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คําอธิบายรายวิชา 

20001-1003  ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  (Business and Entrepreneurs)

    2 หนวยกิต 3 ชั่วโมงตอสัปดาห   (1-2-2)

    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

    พุทธศักราช 2562

    กระทรวงศึกษาธิการ

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

 1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและ

  การเปนผูประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพ และ

  เพิ่มผลผลิตเบื้องตน และกฎหมายที่เกี่ยวของ

 2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

 3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ 

  รอบคอบ ขยัน ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจ

  และการเปนผู ประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพ

  และเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย 

 3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน

 4. ประยกุตใชหลกัการบรหิารงานคณุภาพและเพิม่ผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน

คําอธิบายรายวิชา

 ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกบัการวางแผนเปาหมายชวีติดวยวงจรควบคมุคณุภาพ การออมและ

การลงทนุ ธรุกจิและการเปนผูประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงนิ กฎหมายท่ีเกีย่วกบั

ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ รูปแบบและการจัดทําแผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงาน

คณุภาพและเพิม่ผลผลติในองคกร และการประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในธรุกจิและ

การเปนผูประกอบการ



คํานํา

 หนังสือรายวิชาธุรกิจและการเปนผูประกอบการ รหัส 20001-1003 เลมนี้ จัดทําขึ้น

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประกอบดวยบทเรียนจํานวน 

8 บทเรียน แตละบทเรยีนจะมแีบบฝกหดั ใบงาน และใบมอบหมายงาน เพือ่ใชในการสรปุทบทวน

ดวยตนเอง หรอืใชเสรมิประสบการณเรยีนรูเพิม่เตมิ ซึง่ผูจดัทําไดรวบรวมและเรียบเรียงจากหนังสือ 

วารสาร ตํารา และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยไดดําเนินการวิเคราะหจุดประสงครายวิชา 

คําอธิบายรายวิชาเปนหลักในการจัดทํา ซึ่งมีความมุ งหวังที่จะมีสวนในการพัฒนาทักษะ

การเปนผูประกอบการใหกบัผูเรยีน และผูทีต่องการเขามาประกอบการดวยตนเอง ตลอดจนผูสนใจ

ทั่วไป

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับครูอาจารย นักเรียน 

นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปทีส่นใจทีจ่ะกาวสูการเปนผูประกอบการ หากหนังสือเลมน้ีมขีอผิดพลาด

ประการใด ผูจัดทําก็ขอนอมรับไวและจะปรับปรุงใหดีขึ้นในโอกาสตอไป

 ทายที่สุดนี้ หากหนังสือเลมนี้ เมื่อนําไปใชแลวเกิดประโยชน เปนผลดีแกผูใช ผูจัดทํา

ก็ขอยกความดีนี้ใหกับบุคคลที่อางอิงไว ณ ที่นี้ดวย

วรรณา ตันเทียว

            ผูเรียบเรียง



ตารางวิเคราะหหลักสูตร

รหัส 20001-1003    วิชา ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 2 หนวยกิต 3 ชั่วโมง

ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชา / กลุมวิชา / แผนกวิชา 
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1. การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ 4 5 3 1 - - - - 13  3 6

2. การออมและการลงทุน 4 4 3 1 - - - - 12  4 3

3. ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 4 6 3 1 - - - - 14 2 9

4. การจัดหาและวางแผนทางการเงิน 3 3 2 1 - - - - 9 6 6

5. กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 4 3 2 1 - - - - 10  5 6

6. รูปแบบและการจัดทําแผนธุรกิจ 5 5 4 1 - - 2 - 17 1 9

7. หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

 ในองคกร

4 4 4 1 - - - - 13  3 6

8. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจ

 และการเปนผูประกอบการ  

4 4 3 1 - - - - 12  4 6

รวม 33 34 24 8 - - 2  - 100 -  51

ลําดับความสําคัญ 2 1 3 4 - - 5

โครงสรางหนวยการเรียนรู
ชื่อรายวิชา ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  รหัส 20001-1003 3 (2)

ระดับ   ปวช.     ทฤษฎี-ปฎิบัติ 54 ชั่วโมง

หนวยที่ ชื่อหนวย ครั้งที่ จํานวนคาบ 

1

2

3

4

5

6

7

8

การวางแผนเปาหมายชีวิต

การออมและการลงทุน

ธุรกิจและผูประกอบการ

การจัดหาและวางแผนทางการเงิน

กฎระเบียบควรรูสําหรับผูประกอบการ

การจัดทําแผนธุรกิจ

ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ

การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

ประเมินสรุป

1-2

3

4-6

7-8

 9-10

11-13

14-15

16-17

18

6

3

9

6

6

9

6

6

3

 รวม 54

หมายเหตุ  - จํานวนชั่วโมงที่กําหนดรวมถึงการสอนซอมเสริมแตละหนวยการเรียนรูแลว



 สมรรถนะรายวิชา
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1. การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ     

2. การออมและการลงทุน 

3. ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 

4. การจัดหาและวางแผนทางการเงิน 

5. กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัธุรกจิและการเปนผูประกอบการ    

6. รูปแบบและการจัดทําแผนธุรกิจ    

7. หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและ

 เพิ่มผลผลิตในองคกร

  

8. การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจ

 และการเปนผูประกอบการ

 

ตารางวิเคราะหสมรรถนะ
ชื่อรายวิชา การเปนผูประกอบการ รหัส 20001-1003 3 (2)

ระดับ ปวช. ทฤษฏี 1 ปฎิบัติ 2    54 ชั่วโมง



การประเมินผลรายวิชา

 รายวิชานี้แบงเปน 8 บทเรียน การวัดผลและการประเมินผลรายวิชาจะดําเนินการดังนี้

1. วิธีการ

 ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล แยกเปน 4 สวน

โดยแบงแยกคะแนน แตละสวนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา 100 คะแนน

 1.1 จิตพิสัย      20  คะแนน หรือ 20 % 

 1.2 งานที่มอบหมาย (โครงการประกอบอาชีพ) 30 คะแนน หรือ 30 %

 1.3 กิจกรรมปฎิบัติ      20  คะแนน หรือ 20 %

 1.4 ทดสอบยอยเก็บคะแนน    10 คะแนน หรือ 10 %

 1.5 ประเมินสรุปผลการเรียน    20 คะแนน หรือ 20 %

2. เกณฑผานรายวิชา ผูที่จะผานรายวิชานี้จะตอง

 2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมตํ่ากวา รอยละ 80 ของเวลาเรียนเต็มทั้งหมด

 2.2 ไดคะแนนผลงานที่มอบหมาย ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม

