก 
 4.3  การวิเคราะห์และประเมินทางเลือก  เป็นการพิจารณา  ขอ้ดี  ขอ้เสีย  ความเป็นไปไดข้อง
แต่ละทางเลือก  เพื่อหาเกณฑใ์นการเปรียบเทียบระหวา่งแต่ละทางเลือก  โดยทัว่ไปแลว้คุณลกัษณะของ
การเลือกท่ีดี  คือ ทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  ทางเลือกท่ีประหยดัค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด  ทางเลือกที่มี
ประโยชน์มากที่สุด  ทั้งน้ี  ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระท าเพื ่อวตัถุประสงค์ใดก็ตามภายใต ้
งบประมาณจ ากดั  แต่สามารถก่อให้เกิดผลงานสูงสุด  จึงจะเรียกวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
ส่วนการประหยดั  หมายถึง การกระท าท่ีท าให้บรรลุเป้าหมายไดส้ าเร็จโดยเสียค่าใชจ่้ายเพื่อการกระท า
เหล่านั้นต ่าท่ีสุด ในขณะท่ี ประโยชน์ คือ การกระท าได้ผลตามความมุ่งหมาย ตามความคิด ความ
ตอ้งการและผลนั้นเป็นผลดีหรือเป็นคุณ 
  ส่ิงท่ีตอ้งการในการวิเคราะห์และประเมินทางเลือก  คือ  การแสวงหาขอ้เท็จจริง  ทั้งจาก
แหล่งขอ้มูล  จากผูมี้ประสบการณ์  ตลอดจนจากประสบการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีไดป้ระสบในขณะท่ีตอ้ง
ท าการตดัสินใจ  แลว้ปฏิบติัการวเิคราะห์  ปฏิบติัการวจิยัด าเนินการเปรียบเทียบ 
  ส าหรับเทคนิคในการวิเคราะห์ทางเลือกนั้นมีหลายวิธี เช่น การท างบประมาณลงทุน  
(Capital Budgeting)  การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน  (Break-Even Point analysis)  การวิเคราะห์ในรูป Matrix 
และ Decision Tree  เป็นตน้ 
  แต่ในบางคร้ังอาจไม่สามารถวิเคราะห์  ประเมินออกมาเป็นตวัเลขก็อาจตอ้งพิจารณาท่ีคุณค่า  
ประโยชน์  ตลอดจนเป้าหมาย  ทรัพยากร  และความเป็นไปได ้ เป็นส าคญั 
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 4.4  การตดัสินใจหรือการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  เม่ือไดว้ิเคราะห์ประเมินและเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ แล้ว  ขั้นตอนสุดท้าย  คือ  การตัดสินใจหรือการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด   
โดยมีหลกัการ หรือหลกัเกณฑ์ท่ีอธิบายได ้ ทั้งน้ีโดยอาศยัขอ้มูลสนบัสนุน  การคิดวิเคราะห์โดยหลกั
เหตุผลดว้ยความรอบคอบ  ไม่ล าเอียง  และไม่ใชอ้ารมณ์ 
  ในการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดอาจมีขอ้ยุ่งยาก  ถ้าทางเลือกแต่ละทางมีผลดีเท่าเทียมกัน   
ในกรณีเช่นน้ี  ผูบ้ริหารหรือผูต้ดัสินใจตอ้งใชค้วามรู้  ดุลยพินิจ  และประสบการณ์ช่วยในการตดัสินใจ  
โดยเลือกทางเลือกท่ีสามารถแกไ้ขส่วนท่ีเป็นประเด็นของปัญหาไดดี้ท่ีสุด  โดยไม่ค  านึกถึงส่วนอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เอกสารขอ้มูล  1201 

ตัวอย่างโครงการ 

1.  รายละเอยีดการด าเนินธุรกจิ 
 1.1  สถานท่ีตั้งส านกัและโรงงาน 
  บา้นเลขท่ี  1   บา้นหอมนาน   ต. บา้นบึง   อ. เมืองพฒันานคร   จ. พฒันานคร 
 1.2  ประเภทของธุรกิจ อาหารแปรรูปถัว่เหลือง  ผลิตซีอ๊ิว  ซีอ๊ิวหวานและเตา้เจ้ียว 
     เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
 1.3  จดทะเบียน  มีสภาพเป็นนิติบุคคล 
 1.4  เงินทุนในโครงการ 3  ลา้นบาท 
 1.5  หุน้ส่วน  นางพดั  หอมนาน  ถือหุน้  50 % 
     นางจุ่น  หอมนาน และ สามี ถือหุน้  15 % 
     นายชยั  หอมนาน และ ภรรยา ถือหุน้  15 % 
     นายสิทธ์ิ หอมนาน และ ภรรยา ถือหุน้  10 % 
     นางสาวฉว ี หอมนาน  ถือหุน้  10 % 
2.  ข้อมูลพืน้ฐาน 
 เป็นการรวมตวักนัของครอบครัวนางพดั  หอมนาน และลูก ๆ   มาร่วมลงทุนเป็นหุน้ส่วน  โดยจด
ทะเบียนเป็นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  เพื่อสร้างโรงการผลิตซีอ๊ิว  ซีอ๊ิวหวานและเตา้เจ้ียว  โดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไร 
อนัจะพึงไดจ้ากกิจการตามหุ้นส่วน และแบ่งหนา้ท่ีกนัรับผดิชอบในแผนกต่าง ๆ กนัเองตามความถนดั
โดยจา้งเฉพาะแรงงานในทอ้งถ่ินเป็นแรงงานชัว่คราวเท่านั้น  (ดูแผนท่ีตั้งโรงงานดงัแนบ) 
3.  เงินลงทุน 
 3.1  -  ค่าจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนจ ากดั   10,000  บาท 
  -  ขออนุญาตตั้งโรงงาน    10,000  บาท 
  -  ขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร  วเิคราะห์ตวัอยา่ง  20,000  บาท 
     และเคร่ืองหมายการคา้  “ หอมนาน ” 
      รวม   40,000  บาท 

     รวมเงินทุนหมุนเวยีน     2,655,300.50  บาท 
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 ท่ีรับส่ง ส านกังาน  
 หอ้งเก็บวตัถุดิบ คลงัสินคา้  
    

 1   
    
    

    
    
    
    
    
    
 
 
 
 

 
 

แผนผงับริเวณทีด่ินและอาคารโรงงานซีอิว๊  “ หอมนานพัฒนา ” 
 
 
 

4 
5 

2 
3 6 

บรเิวณตัง้โอ่งหมกั 

7 

ถนนพหลโยธนิ 

คขูา้งถนน คขูา้งถนน 

กโิลเมตร 8 

1  -  หอ้งนึ่งถัว่และบ่อแช่ถัว่ 
2  -  หอ้งผสมถัว่ 
3  -  หอ้งหมกัโคจ ิ
4  -  หอ้งบรรจ ุหบีห่อ 
       และผลติเครือ่งหมาย 
5  -  หอ้งปรงุรสและพาสเจอไรซ์ 
6  -  บรเิวณกรองซอีิว๊ 
7  -  บ่อบ าบดัน ้าเสยี 



 61 

 
 3.2  ส านกังาน  อาคารโรงงาน  ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
            รายการ                        จ านวนเงิน 
  3.2.1  ส านกังานและครุภณัฑ์/ส านกังาน    80,000    บาท 
  3.2.2  อาคารโรงงานและส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ  920,000    บาท 
   -  บ่อซีเมนตแ์ช่ถัว่เหลือง 20,000                 บาท 
   -  หอ้งน่ึงถัว่เหลือง 50,000                 บาท 
   -  หอ้งบ่มโคจิ และชั้นวางกระดง้ 100,000                 บาท 
   -  บ่อละลายเกลือฉาบไฟเบอร์กลาสภายใน                   50,000                  บาท 
   -  บริเวณตั้งโอ่งกลางแจง้เทคอนกรีตเสริมคานรับ      200,000                  บาท 
   -  หอ้งเก็บวตัถุดิบ  ถัว่เหลือง  แป้งและเกลือ               150,000                  บาท 
   -  หอ้งเก็บวสัดุ  ขวดบรรจุ  ฉลาก  กล่องบรรจุ              50,000                  บาท 
   -  หอ้งตม้  ปรุงรส  พาสเจอไรส์                                     50,000                  บาท 
   -  หอ้งบรรจุ  ปิดฉลาก  หีบห่อ 50,000                   บาท 
   -  หอ้งเก็บสินคา้ 50,000                    บาท 
   -  บ่อเก็บกากน ้าตาล 50,000                    บาท 
   -  บ่อเก็บน ้า  ถนน  ท่ีจอดรถ  ร้ัว 50,000                    บาท 
   -  ติดตั้งไฟฟ้า  ท่อน ้า 50,000                    บาท 
                                                 รวม 920,000                    บาท 
  3.2.3  ระบบบ าบดัน ้าเสีย 200,000 บาท 

 3.3  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตและรถยนต์ 
                   รายการ         จ านวนเงิน 
   -  หมอ้น่ึงความดนัไอน ้า 120,000 บาท 

(สแตนเลส  ความจุถัว่เหลืองได ้ 1  ตนั) 
   -  ถงัพลาสเจอรไรซ์ซีอ๊ิวและเตา้เจ้ียว 200,000 บาท 