 2.3 ไดคะแนนรวมทั้งรายวิชาไมตํ่ากวารอยละ 50 ของคะแนนรวม

3. เกณฑคาระดับคะแนน กําหนดคาระดับคะแนนรอยละตามเกณฑดังนี้

 3.1 พิจารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ 2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคาระดับ 

  คะแนน 0

 3.2 ผูที่ผานเกณฑขอ 2 จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑ ดังนี้

  80 ขึ้นไป = 4 

  75 – 79 = 3.5   

  70 – 74 = 3 

  65 – 69 = 2.5                     

  60 – 64 = 2              

  55 – 59 = 1.5   

  50 – 54 = 1



หนวยที่ 1 การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  1
แบบทดสอบกอนเรียน 3

การวางแผนเปาหมายชีวิต  5

ลักษณะของการกําหนดเปาหมายที่ดี  6

แนวทางการวางแผนเปาหมายชีวิต  9

การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ 13

สรุป 19

ใบงานที่ 1.1 20

ใบงานที่ 1.2 22

ใบงานที่ 1.3 24

ใบมอบหมายงานที่ 1 26

แบบสรุปความรูความคิด 27

แบบฝกหัด หนวยที่ 1 28
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สาระสําคัญ

              การวางแผนเปาหมายชีวิตเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหบุคคลดําเนินชีวิตแบบมีทิศทาง 

บุคคลที่มีเปาหมายชีวิตมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไดมากกวาบุคคลท่ีไมมี

การวางแผนเปาหมายชีวิต การวางแผนเปาหมายชีวิตอยางมีระบบดวยวงจรควบคุมคุณภาพ 

PDCA จะชวยใหมองเห็นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ หรือขอบกพรองที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถ

แกไขปรับปรุงใหบรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันบุคคลจึงควรมีการวางแผน

เปาหมายชีวิตเพ่ือเปนแนวทางไปสูความสําเร็จ

เนื้อหาสาระ

 1. การวางแผนเปาหมายชีวิต   

 2. ลักษณะของการกําหนดเปาหมายที่ดี

 3. แนวทางการวางแผนเปาหมายชีวิต

 4. การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

 1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการวางแผนเปาหมายชีวิตได

 2. อธิบายลักษณะสําคัญของการกําหนดเปาหมายท่ีดีไดถูกตอง 

 3. กําหนดเปาหมายชีวิตของตนเองได  

 4. ประยุกตใชวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ในการวางแผนเปาหมายชีวิตไดถูกตอง

 5. เหน็คณุคาและความสาํคญัของการวางแผนเปาหมายชวีติดวยวงจรควบคมุคณุภาพได

การวางแผนเปาหมายชีวิต
ดวยวงจรควบคุมคุณภาพ

หนวยที่ 1
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แผนผังมโนทัศน

 การวางแผนเปาหมายชีวิต
ดวยวงจรควบคุมคุณภาพ

ผูเรียน

สาระ

มีความสุข

การวางแผน
เปาหมายชีวิต 

 การวางแผนเปาหมาย
ชีวิตดวยวงจรคุณภาพ

ลักษณะของการกําหนด
เปาหมายที่ดี

แนวทางการวางแผน
เปาหมายชีวิต

เห็นความสําคัญของ
การวางแผนเปาหมายชีวิต มีความรับผิดชอบ

ตอสังคม

มีผลสัมฤทธิ์ การประยุกตใช

เกง

ดี
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แบบทดสอบกอนเรียน

 คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย X ลงบนตัวอักษรขอที่คิดวาถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ขอใดหมายถึง การวางแผนเปาหมายชีวิต 

     ก.  การคาดการณในอนาคตของตนเอง  ข. การตั้งเปาหมายที่ไดวางแผนไวแลว 

     ค.  การกําหนดสิ่งที่ตองการในอนาคต    ง. ชวีติทีม่กีารวางแผนเพือ่ใหบรรลเุปาหมาย                  

2. การวางแผนเปาหมายชีวิตมีความสําคัญอยางไรตอบุคคล

     ก. ชวยใหบุคคลมีเวลาในการคิดมากขึ้น   

 ข. ชวยพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค

     ค. ชวยใหมองเห็นอนาคตของตนเองชัดเจนขึ้น 

 ง. ชวยใหเกิดความมั่นใจในการทํางาน

3. บุคคลที่ไมมีเปาหมายในชีวิตจะมีลักษณะอยางไร

 ก. ไมมีอนาคต       ข. ไมมีระบบในการทํางาน  

 ค. ไมประสบความสําเร็จในชีวิต   ง. โอกาสพลาดพลั้งในการตัดสินใจสูง

4. ลักษณะของการตั้งเปาหมายที่ดีควรเปนอยางไร

 ก. ยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไป     ข. ชัดเจน เปาหมายสูง ระยะเวลาสั้น                       

 ค. เวลาชัดเจน เปาหมายไมควรสูง    ง. เปนตัวเลข เวลาชัดเจน มีความเปนไปได                          

5. “ชาตรีตองการอานหนังสือเรื่อง The Lord of the Rings  2 เลม  750 หนา ภาคภาษา

 อังกฤษ ใหจบภายใน 15 วัน”  เปนการตั้งเปาหมายที่ดีหรือไม เพราะอะไร 

 ก. ดี เพราะสามารถประเมินได      ข. ดี เพราะการอานหนังสือมีประโยชน                                                            

 ค. ไมดี เพราะ เปนเปาหมายระยะสั้น       ง. ไมดี เพราะ เปนเปาหมายที่งายเกินไป                        

6. ปรีชา มีบ าน มีรถ เงินทอง และอาชีพที่ดี  ตามหลักทฤษฎี Maslow นักเรียนคิดวา

 ความตองการในชีวิตของปรีชาขั้นตอไปควรเปนเปาหมายเกี่ยวกับเรื่องใด  

 ก. ความเดนดังในสังคม

 ข. มีเงิน 1 ลานบาทภายใน 5 ป                

 ค. ความมีอํานาจ การไดรับการยกยองสรรเสริญ            

 ง. ตองการไดรับการความยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
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7. ขั้นตอนของการวางแผนเปาหมายชีวิตคือขอใด

 ก. พัฒนาตนเอง -  ตั้งเปาหมาย -  หาวิธีการ  

 ข. ตั้งเปาหมาย  -  คนหาวิธีการ  -  ปรับปรุง พัฒนา      

     ค. คนหาวิธีการ – ปรับปรุงพัฒนา  - กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน

     ง. ตั้งเปาหมาย - พัฒนาตนเอง - หาวิธีการที่จะไปสูความสําเร็จ  

8. การทีบุ่คคลใชเวลาศกึษาหาแนวทางทีจ่ะกาวไปสูความสาํเรจ็ จดัเปนขัน้ตอนใดในการวางแผน

เปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  

 ก. Plan               

 ข. Do

 ค. Check                               

 ง. Act

9. หลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ ควรปฎิบัติอยางไร   

 ก. วางแผน  ปฎิบัติ  ตรวจสอบ  ปรับปรุง                    

 ข. ตรวจสอบ  ปรับปรุง วางแผน ปฎิบัติ    

 ค. ตั้งเปาหมาย วางแผน ปฎิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง   

 ง. ตั้งเปาหมาย ปฎิบัติ  ตรวจสอบ วางแผน ปรับปรุง  

10. การกระทําของบุคคลในขอใดที่แสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชวงจรควบคุมคุณภาพ 

 PDCA ในการวางแผนเปาหมายชีวิต 

 ก. เอ สอบถามรุนพี่ถึงแนวทางการเปนหมอ ไปเรียนเพิ่มเติม ทดลองสอบ และปรับปรุงตนอง

 ข. บ ีชอบการทองเทีย่วจงึวางแผนการไปเทีย่วและชวนเพือ่นไปดวย แตไมสบายจงึไมไดไปเทีย่ว 

 ค. ซ ีตองการเปนนกัรอง เขาจงึเขารวมประกวดรองเพลงแตไมชนะ เขาจงึกลบัมาพฒันาตนเอง

 ง. ด ีไปสมคัรเปนลกูจางรานอาหารแลวออกมาเปดรานขายขนมไทยโดยนาํความรูมาประยกุตใช
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การวางแผนเปาหมายชีวิต 

 1. การวางแผนเปาหมายชีวิตคืออะไร
  เปาหมาย (Goal) หมายถงึ การกาํหนดสิง่ทีต่องการในอนาคต หรอืสิง่ทีต่องการจะบรรลุ 

สวน การวางแผน (Planning) เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคตโดยการกําหนดเปาหมาย

และแนวทาง วิธีการในการกระทําสําหรับอนาคตเพื่อใหบรรลุผลลัพธที่ตองการ

  การวางแผนเปาหมายชีวิต (Planning Life goals) คือ การตั้งเปาหมายชีวิตที่ได

วางแผนเพื่อใหบรรลุสิ่งที่ตองการในชีวิตของบุคคลนั้นๆ

 2. ความสําคัญของการวางแผนเปาหมายชีวิต
   การวางแผนเปาหมายชีวิตมีความสําคัญสําหรับบุคคล ดังนี้

  2.1. ชวยใหมองเหน็อนาคตของตนเองอยางชดัเจนและสามารถเขาใกลความสาํเรจ็นัน้ได 

  2.2. ชวยขบัเคลือ่นชวีติของตนเองไปสูอนาคต การมเีปาหมายจะเปนส่ิงท่ีชวยกระตุนให

รูวาเราควรดําเนินชีวิตไปในทิศทางใด ซึ่งจะทําใหรูวาเราควรจะทําอะไร เมื่อไร เชน หลังสําเร็จ 

การศึกษาเราจะประกอบอาชีพอะไร หลังเกษียณจะทําอะไร

  2.3. ใชเวลาอยางมีคุณคา เปาหมายจะทําใหผูมีเปาหมายใชเวลาแตละวินาทีเพื่อหา

แนวทางสูความสําเร็จ 

  2.4. กอใหเกดิความพยายามทีจ่ะไปสูความสาํเรจ็นัน้ๆ การมเีปาหมายทีช่ดัเจนจะทาํใหเรา

รูวาเรากาํลงัยนือยู ณ จดุใด ควรพยายามมากอกีเทาไรจงึจะบรรลเุปาหมายทีค่าดหวงั 

  2.5. เปาหมายจะทําใหเกิดความมั่นใจและกระตุนใหมีเปาหมายสูงขึ้นเรื่อยๆ 

เปาหมาย

ชีวิต

วางแผน
สิ่งที่ตองการ

จะบรรลุ

ภาพที่ 1.1 การวางแผนเปาหมายชีวิต
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  จากความสาํคญัของการวางแผนเปาหมายชวีติจะเหน็ไดวา การวางแผนเปาหมายชวีติ

นั้นมีความสําคัญตอบุคคลเปนอยางยิ่ง บุคคลที่ดําเนินชีวิตแบบมีเปาหมาย ถึงแมเปาหมายชีวิต

จะแตกตางกนัแตผลลพัธทีต่องการไดรบันัน้เหมอืนกนั นัน่คอื “ความสาํเรจ็” บคุคลทีไ่มมเีปาหมาย

ชวีติเปรยีบเหมอืนคนทีห่ลบัตาเดนิไปอยางไมมทีศิทาง คนท่ีมกีารวางแผนเปาหมายชวีติจะมคีวาม

แตกตางจากคนที่ไมมีการวางแผนเปาหมายชีวิต ดังตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบชีวิตของบุคคลที่มีและไมมีเปาหมายและการวางแผน 

ชีวิตที่มีเปาหมายและการวางแผน ชีวิตที่ไมมีเปาหมายและการวางแผน

ชัดเจนแนนอน เลื่อนลอย

ไมเสียเวลาลองผิดลองถูก โอกาสพลาดพลั้งในการตัดสินใจสูง

ตั้งรับสถานการณไดอยางมั่นคง ตั้งรับปญหาตางๆ ไดไมดี

โอกาสเสี่ยง พลาดพลั้งในชีวิตนอย ฐานะไมคอยมั่นคงมีความเสี่ยงในสถานะการเงิน

มีความสุขกับความสําเร็จในแตละชวงชีวิต ประสบความสําเร็จชา หรืออาจลมเหลวในชีวิต

ที่มา:http://www.fimancialplanning.scbam.com 

ลักษณะของการกําหนดเปาหมายที่ดี 

 บุคคลที่มีการกําหนดและวางแผนเปาหมายชีวิตยอมมีความแตกตางจากบุคคลที่ไมมีการ

กําหนดและวางแผนเปาหมายชีวิต ทั้งนี้เพราะการท่ีเรามีสิ่งท่ีตองการและคาดหวังในอนาคตจะ

เปนแรงผลักดันใหเราดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย จึงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไดไมยาก 

แตถาหากเรากาํหนดเปาหมายในสิง่ทีเ่ปนไปไมได หรอืไมไดเกีย่วของกบัเรา เปนเพยีงความเพอฝน

แลว เปาหมายนั้นก็คงเปนไปไมได ดังนั้นการกําหนดเปาหมายจึงควรตั้งอยูบนพื้นฐานของความ

เปนจริงดวย 

 

 สาระนารู 
 “ The indispensable first step to getting the things you want out of life is this : Decide 

what you want. “ -Ben Stein 

 กาวแรกที่สําคัญในการไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการในชีวิต ก็คือ ถามตัวเองกอนวาคุณตองการอะไร
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 1. ลักษณะของการกําหนดเปาหมายที่ดี
  S : Specific คอื ความเฉพาะเจาะจง การกาํหนดเปาหมายท่ีดตีองมคีวามเฉพาะเจาะจง 

แนนอน ชัดเจนเรียบงาย ไมสลับซับซอน และเนนถึงสิ่งที่เราตองการใหเกิดขึ้น และมีคุณคาอยาง

ชัดเจน เชน ตองการมีเงินไวสรางบานหลังใหมใหลูกหลังเกษียณอายุราชการ 

  M : Measurable สามารถวัดผลได เปาหมายท่ีดีตองวัดผลเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน 

ทัง้นีเ้พราะเปาหมายคอืตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ ถาเราสามารถบรรลุเปาหมายไดมากเทาไร ความสําเร็จ

ก็ใกลเขามาเทานั้น ดังนั้น เปาหมายที่ดีจึงตองวัดได สิ่งที่เราวัดไดจะทําใหเราสามารถทราบไดวา

เราจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวแลวหรือไม เชน เราตั้งเปาหมายวา “ฉันตองการเปนนักแปลหนังสือ” 

ซึ่งไมสามารถวัดได แตถาเราเปลี่ยนเปาหมายเปน “ฉันตองการแปลหนังสือเร่ือง Harry Potter 

ฉบับภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 เลม ใหจบภายในหนึ่งเดือน” จะเห็นไดวาเราสามารถติดตามผลไดวาใน

แตละวันเราแปลหนังสือไดกี่หนา และอีกกี่วันจึงจะใกลเปาหมายที่กําหนดไว

  A : Attainable บรรลผุลได เปาหมายทีด่ตีองบรรลไุด ทาํสาํเรจ็ได และสามารถทีจ่ะไปถงึ

เปาหมายได แตถาเปาหมายนั้นไกลเกินไปเราก็ไมสามารถที่จะบรรลุได ถึงแมเราตั้งใจก็ตาม 

เปาหมายทีด่ตีองมคีวามทาทาย แตตองอยูในวสิยัทีเ่ราสามารถทาํไดจรงิดวย เชน เราตัง้เปาหมายไววา

จะซือ้รถยนต FERRARI ราคา 20 ลานใหไดภายใน 5 ป ทัง้ๆ ทีเ่ราเงนิเดอืนเพยีง 50,000 บาทและ

ไมมสีมบตัอิะไรตดิตวัเลย ซึง่เกนิวสิยัทีเ่ราจะทาํได แตถาเราเปลีย่นเปนจะซือ้ รถยนตราคา 700,000 

บาท ใหไดภายใน 5 ป เมือ่ทาํสาํเรจ็แลวเรามกัจะตัง้เปาหมายทีส่งูขึน้ตอไป 

  R : Realistic เปนจริงได สมเหตุสมผล มีโอกาสที่จะเปนไปได ไมเพอฝน เกี่ยวของกับ

ชีวิตของเรา สอดคลองกับความเปนจริง เชน ตองการมีรถยนต ราคา 700,000 บาท ภายใน 5 ป ก็

ตองเก็บเงินใหไดเดือนละ 12,000 บาท

  T : Time-Bound  มรีะยะเวลาเปนกรอบกาํหนดท่ีตองทําใหสําเร็จรูวาตองใชเวลาเทาใด

ในการทาํใหบรรลเุปาหมาย เชน ตัง้เปาหมายทีจ่ะบรรลใุนอกี 6 เดอืน 1 ป หรอื 5 ป ทัง้นีก้รอบเวลา

ที่ตั้งตองสามารถวัดได บรรลุได และอยูบนพื้นฐานของความเปนจริงดวย 

ภาพที่ 1.2 การกําหนดเปาหมายที่ดีแบบ SMART

S : เฉพาะเจาะจง

A : สามารถบรรลุได
การกําหนด

เปาหมายที่ดี

M : สามารถวัดได

R : เปนจริงได

T : มีกําหนดเวลา
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 2. ทฤษฎีของ Maslow กับการกําหนดเปาหมายชีวิต 
  การวางแผนเปาหมายชวีติ เปนการวางแผนท่ีจะนําพาตนเองไปสูความตองการท่ีจะทํา 

ทีจ่ะเปนในอนาคต ซึง่การวางแผนเปาหมายชวีติของแตละบคุคลน้ันจะมคีวามแตกตางกนัไป โดย

ทั่วไปการกําหนดเปาหมายชีวิตของบุคคลจะมีความปรารถนาสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง ซึ่งมัก

จะอยูในระดับความตองการตามทฤษฎีของ Maslow ตามลําดับขั้น ดังนี้

ตัวอยาง การกําหนดเปาหมาย “SMAT Goals”

 ฉันจะเก็บเงินใหได 180,000 บาท เพื่อเปนทุนเปดรานขนมไทยโดยฉันจะเก็บเงินเดือนละ 

15,000 บาทเปนเวลา 12 เดือน

ภาพที่ 1.3 ลําดับขั้นความตองการตามทฤษฎี Maslow

  2.1. ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน

ของมนุษยเปนสิ่งที่จําเปนในการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษา

โรคฯลฯ ถาความตองการขั้นนี้ยังไมบรรลุ สวนใหญก็จะยังไมนึกถึงเรื่องอื่นๆ

  2.2. ความตองการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety Needs and Needs for Security) 

ทัง้ในปจจบุนัและอนาคต เชน ตองการความเปนธรรมในการทํางาน กลัวการถกูไลออก สวสัดกิาร

ดานทีอ่ยูอาศัยและการรกัษาพยาบาล ฯลฯ ซึง่จะชวยใหบคุคลอยูในโลกของความเชือ่ของตนเอง 

และรูสึกมีความปลอดภัย

  2.3. ความตองการมีสวนรวมในสังคม (Social Belonging Needs) เปนความตองการที่

จะใหสังคมยอมรับตนเปนสมาชิก ตองการไดรับการยอมรับจากคนอื่นๆ ไดรับความเปนมิตรและ

ความรักจากเพื่อนรวมงาน

  2.4. ความตองการยกยองนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการที่เกี่ยวกับ

ความอยากเดนในสังคม ตองการใหบุคคลอื่นยกยองสรรเสริญ รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง

ในเรื่องความรูความสามารถ 

M S A

T
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  2.5. ความตองการบรรลใุนสิง่ทีต่ัง้ใจ (Need for Self Actualization) เปนความตองการ

สงูสุด  ซึง่เปนความตองการทีอ่ยากจะใหเกดิความสาํเรจ็ในทกุสิง่ทกุอยางตามความนกึคดิของตนเอง 

เปนความตองการทีย่ากแกการไดมา เชน ตองการเปนนกัวทิยาศาสตรเอกของโลก

 จากระดบัความตองการของมนษุยตามทฤษฎ ีMaslow จะเห็นไดวาบคุคลมกัจะกาํหนดเปาหมาย

ชีวิตเปนไปตามลําดับขั้น เชน คนที่ยังไมมีบาน เปาหมายชีวิตของบุคคลนั้นๆ ก็จะตองการที่จะมี

บาน สําหรับบุคคลที่มีพรอมทางกายภาพแลว เปาหมายชีวิตก็จะเปลี่ยนไป ดังนั้นเปาหมายชีวิต

ของแตละบุคคลจึงมักเปนไปตามทฤษฎีความตองการ Maslow เปาหมายชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ

เปาหมายที่ตองการไดรับการตอบสนอง เชน เปาหมายชีวิตของ ปรีชา คือ มีงาน/อาชีพที่ดีทําหลัง

สาํเรจ็การศกึษาภายใน 3 ป  เมือ่ปรชีาไดรบัการตอบสนองตามเปาหมาย มอีาชพีท่ีดทํีาหลังสําเรจ็

การศึกษา เปาหมายชีวิตก็จะเพิ่มขึ้น เชน ตองการมีบาน มีรถยนต มีเงิน มีครอบครัวที่ดี มีสุขภาพ

ที่ดี มีชื่อเสียงเดนดัง ฯลฯ

แนวทางการวางแผนเปาหมายชีวิต 

 เปาหมายชวิีต คอื จดุเริม่ตนแหงความสาํเรจ็ การดาํเนนิชวีติแบบมเีปาหมาย เปรยีบเหมอืน

มีเข็มทิศในการเดินทาง บุคคลที่มีเปาหมายชีวิตโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตจะมีมาก การมี

เปาหมายจึงเปนจุดเริ่มตนแหงความสําเร็จ ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีเปาหมายจะรูจักที่จะบริหารชีวิต

ของตนเอง รูจกัหาวธิกีาร/แนวทาง และพยายามปรบัตวัเองเพือ่ไปใหถงึเปาหมายทีต่ัง้ไว แนวทาง

การวางแผนเปาหมายชีวิต สามารถทําไดดังนี้ (สมฤดี ศรีจรรยา, 2548 หนา 36)

ทุมเท

 ตั้งเปาหมาย

                  คนหาวิธีการ                               การปรับ/การพัฒนาตัวเอง

 ภาพที่ 1.4 เปาหมายจุดเริ่มตนแหงความสําเร็จ

 1. ตั้งเปาหมายชีวิต
  เปาหมายชวีติของแตละบคุคลนัน้มคีวามแตกตางกนั  ชวงอายทุีแ่ตกตางกนั เปาหมายชวีติ

ก็จะแตกตางกัน การกําหนดเปาหมายชีวิตจะกําหนดตามระยะของเวลา ซึ่งแบงเปนเปาหมาย
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ระยะสั้น เปนเปาหมายที่สามารถทําใหสําเร็จไดโดยใชเวลาไมเกิน 1 ป เชน ตองการลดนํ้าหนักให

ได 5 กก. ภายใน 6 เดือน และเปาหมายระยะยาว ซึ่งตองใชเวลามากกวา 1 ป เชน ตองการมีบาน

เปนของตนเองภายใน 5 ป นอกจากนี้ การกําหนดเปาหมายชีวิตยังสามารถแบงยอยออกเปน 

เปาหมายดานการศกึษา เปาหมายดานสงัคม เปาหมายดานอาชพีการงาน เปาหมายดานการเงนิ 

เปาหมายดานครอบครัว เปาหมายดานสุขภาพ และเปาหมายดานสันทนาการไดอีกดวย 

(ธนัยวงศ กีรติวานิชย, 2550 หนา 5)

 2. คนหาวิธีการ
  เมือ่บคุคลตัง้เปาหมายไดแลว กจ็ะคนหาวธิกีารท่ีจะนําพาไปสูเปาหมายน้ันๆ เชน กาํหนด

เปาหมายชีวิตไววา “เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 จะเปดรานอาหารเปนของตนเองใหได

ภายใน 5 ป” จากนั้นก็ตองคนหาวิธีการ ที่จะนําพาไปสูการเปดรานอาหารนั้น วาจะตองทําอะไร 

ทําอยางไร จึงจะประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงตองหาแนวทางศึกษาวิธีการตางๆ เชน

   - ศึกษาใหลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจรานอาหาร 

   - หาเคล็ดลับวาเขาทํากันอยางไรจึงอรอย

   - ซื้อวัตถุดิบที่ไหนอยางไร ลูกคาเปนใคร

   - ศึกษาเพิ่มเติม พัฒนาทักษะอาชีพ เขาหลักสูตรอบรม 

   - ไปหาประสบการณกับผูรู ผูเชี่ยวชาญในวงการนั้นๆ 

 3. การปรับ/การพัฒนาตัวเอง
  บคุคลทีม่เีปาหมายกจ็ะรูจกัหาวธิกีาร แนวทางไปสูเปาหมาย และกจ็ะพยายามปรับปรุง

ตัวเองหรือพัฒนาตัวเองเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งใจไว บุคคลท่ีจะพัฒนาตนเองได

จะตองเปนผูทีม่คีวามมุงมัน่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุงตวัเอง อปุสรรคสําคญัของการปรับปรุง

 วกิรม กรมดษิฐ เจาของโครงการนิคมอตุสาหกรรมอมตะนครซึง่เผยเคล็ด
ลับความสําเร็จขอหนึ่งวา “คนเราตองมีเปาหมายในการดําเนินชีวิต รูจัก

ตัวเอง รูจักหนาที่ และมีความรับผิดชอบ” 

 บลิ เกตส ผูกาํเนดิไมโครซอฟต จนประสบความสาํเรจ็ สิง่หนึง่ทีท่าํใหเขา

ประสบความสาํเรจ็นัน้มาจาก ความชอบในสิง่ทีท่าํ บลิ เกตส บอกวา คนเรา

ควรคนหาตนเองใหเจอวาชอบทําอะไร ฝนท่ีจะเปนอะไร แลวกม็ุงไปทางน้ัน

อยางมุงมั่น 

ตัวอยาง แนวคิดของบุคคลที่มีความมุงมั่นและประสบความสําเร็จ 
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และพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคคลมีความคิดยึดติด ไมยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการกระทํา จึง