(สแตนเลส  ความจุ  2.5  ตนั) 
   -  เคร่ืองบรรจุซีอ๊ิว  2  หวั  1  เคร่ือง 100,000 บาท 
   -  เคร่ืองบรรจุเตา้เจ้ียว  2  หวั  1  เคร่ือง 100,000 บาท 
   -  เคร่ืองบรรจุซีอ๊ิวหวาน  2  หวั  1  เคร่ือง 100,000 บาท 
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   -  ถงัแกส  4  ถงั และหวัเตาแกส 10,000 บาท 
   -  กระดง้  700  ใบ  ใบละ  50  บาท 35,000 บาท 
   -  ป๊ัมน ้า ½ แรงมา้  2  ตวั  ตวัละ  2,000  บาท 4,000 บาท 
   -  รถเขน็  2  คนั  คนัละ  1,500  บาท 3,000 บาท 
   -  อุปกรณ์ครัว 10,000 บาท 
   -  เทอร์โมมิเตอร์  ไฮโดรมิเตอร์วดัความเคม็ 400 บาท 
       2  ชุด  ชุดละ  200  บาท 
   -  เคร่ืองชัง่ 1,000 บาท 
   -  โอ่ง  600  ใบขนาดบรรจุ  180  ลิตร   180,000 บาท 

ใบละ  300  บาท 
   -  รถ  6  ลอ้  มือสอง  1  คนั 400,000 บาท 
                                                 รวม 1,263,400 บาท 
 3.4  วสัดุการผลิตซีอ๊ิวขาว สูตร 1 และ 2  ซีอ๊ิวหวาน สูตร 1 และ 2  และเตา้เจ้ียว สูตร 1 และ 2  

ต่อคร้ังการผลิต 
                    รายการ                                                    จ านวนเงิน 
   -  ถัว่เหลือง 12,000 บาท 
   -  แป้งสาลี 18,750 บาท 
   -  เกลือสินเธาว ์ 4,398 บาท 
   -  ผงสปอร์ 700 บาท 
   -  ค่าน ้า  ไฟฟ้า  เช้ือเพลิง 13,000 บาท 
   -  แรงงาน 51,960 บาท 
   -  น ้าตาลทราย 5,100 บาท 
   -  ผงชูรส 4,600 บาท 
   -  สารกนับูด 2,867.50 บาท 
   -  น ้าตาลทรายแดง 9,672 บาท 
   -  ค่าโฆษณา  ท าแผน่พบั 18,000 บาท 
   -  ค่าบรรจุภณัฑ ์ ฉลาก 47,765 บาท 
   -  บ าบดัน ้าเสีย 1,600 บาท 
   -  กากน ้าตาล 1,488 บาท 
                                                     รวม 191,900.50 บาท
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 3.5  แหล่งของเงินทุนกูข้องหุ้นส่วน 3,000,000 บาท 

4.  การตลาด 
 4.1  ชนิดของผลิตภณัฑ ์ ปริมาณและราคาขายส่ง 

ผลติภัณฑ์ ปริมาณ (มล.) ราคา (บาท) 
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1 750 25 
ซีอ๊ิวขาว สูตร 2 630 12 
ซีอ๊ิวหวาน สูตร 1 630 15 
ซีอ๊ิวหวาน สูตร 2 630 10 
เตา้เจ้ียว สูตร 1 750 20 
เตา้เจ้ียว สูตร 2 750 12 

 4.2  จดัจ าหน่ายโดยขายส่งใหร้้านคา้ขายปลีกในตลาดสดประจ าอ าเภอ  ตลาดสดประจ าจงัหวดั  
ร้านขายของนกัท่องเท่ียวและสหกรณ์ร้านคา้ 
 4.3  การโฆษณา  ใชแ้ผน่พบัพิมพ ์ 4  สี  แจกร้านขายปลีกทัว่ไป 

5.  วตัถุดิบ  (ดูในภาคผนวก 3.3) 

6.  การผลติ 
 6.1  เป้าหมายการผลิตในรอบปี 

ผลติภัณฑ์ ปี 2536 
จ านวน  (ขวด) 

ปี 2537 
จ านวน  (ขวด) 

ปี 2538 
จ านวน  (ขวด) 

ซีอ๊ิวขาว สูตร 1 25,200 100,800 100,800 
ซีอ๊ิวขาว สูตร 2 20,000 120,000 120,000 
ซีอ๊ิวหวาน สูตร 1 23,820 95,280 95,280 
ซีอ๊ิวหวาน สูตร 2 15,880 95,280 95,280 
เตา้เจ้ียว สูตร 1 50,640 151,920 151,920 
เตา้เจ้ียว สูตร 2 16,800 100,800 100,800 

 6.2  แผนการผลิต  (ดูในแผน่แนบแผนการท างานในรอบปี 2536) 
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 6.3  รายละเอียดการผลิต 
  6.3.1  การผลิตซีอ๊ิวขาว สูตร 1  ซีอ๊ิวขาว สูตร 2  และเตา้เจ้ียว สูตร 2  ต่อการน่ึงถัว่  1  คร้ัง  

(น่ึง  4  คร้ัง/เดือน) 
            ในการน่ึงถัว่เหลือง  1  คร้ัง  ในหมอ้ตม้ไอน ้าอดัความดนั  สามารถน่ึงถัว่เหลืองได ้ 

1,000  กก.  ท่ีอุณหภูมิ  121 องศาเซลเซียส  ความดนั  15  ปอนด์/ตารางน้ิว  เป็นเวลา  
30  นาที 

   (ดูแผนภูมิประกอบดงัแนบ) 
 ถัว่เหลือง 500 กก. 