ไมยอมสรางนสัิยใหม หรอืฝกทกัษะใหมๆ  ทีจ่าํเปนตอตนเอง การฝกฝน ความพยามยามทีจ่ะพฒันา

จะเปนแนวทางไปสูความสําเร็จ ความเปนเลิศนั้นเกิดจากการฝกฝนตนเองบอยๆ ซํ้าๆ พัฒนาไป

เรือ่ยๆ ตองทุมเท จรงิจงั เอาใจเขาไปใส และเอาเขามาใสในใจ น่ังกค็ดิ นอนกค็ดิ คดิถงึตลอดเวลา 

คิดแบบคิดถึงอะไรซักอยางที่เปนสิ่งที่เราอยากได ชอบที่จะคิดถึง 

 การวางแผนเปาหมายชีวิตนั้นเริ่มตนจากความฝนอยากที่ทํา อยากที่จะเปน และพยายาม

การพัฒนา

ตนเองสู

ความเปนเลิศ

หมั่นฝกฝน

ทาํซํา้ๆ บอยๆ

ทาํแลวปรบัปรบัแลวทาํ 

พัฒนาไปเรื่อยๆ

จริงจัง

ทุมเท

 ภาพที่ 1.5 การพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 

ทาํความฝนใหเปนความจรงิ อยางทีก่ลาววา “ฝนใหไกล ไปใหถงึ” น่ันเอง คนท่ีมเีปาหมายชวีติเมือ่

ทาํงานกจ็ะกาวหนารวดเรว็ มคีวามสามารถเหนอืกวาคนอืน่ และมโีอกาสประสบความสาํเรจ็ตาม

ที่คาดหวังไว การพัฒนาตนเองสูเปาหมายควรเริ่มจากการปรับนิสัย นิสัยที่ควรปลูกฝงในบุคคล

เพื่อความสําเร็จตามเปาหมายชีวิต (สมฤดี ศรีจรรยา, 2548 หนา 162-166) มีดังนี้

 1. เก็บความฝนอยาใหเลือนหาย อยากจะเปนอะไร อยากทําอะไร จงมีความมุงมั่น

 2. มีอุดมการณ มีปรัชญาชีวิต เชน จะไปสูเปาหมายอยางมีคุณธรรม 

 3. ตั้งเปาหมายชีวิตใหชัดเจน เปาหมายเปนตัวเลข มีกําหนดเวลา มีความเปนไปได

 4. สํารวจตัวเอง มีจุดออน-จุดแข็งอะไร จัดระเบียบตัวเอง ปรับปรุงแกไข

 5. วางแผนพฒันาตนเองอยางตอเนือ่ง เปนนกัเรยีนตลอดชวีติ อานมาก ฟงมาก รูจกัสงัเกต

 6. ฝกทักษะการตัดสินใจ การแกปญหา เปนนักแกปญหาที่มีความคิดสรางสรรค

 7. ฝกทักษะความคิดสรางสรรค คิดริเริ่ม พัฒนาความคิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ 

 8. สรางสมบารมี มีความสามารถในการบริหาร จูงใจ ใหกําลังใจ เสนอแนวทางแกไข

 9. เปนผูนาํเตม็ตวั คอืมคีวามสามารถในการนาํคนอืน่ เกงคดิ มองการณไกล พงึคดิไวเสมอ

วา การเปนผูนําที่ดี มาจากพรแสวงไมใชพรสวรรค

 10. เปนนักคิดที่ลึกซึ้ง สุขุม รอบคอบ มีศิลปะในการบริหาร เปนนักเจรจาที่มีความสุขุมลุม

ลึกยิ้มแยมแตในใจครุนคิด 

 11. ทําตัวเปนโคชที่ดี สอนเกง สอนทั้งวิธีการทํางาน สอนทั้งเรื่องชีวิต

 12. เปนนักสรางทีมที่ดี  สามารถสรางทีมงานเกง 
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จากนิสัยทั้ง 12 ขอนี้ ลองพิจารณาดูซิวาขอใดท่ีเรายังไมมี และเราสามารจะพัฒนาตัวเองให

ปรับปรุงตัวขึ้นมาไดหรือไม 

 สาระนารู 
  ปจจุบันการที่เรายืนอยูกับที่เทากับกาวถอยหลัง ดังนั้นในการดําเนินชีวิตทุกคนจึงควรพัฒนา
ตนเองอยูตลอดเวลา การพัฒนาตนเองนั้น บางครั้งก็รูเพื่อทําดวยตนเอง แตบางครั้งก็ตองรูเพื่อสั่งให
ผูอื่นทํา

จากชีวิตติดลบ มาจบที่ความสําเร็จ

“สมคิด ลวางกูร”

 สมคดิ ลวางกรู คนหนุมทีช่วีติในวยัเดก็ของเขานัน้ตดิลบ แตปจจบุนัเขามทีกุ

อยางที่อยากมี และมีมากกวาคนอื่นหลายเทา ความลําบากท่ีอยูกับสมคิด

เสมอืนเปนเพือ่นสนทิมาตัง้แตเกดิ ทาํใหเขาคดิอยากตจีากวงจรชวีติทีต่อง “อด” 

และ “ทน” ในสมองของเขาอยากจะรวยและประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่น

บาง สมคิดไดอานหนังสือเลมหนึ่ง ในหนังสือเขาบอกวา “คนที่จะประสบความ

สําเร็จไดนั้นตองมีเปาหมายชีวิต” ไมสําคัญวาจะเกิดมาจากตระกูลไหน หรือเรียนระดับไหน แตหากมี

เปาหมายชวีติแลว เราจะประสบความสาํเรจ็แนนอน เขาจงึตัง้เปาหมายชวีติของตนเอง เปาหมาย 3 ใน 5 ขอ

ของเขาคอื 1. ตองมเีงนิลานกอนอาย ุ25 ป 2.ตองพดูภาษาองักฤษใหได และ3. ไดไปเทีย่วตางประเทศ จาก

นั้นก็หาวิธีวาทําอยางไรจึงจะไปถึงเปาหมาย เขาเริ่มตนไตบันไดข้ันแรกดวยการชกมวย เพราะคิดวาหาก

ชกมวยไดแชมปโลกกอนอายุ 25 ป เขามีเงินลานแนนอน แตผูเปนแมไดขอรองใหเขาเลิกชกมวยเพราะไม