 แช่น ้า 6 ชัว่โมง 

 ถัว่เหลือง 1,000 กก.   ผงสปอร์รา aspergillus oryzae (OK-1) 1.5 กก. 
 แป้งสาลี 500 กก. 

ผสม 
    หมกัโคจิในกระดง้ เป็นเวลา 2 วนั เกลือสินเธาว ์688 กก. + 
น ้า 2,313 ลิตร 
                   (5 กก./กระดง้) 

                    หมกัในน ้าเกลือ   น ้าเกลือเขม้ขน้ 22% (นน./
ปริมาตร) 

1 โอ่ง – โคจิ 50 กก. + น ้าเกลือ 120 ลิตร 
จ านวนโอ่ง 25 ใบ 

เกลือสินเธาว ์469 กก. + น ้า 
            2.541 ลิตร                 หมกัเป็นเวลา 3 เดือน 

กรองผา่นผา้กรอง 

น ้าเกลือเขม้ขน้ 15 %  เมล็ดถัว่เหลือง 1 โอ่ง – ถัว่เหลือง 60 กก. + น ้าเกลือ 120  
              ซีอ๊ิวดิบน ้า 1 (2,000 ลิตร) 
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      (นน./ปริมาตร)          ลิตร จ านวนโอ่ง 25 ใบ 
              หมกัเป็นเวลา 1 เดือน   1,500 ลิตร 
 500 ลิตร 
      กรองผา่นผา้กรอง            ปรุงรส พาสเจอไรซ์ เติมสาร
กนับูด           (ส่วนผสมของ 

                     ซีอ๊ิวหวาน 
สูตร 1) 
 เมล็ดถัว่เหลือง 1,500 กก.  ซีอ๊ิวดิบน ้า 2 (2,000 ลิตร) บรรจุ ปิดฉลาก หีบห่อ 
 
ปรุงรส พาสเจอไรซ์ เติมสารกนับูด บรรจุ ปิด 
                         ฉลาก หีบห่อ 

 
                 1,500 ลิตร 
 
           ปรุงรส พาสเจอไรซ์ เติมสารกนับูด 
 
        บรรจุ ปิดฉลาก หีบห่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซีอ๊ิวขาว สูตร 1 ตราหอมนาน (2,400 ขวด : 750 มล/ขวด 

500 ลิตร (ส่วนผสมของซีอ๊ิวหวาน สูตร 2) 

ซีอ๊ิวขาว สูตร 2 
2,500 ขวด : 650 มล./ขวด 
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  6.3.2  การผลิตเตา้เจ้ียว สูตร 1  ต่อการน่ึงถัว่เหลือง  1  คร้ัง  (น่ึง  2  คร้ัง/เดือน) 
 
 ถัว่เหลือง 500 กก. 
 
     แช่น ้า 6 ชม. 
 

 ถัว่เหลือง 1,000 กก.         ผงสปอร์รา  aspergillus oryzae  
 แป้งสาลี 1,000 กก. 
                          (OK-1) 2 กก. 

 

ผสม 
 

หมกัโคจิในกระดง้เป็นเวลา  2  วนั 
(5  กก./กระดง้) 

 
หมกัในน ้าเกลือ 1 โอ่ง – โคจิ 80  กก. + น ้าเกลือ 100 ลิตร จ านวน 25 ใบ 

 
     หมกัเป็นเวลา 2 เดือน 

 
ปรุงรส พาสเจอไรซ์ เติมสารกนับูด 

 
บรรจุ ปิดฉลาก หีบห่อ 

 

เตา้เจ้ียว สูตร 1  ตราหอมนาน 
 

(6,330 ขวด; 750 มล./ขวด) 
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6.4  ราคาผลิต 
  6.4.1  ซีอ๊ิวขาว สูตร 1  “ ตราหอมนาน ” 
   6.4.1.1  ราคาซีอ๊ิวดิบน ้า 1     2,000  ลิตร 
   ตน้ทุนผนัแปร 

รายการ จ านวนเงิน  
-  ถัว่เหลือง  500  กก.  กก. ละ  12  บาท         6,000  บาท 
-  แป้งสาลี  500  กก.  กก. ละ  12.50  บาท         6,250  บาท 
-  เกลือสินเธาว ์ 688  กก.  กก. ละ  2  บาท         1,376  บาท 
-  ผงสปอร์  1.5  กก.  กก. ละ  200  บาท            300  บาท 
-  แรงงาน  2  คน  คนละ  130  บาท/วนั : 3  เดือน       23,400  บาท 
-  ค่าน ้า , ไฟฟ้า          1,000  บาท 
-  เช้ือเพลิง         1,000  บาท 

รวม       39,326  บาท 

  6.4.1.2  ราคาซีอ๊ิวขาว สูตร 1  “ ตราหอมนาน ”  จ านวน  2,100  ขวด 
   ตน้ทุนผนัแปร 

รายการ จ านวน  
-  ซีอ๊ิวดิบน ้า 1  1,500  ลิตร  ลิตรละ  19.663  บาท   29,494.50  บาท 
-  น ้าตาลทรายปรุงรส  75  กก.  กก. ละ  12  บาท              900  บาท 
-  ผงชูรส  7.5  กก.  กก. ละ  80  บาท              600  บาท 
-  สารกนับูด (0.1 %)  1.575  กก.  กก. ละ  300  บาท         472.50  บาท 
-  เช้ือเพลิง              500  บาท 
-  ค่าน ้า  ไฟฟ้า              500  บาท 
-  แรงงาน  3  คน  คนละ  130  บาท/วนั : 2  วนั              780  บาท 
-  บรรจุภณัฑ ์, ฉลาก  3  บาท/ขวด           6,300  บาท 
-  แรงงานผูบ้ริหาร  สวสัดิการ  และโฆษณา           3,000  บาท 
-  บ าบดัน ้าเสีย              200  บาท 

รวม         42,747  บาท 
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  6.4.2  ซีอ๊ิวขาว สูตร 2  “ ตราหอมนาน ” 
   6.4.2.1  ราคาซีอ๊ิวดิบน ้า 2     2,000  ลิตร 
   ตน้ทุนผนัแปร 

รายการ จ านวน  
-  เกลือสินเธาว ์ 469  กก.  กก. ละ  2  บาท              938  บาท 
-  ค่าน ้า  ไฟฟ้า           1,000  บาท 
-  แรงงาน  2  คน  คนละ  130  บาท/วนั  1  เดือน           7,800  บาท 

รวม           9,738  บาท 

   6.4.2.2  ราคาซีอ๊ิวขาว สูตร 2  “ ตราหอมนาน ”  จ านวน  2,500  ขวด 
   ตน้ทุนผนัแปร 

รายการ จ านวน  
-  ซีอ๊ิวดิบน ้า 2  1,500  ลิตร  ลิตรละ  4.869  บาท     7,303.50  บาท 
-  น ้าตาลทรายปรุงรส  75  กก.  กก. ละ  12  บาท              900  บาท 
-  ผงชูรส  7.5  กก.  กก. ละ  80  บาท              600  บาท 
-  สารกนับูด  1.575  กก.  กก. ละ  300  บาท         472.50  บาท 
-  บรรจุภณัฑ ์, ฉลาก  2.5  บาท/ขวด           6,250  บาท 
-  ค่าน ้า  ไฟฟ้า           1,000  บาท 
-  เช้ือเพลิง           1,000  บาท 
-  ค่าแรงงาน  3  คน  คนละ  130  บาท/วนั : 2  วนั              780  บาท 
-  ค่าแรงงานผูบ้ริหาร  สวสัดิการ  และโฆษณา           3,000  บาท 
-  บ าบดัน ้าเสีย              200  บาท 

รวม         21,506  บาท 
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  6.4.3  ซีอ๊ิวหวาน สูตร 1 , 2  “ ตราหอมนาน ” 
   6.4.3.1  ราคาซีอ๊ิวหวาน สูตร 1  “ ตราหอมนาน ”  จ านวน  1,985  ขวด 
   ตน้ทุนผนัแปร 

รายการ จ านวน  
-  ซีอ๊ิวดิบน ้า 1  500  ลิตร  ลิตรละ  19.663  บาท     9,831.50  บาท 
-  น ้าตาลทรายแดง  744  กก.  กก. ละ  13  บาท           9,672  บาท 
-  ผงชูรส  6.25  กก.  กก. ละ  80  บาท              500  บาท 
-  บรรจุภณัฑ ์, ฉลาก  2.5  บาท/ขวด     4,962.50  บาท 
-  ค่าน ้า  ไฟฟ้า  เช้ือเพลิง           1,000  บาท 
-  แรงงาน  2  คน  คนละ  130  บาท/วนั : 2  วนั              520  บาท 
-  แรงงานผูบ้ริหาร  สวสัดิการ  และโฆษณา           3,000  บาท 
-  บ าบดัน ้าเสีย              200  บาท 

รวม         29,686  บาท 

   6.4.3.2  ราคาซีอ๊ิวหวาน สูตร 2  “ ตราหอมนาน ”  จ านวน  1,985  ขวด 
   ตน้ทุนผนัแปร 

รายการ จ านวนเงิน  
-  ซีอ๊ิวดิบน ้า 2   500  ลิตร  ลิตรละ  4.869  บาท 2,434.50  บาท 
-  กากน ้าตาล  744  กก.  กก. ละ  2  บาท      1,488  บาท 
-  ผงชูรส  6.25  กก.  กก. ละ  80  บาท        500  บาท 
-  บรรจุภณัฑ์, ฉลาก  2.5  บาท/ขวด 4,962.50  บาท 
-  ค่าน ้า  ไฟฟ้า  เช้ือเพลิง      1,000  บาท 
-  แรงงาน  2  คน  คนละ  130  บาท/วนั  2  วนั        520  บาท 
-  แรงงานผูบ้ริหาร  สวสัดิการ  และโฆษณา 3,000  บาท 
-  บ าบดัน ้าเสีย        200  บาท 