อยากใหลกูตองเจบ็ตวั เขาจึงหาเสนทางใหมเพือ่ทีจ่ะไปใหถงึเปาหมาย เขามาสมคัรเปนพนกังานเสริฟอาหาร 

และเรียนชางกลไปดวย นอกจากนี้ยังเรียนภาษาที่ AUA เพราะอยากพูดภาษาอังกฤษได แตเน่ืองจาก

รายไดไมพอใช จงึลาออกและไปสมคัรทาํงานอยูครวัการบนิ 2 ป เพราะแมทาํงานทีน่ัน่ เมือ่มปีระสบการณกไ็ป

สมัครเปนผูบริหารของสแกนดิเนเวียแอรไลน ทํางานได 6 ป เก็บเงินได 1 ลานบาทตามเปาหมายก็กลับมา

เมืองไทย เขาเอาเงิน 1 ลานบาท มาเปดบริษัทของตัวเองโดยเปดบริษัททําเพลง แตเมื่อเขาสูยุคดาวนโหลด 

เขาจงึหนัไปทาํทอลกโชวปนนกัพดูช่ือดงั จากนัน้หนัไปทาํรายการทวี ีและกาวเขาสูธรุกจิสิง่พมิพ เขยีนหนงัสอื

ไปทั้งสิ้น 35 เลม มียอดขายประมาณ 380 ลานบาท

 ตวัอยางบคุคลทีม่เีปาหมายชวีติทีป่ระสบความสําเร็จน้ันมมีากมาย ลองมาดตูวัอยางบคุคล

ที่มีเปาหมายชีวิตที่เริ่มตนจากชีวิตที่ติดลบ มาจบที่ความสําเร็จของ “สมคิด ลวางกูร” ความอยาก

ที่จะประสบความสําเร็จ กระตุนใหเขาพยายามหาวิธีการ แนวทางที่จะบรรลุเปาหมายใหได และ

เมื่อบรรลุเปาหมายไดแลวก็จะกระตุนใหเปาหมายนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ
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การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ
 

 การวางแผนดมีชียัไปกวาครึง่ จากคาํกลาวขางตนจะเห็นไดวาการวางแผนน้ันมคีวามสําคญั

ตอเปาหมายเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการวางแผนเปาหมายชีวิตอยางมีระบบจะชวยใหมองเห็น

โอกาสทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ หรอืขอบกพรองทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะชวยใหสามารถแกไขปรบัปรงุใหบรรลุ

ตามเปาหมายไดเปนอยางดกีารนาํวงจรควบคมุคณุภาพ PDCA มาใชในการวางแผนเปนแนวทาง

หนึ่งที่จะชวยใหการวางแผนประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 1. วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA 
  1.1 องคประกอบของ PDCA

    PDCA  เปนวงจรควบคุมคุณภาพที่เปนเครื่องมือสําคัญในการนําไปสูการปรับปรุง

การทํางานอยางตอเนื่องเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  PDCA เปน

วงจรทีพ่ฒันามาจากวงจรเดมมิง่ทีแ่สดงความสาํคญัของการออกแบบ การผลิต การจาํหนาย และ

การวิเคราะหตลาดเพื่อการปรับปรุง PDCA ประกอบดวย

    P :  Plan เปนการวางแผน การคาดการณในอนาคตวาจะใหใคร ทําอะไร ที่ไหน 

เมื่อไร อยางไร โดยกําหนดเปาหมายและแนวทางเพื่อใหบรรลุผลลัพธที่ตองการ     

    D : Do การลงมือปฎิบัติ เปนการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ ที่เสนอไว

    C : Check การตรวจสอบผลการปฎิบัติ ควรมีการประเมินวามีการดําเนินงาน

ตามแผนอยางถูกตองหรือไม มีปญหาอุปสรรคใดในการปฎิบัติงาน

    A : Act การปรบัปรงุแกไข ในการปฎบิตักิารแกไขมคีวามจาํเปนจะตองแยกแยะ

อยางชดัเจนถึงสาเหตขุองปญหา ถาสาเหตขุองปญหาเกดิจากการวางแผนทีไ่มดกีเ็ปนสิง่สาํคญัที่

ควรจะหาสาเหตขุองการวางแผนทีไ่มดพีอนัน้กอนแลวจงึทาํการปรบัปรงุคณุภาพของการวางแผน

และปรับปรุงเนื้อหาของแผนดวย

 เมือ่ประสบความสาํเรจ็ ปจจบุนัเปดสาํนกักโุสดอ ปนคนจนใหเปนเศรษฐ ีปนคนดใีหประสบความสาํเรจ็

เปาหมายตอไปของเขาคือ เก็บเงินใหได 100 ลาน ซึ่งก็นาจะไดในปหนานี้

 นอกจากตัง้เปาหมายในชวีติแลว สิง่ทีท่าํใหเขาประสบความสาํเรจ็คอื เขาไมเลอืกงาน มุงมัน่ตัง้ใจทาํงาน

เต็มที่ งานไมเสร็จไมเลิกทํา ตอนเปนลูกจางเขาก็จะทํางานหนักกวาคนอื่น 3 เทา งานไหนยิ่งยาก ยิ่งทาทาย 

เมื่อเราทุมเททํางานเราก็มีประสบการณ อะไรที่เราคลุกคลีกับมันจนรูจริง สูจริงๆ อะไรก็ปดกั้นความสําเร็จ

ไมได เขาไดทํางานในสนามบินที่ใหญที่สุดในโลกก็จากความสู เพราะจบแคชางกล แตเขาทํางานหนักและ

รูจักการเรียนรูจนเปนที่ยอมรับ 

 คณุสมคดิ ฝากสงทายวา ขอใหเลอืกอาชพีทีต่วัเองชอบ เพราะเมือ่ทาํสิง่ทีต่วัเองชอบกจ็ะไมเครยีด เพราะ

ความเครียดไมไดเกิดจากการทํางานเยอะ แตเกิดจากการทํางานที่เราไมชอบนั่นเอง

ที่มา : https://www.m2fjob.com
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  1.2 ขั้นตอนการจัดทําวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA        

    การจัดทําวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA สามารถจัดทําตามลําดับขั้นตอน ดังนี้              

    ขั้นการวางแผน  (Plan) เปนการเขียนแผนงานซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับ

     1. กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายใหชัดเจน

     2. กําหนดวิธีการทํางานที่วัดไดเพื่อจะบรรลุเปาหมายนั้น

     3. จัดหาทรัพยากรที่ใชรองรับการดําเนินงาน 

                     ขั้นการลงมือปฎิบัติตามแผน  (Do)