รวม    14,105  บาท 

  6.4.4  เตา้เจ้ียวสูตร 1  และสูตร 2  “ ตราหอมนาน ”   
   6.4.4.1  ราคาเตา้เจ้ียว สูตร 1  “ ตราหอมนาน ”  จ านวน  6,330  ขวด 
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   ตน้ทุนผนัแปร 
รายการ จ านวนเงิน  

-  ถัว่เหลือง  500  กก.  กก. ละ  12  บาท 6,000  บาท 
-  แป้งสาลี  1,000  กก.  กก. ละ  12.50  บาท 12,500  บาท 
-  เกลือสินเธาว ์ 573  กก.  กก. ละ  2  บาท 1,146  บาท 
-  ผงสปอร์  2  กก.  กก. ละ  200  บาท 400  บาท 
- น ้าตาลทราย  225  กก.  กก. ละ  12  บาท 2,700  บาท 
-  ผงชูรส  22.50  กก.  กก. ละ  80  บาท 1,800  บาท 
-  สารกนับูด  4.75  กก.  กก. ละ  300  บาท 1,450  บาท 
-  ค่าน ้า  ไฟฟ้า  เช้ือเพลิง 4,000  บาท 
-  แรงงานผลิต  3  คน  คนละ  130  บาท/วนั  2  เดือน 23,400  บาท 
-  แรงงานปรุงรส, บรรจุ  3  คน  คนละ  130  บาท/วนั    

2  วนั 
780  บาท 

-  บรรจุภณัฑ์, ฉลาก  3  บาท/ขวด 18,990  บาท 
-   แรงงานผูบ้ริหาร  สวสัดิการ  และโฆษณา 3,000  บาท 
-  บ าบดัน ้าเสีย 600  บาท 

รวม 78,766  บาท 

   6.4.4.2  ราคาเตา้เจ้ียว สูตร 2  “ ตราหอมนาน ”  จ านวน  2,100  ขวด 
   ตน้ทุนผนัแปร 

รายการ จ านวนเงิน  
-  เกลือสินเธาว ์ 469 กก.  กก. ละ  2  บาท 938  บาท 
-  น ้าตาลทราย  75  กก.  กก. ละ  12  บาท 900  บาท 
-  สารกนับูด  1.575  กก.  กก. ละ  300  บาท 472 .50    บาท 
-  ผงชูรส  7.5  กก.  กก. ละ  80  บาท 600  บาท 
-  บรรจุภณัฑ์, ฉลาก  3  บาท/ขวด 6,300  บาท 
-  ค่าน ้า  ไฟฟ้า  เช้ือเพลิง 1,000  บาท 
-  แรงงานปรุงรส, บรรจุ  3  คน  คนละ  130  บาท/วนั    

2  วนั 
780  บาท 

-   แรงงานผูบ้ริหาร  สวสัดิการ  และโฆษณา 3,000  บาท 
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-  บ าบดัน ้าเสีย 200  บาท 
รวม 14,190.50  บาท 

7.  ต้นทุนคงที่ 

ชนิด ราคา ค่าเส่ือม/
ปี 

ราคาค่าเส่ือม/ปี  (บาท) 

ปีที ่1 – ปีที ่
5 

ปีที ่6 – ปีที ่
10 

ปีที ่11 – ปีที ่
20 

1.  อาคารส านกังาน       80,000  5 %         4,000          4,000          4,000  
2.  อาคารโรงงาน    920,000  5 %       46,000        46,000        46,000  
3.  ระบบบ าบดัน ้าเสีย    200,000  5 %       10,000        10,000        10,000  
4.  อุปกรณ์  เคร่ืองจกัรการ
ผลิต 

   863,400  10 %       86,340        86,340  - 

5.  รถ  6  ลอ้    400,000  20 %       80,000  - - 
                                     รวม  226,340 146,340 60,000 

 

 

8.  งบก าไร – ขาดทุน  (บาท) 

                                           ปี 
รายการ 

ปีที ่1  (2536) ปีที ่2  (2537) ปีที ่3  (2538) 

1.  มูลค่าการขายสินคา้    
-  ซีอ๊ิวขาว สูตร 1                   630,000                 2,520,000                 2,520,000  
-  ซีอ๊ิวขาว สูตร 2                   240,000                 1,440,000                 1,440,000  
-  ซีอ๊ิวหวาน สูตร 1                   357,300                 1,429,200                 1,429,200  
-  ซีอ๊ิวหวาน สูตร 2                   158,800                    952,800                    952,800  
-  เตา้เจ้ียว สูตร 1                1,012,800                 3,038,400                 3,038,400  
-  เตา้เจ้ียว สูตร 2                   201,600                 1,209,600                 1,209,600  

รวม                2,600,500               10,590,000               10,590,000  
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2.  ตน้ทุนสินคา้ขาย    
-  ซีอ๊ิวขาว สูตร 1  6667* + 512,964                 2,051,586                 2,051,586  
-  ซีอ๊ิวขาว สูตร 2  6667* + 172,048                 1,032,288                 1,032,288  
-  ซีอ๊ิวหวาน สูตร 1  6667* + 356,232                 1,424,928                 1,424,928  
-  ซีอ๊ิวหวาน สูตร 2  6667* + 111,240                    667,440                    667,440  
-  เตา้เจ้ียว สูตร 1  6667* + 630,128                 1,890,384                 1,890,384  
-  เตา้เจ้ียว สูตร 2  6667* + 113,524                    681,384                    681,384  

รวม           1,936,136.00                 7,748,016                 7,748,016  
-  ก าไรสุทธิในการขายเบ้ืองตน้                   664,364                 2,841,984                 2,841,984  

(ต่อ) 
                                           ปี 

รายการ 
ปีที ่1  (2536) ปีที ่2  (2537) ปีที ่3  (2538) 

-  ก าไรสุทธิหลงัหกัค่าเส่ือม         
สินทรัพยถ์าวร 

                  438,024                 2,615,644                 2,615,644  

3.  ดอกเบ้ียเงินลงทุน  (14 %)                   420,000                    420,000                    280,000  
-  ก าไรสุทธิก่อนหกัภาษี                     18,024                 2,195,644                 2,335,644  
4.  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (30 %)                  5,407.20               658,693.20               700,693.20  
ก าไรสุทธิ                12,616.80            1,536,950.80            1,634,950.80  
 *  ตน้ทุนเฉล่ียค่าจดทะเบียนหา้ง  โรงงานและขออนุญาตใชฉ้ลากอาหาร 

9.  กระแสเงินสด  (บาท) 

                                           ปี 
รายการ 

ปีที ่1  (2536) ปีที ่2  (2537) ปีที ่3  (2538) 

กระแสเงินสดรับ  (Inflow)    
1.  การขาย    

-  ซีอ๊ิวขาว สูตร 1                   
630,000  

               2,520,000                 2,520,000  

-  ซีอ๊ิวขาว สูตร 2                   
240,000  

               1,440,000                 1,440,000  



 73 

-  ซีอ๊ิวหวาน สูตร 1                   
357,300  

               1,429,200                 1,429,200  

-  ซีอ๊ิวหวาน สูตร 2                   
158,800  

                  952,800                    952,800  

-  เตา้เจ้ียว สูตร 1                
1,012,800  

               3,038,400                 3,038,400  

-  เตา้เจ้ียว สูตร 2                   
201,600  

               1,209,600                 1,209,600  

รวม                
2,600,500  

             10,590,000               10,590,000  

2.  เงินกู ้ 3,000,000 - - 
รวม 5,600,500 10,590,000 10,590,000 

กระแสเงินสดจ่าย  (Outflow)    
1.  ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสด

ทั้งหมด 
               

1,896,136  
               7,748,016                 7,748,016  

2.  ค่าก่อสร้างส านกังาน                     
80,000  

 -   -  

3.  ค่าก่อสร้างโรงงานและ
ส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ 

                  
920,000  

 -   -  

4.  ค่าก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย                   
200,000  

 -   -  

5.  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์การผลิต                   
863,400  

 -   -  

6.  ค่ายานพาหนะ                   
400,000  

 -   -  

7.  ค่าจดทะเบียนหา้ง  โรงงานและ 
ขอใชฉ้ลากอาหาร 

                    
40,000  

 -   -  

8.  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  (30 %)                  
5,407.20  

             658,693.90               700,693.20  
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9.  การช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย    
-  เงินตน้  -                 1,000,000                 1,000,000  
-  ดอกเบ้ีย                   

420,000  
                  420,000                    280,000  

รวม           
4,824,943.20  

          9,826,709.20            9,728,709.20  

กระแสเงินสดรับสุทธิ              
775,556.80  

          7,632,290.80               861,290.80  

10.  การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของโรงงานซีอ๊ิว  “ หอมนานพฒันา ” 
 -  หาจุดคุม้ทุน  (Break even point,  BEP) 
 -  ระยะเวลาการคืนทุน  (Pay back period,  PP) 
 -  ผลตอบแทนจากการลงทุน  (Return on investment,  ROI) 
 1.  หาจุดคุม้ทุน  (BEP) 

   จุดคุม้ทุน =  
 
       -  ตน้ทุนคงท่ีรวม  (ภาคผนวก 7) = ราคาอาคารส านกังาน + อาคารโรงงาน + ระบบ

บ าบดัน ้าเสีย + อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรการผลิต         
+ รถ 6 ลอ้ + ค่าจดทะเบียนและขออนุญาต 

    = 80,000 + 920,000 + 200,000 + 863,400               
+ 400,000 + 40,000   บาท 

    = 2,503,400   บาท 
     จ านวนผลิตภณัฑ ์6 ชนิด = ซีอ๊ิวขาว สูตร 1 และ สูตร 2   ซีอ๊ิวหวาน สูตร 1 

และ สูตร 2    เตา้เจ้ียว สูตร 1 และ สูตร 2 
     ตน้ทุนคงท่ี/ผลิตภณัฑ ์ = 2,503,400 = 417,233   บาท 

               6 

 

ตน้ทุนคงท่ี 
ก าไรส่วนเกิน/หน่วย 
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ผลติภัณฑ์ ต้นทุนผันแปร/หน่วย 
(บาท) 

ราคาขาย 
(บาท) 

ก าไร/หน่วย 
(บาท) 

BEP 
(ขวด) 

1. ซีอ๊ิวขาว สูตร 
1 

42,747 / 2,100  =  
20.35 

25 25 – 20.35  =  4.65 417,233 / 4.65  =  89,727 

2. ซีอ๊ิวขาว สูตร 
2 

21,506 / 2,500  =  8.60 12 12 – 8.60  =  3.40 417,232 / 3.40  =  
122,716 

3. ซีอ๊ิวหวาน 
สูตร 1 

29,686 / 11985  =  
14.95 

15 15 – 14.95  =  0.05 417,233 / 0.05  =  
8,344,660 

4. ซีอ๊ิวหวาน 
สูตร 2 

13,905 / 1,985  =  7 10 10 – 7  =  3 417,238 / 3  =  139,078 

5. เตา้เจ้ียว สูตร 1 78,766 / 6,330  =  
12.44 

20 20 – 12.44  =  7.56 417,233 / 7.56  =  55,190 

6. เตา้เจ้ียว สูตร 2 14,190.50 / 2,100  =  
6.75 

12 12 – 6.75  =  5.25 417,233 / 5.25  =  79 
,473 

 

 2.  ระยะเวลาการคืนทุน  (PP) 

ปีที่ ก าไร/ปี P.V. มูลค่าปัจจุบัน ก าไรสะสม 
1 12,616.80 0.909      11,468.67     11,468.67 
2    1,536,950.80 0.826 1,269,521.30 1,280,989.90 
3    1,634,950.80 0.750       1,226,213 2,507,202.90 
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 ระยะเวลาคืนทุน  3  ลา้น  ภายในเวลา  3  ปี 

 3.  ผลตอบแทนจากการลงทุน  (ROI) 

      ผลตอบแทนการลงทุน = ก าไรเฉล่ีย/ปี x 100 
           เงินลงทุน 
    =  11,468.67+1,280,989.90+1,226,213     x 100 
                             3                                    เงินลงทุน 

    = 835,734.30 x 100     =     33.40 % 
     2,503,400 
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สูตร 
 
(1)   ผลตอบแทนในการลงทุน  (Return on Investment) 
  ROI     =     ก าไรเฉล่ียต่อปี  x  100 

               เงินลงทุน 
ตวัอยา่ง 

  หน่วยงานแห่งหน่ึง  ประกอบธุรกิจไดก้ าไรเฉล่ีย  400,000  บาท  เงินลงทุนทั้งส้ิน  
800,000  บาท  จะไดผ้ลตอบแทนในการลงทุนเท่าไร 
  ROI     =     400,000  x  100 =     50 % 

   800,000 
 
(2)   การหาจุดคุ้มทุน  (Break Even Point  =  จ านวนสินคา้ท่ีจ  าหน่ายไดท่ี้ท าให้รายรับ-รายจ่ายเท่ากนั) 
  BEP     =            ตน้ทุนคงท่ี 

            ก าไรส่วนเกินต่อหน่วย 
 

ตวัอยา่ง 
  นาย  ก.   ลงทุนอุปกรณ์ผลิตเส้ือส าเร็จรูปไป  40,000  บาท  ตน้ทุนการผลิตเส้ือชุดละ  30  บาท  
ขายไปชุดละ  80  บาท  ตอ้งจ าหน่ายก่ีชุดจึงจะถึงจุดคุม้ทุน 
  ตน้ทุนคงท่ี  40,000  บาท 
  ก าไรส่วนเกิน  (Marginal Profit)     80 – 30    =    50  บาท 
  จุดคุม้ทุน     =     40,000 

                       50 
             =     800  ชุด 
  หากตอ้งการใหไ้ดก้ าไร  20,000  บาท  ตอ้งจ าหน่วยใหไ้ดก่ี้ชุด 
  BEP  =     40,000  +  20,000 

    50 
    =     60,000 =     1,200  ชุด 

                 50 
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คะแนนประเมินชุดวชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ (ภาคปลาย/2561) 
อาจารยส์มัมนาเสริม ช่ือ....................................................... ศูนย.์............................................. 
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