     1. ศึกษาทําความเขาใจในวิธีการทํางานที่ตองใชและลงมือปฎิบัติ

     2. เก็บขอมูลลักษณะจําเพาะทางคุณภาพตามวิธีการที่กําหนดไว

                     ขั้นการตรวจสอบ (Check) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน โดย 

     1. ตรวจสอบดูวางานที่ไดทํานั้นเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือไม

     2. ตรวจสอบดวูาคาทีวั่ดไดเหลานัน้และผลการทดสอบตรงตามเปาหมายหรอืไม

     3. ตรวจสอบวาลกัษณะจาํเพาะทางดานคณุภาพสอคลองกบัเปาหมายหรอืไม

                     ขั้นปรับปรุงแกไขขอบกพรอง (Act)  

     1. ถาพบวาผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายตองแกไขที่ตนเหตุ

     2. ถาพบความผิดพลาดใด ๆ ใหคนหาสาเหตุและทําการปองกันเพื่อมิให

      เกิดความผิดพลาดนั้น ๆ ซํ้าอีก

     3. หาแนวทางพัฒนาระบบหรือปรับปรุงวิธีการทํางานนั้น

ภาพที่ 1.6 วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA
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   PDCA  สามารถนาํมาประยกุตใชกับกจิกรรมตาง ๆ  ไดอยางหลากหลาย เชน PDCA  

กับการเรียน  การทํางานประจําวัน การไปเที่ยว การใชจายเงินประจําวัน ฯลฯ

 2. การประยุกตใชวงจรควบคุมคุณภาพในการวางแผนเปาหมายชีวิต
  การวางแผนเขียนเปาหมายชีวิตใหกับตนเองก็เหมือนกับการท่ีเรารางพิมพเขียวใหกับ

ชีวิต ยิ่งเราสามารถระบุและทําใหเปาหมายชัดเจนไดมากเทาไร ก็จะเห็นภาพสิ่งที่เราตองการได

ชัดเจนมากขึ้น การมีเปาหมายอยูในใจตลอดเวลาจะทําใหเรารูจักวางแผน (Plan) บุคคลผูนั้นจะ

ใชเ-วลาแตละวินาทีเพ่ือคนหาหนทางที่จะกาวไปสูความสําเร็จ (Do) หากเขาพบหนทางดังกลาว

เขาจะตรวจสอบ ใหแนใจ (Check) หาเหตุผล แนวทาง ปรับปรุงแกไข (Act) เพื่อมารองรับวาควร

จะเลือกเสนทางนั้นหรือไม จะเห็นไดวาการวางแผนเปาหมายชีวิตที่เปนระบบนั้นจะอยูในรูปของ

วงจรการควบคมุ PDCA ทีใ่ชเปนแนวทางในการควบคมุ ซึง่จะชวยใหมองเหน็หนทางสูความสาํเรจ็

ไดชัดเจนมากขึ้น การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA มีแนวทางในการ

ดําเนินการดังแสดงใน ภาพที่ 1.8 ดังนี้

ภาพที่ 1.7 ตัวอยางการประยุกตใช PDCA กับการทํางานประจําวัน
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1. ตั้งเปาหมายชีวิต

5. แกไขขอบกพรอง 2. วางแผน 

4. ตรวจสอบติดตาม 3. ลงมือปฏิบัติ

6. กลับสูขั้นตอนที่ 1 นําความรูใหมที่ไดมานั้นมาสรางเปนแผน

7. กลับสูขั้นตอนที่ 2 เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  จากภาพที่ 1.8 แสดงขั้นตอนการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ โดย

เมื่อนํามาใชดานการประกอบอาชีพจะมีแนวทางในการวางแผนตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ตั้งเปาหมายชีวิต : เปนการกําหนดส่ิงท่ีตนเองอยากจะทํา อยากจะเปนในอนาคต

ขางหนา โดยพิจารณาความสามารถ (Competency) ซึ่งก็คือความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) 

หรือคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attribute) ของตนเอง 

  2. วางแผน (Plan) เพื่อใหบรรลุเปาหมาย : เมื่อรูแลวตนเองตองการจะประกอบอาชีพ

อะไร ก็วางแผนเสริมจุดแข็ง กําจัดจุดออน พัฒนาตนเอง ฝกทักษะ หาวิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย

  3. ปฎิบัติตามแผน (Do) : ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไวอยางเครงครัด พัฒนาตนเองอยาง

สมํ่าเสมอ หมั่นฝกฝน ทําซํ้า ๆ บอย ๆ ทําแลวปรับ ปรับแลวทําพัฒนาไปเรื่อย ๆ 

  4. ตรวจสอบ (Check) : ตรวจสอบวาเปนไปตามแผนหรือไมอยางไร โดยพิจารณา

ผลการดําเนินงานกับเปาหมายที่จะนําไปสูหนทางแหงชัยชนะวา ทําไดหรือไม เพราะอะไร 

  5. เมื่อไดคําตอบก็ปรับแผน (Act) : พัฒนา เสริมจุดแข็ง กําจัดจุดออน ตามผลที่ไดจาก

การดําเนินงานนั้น ๆ

  6. นําความรูหรือขอมูลที่ไดมานั้นมาสรางเปนแผนงานใหม

  7. ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 1.8  ขั้นตอนการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  
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  การนําวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA มาใชในการวางแผนเปาหมายชีวิต จะชวยให

สามารถวางแผนไดอยางมรีะบบและเกดิการพัฒนาไปเรือ่ยๆ การวางแผนเปาหมายชวีติดวยวงจร

ควบคุมคุณภาพ PDCA สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการวางแผนเปาหมายชีวิตในดานการ

ประกอบอาชีพได ดังตัวอยางตอไปนี้

มาลีเปนเด็กตางจังหวัด มาลีชอบและมีความสุขทุกครั้งท่ีไดชวยแมทําขนม เขามีความ

ใฝฝนที่จะมีรานขนมไทยเปนของตนเองในจังหวัด มาลีจึงเลือกเรียนสาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหนึ่ง เธอตั้งเปาหมายชีวิตวา หลังสําเร็จการศึกษา

ตองการที่จะเปดรานขนมไทยใหไดภายใน 5 ป มาลีจึงวางแผนเปาหมายชีวิตโดยใชวงจร

ควบคุมคุณภาพ 

 ตัวอยาง การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ : ดานการประกอบอาชีพ
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Plan

วางแผน : เปดรานขนมไทย

- ศึกษาใหลึกซึ้ง

 เกี่ยวกับธุรกิจขนมไทย 

-  พัฒนาทักษะการทํา

ขนมไทยเพิ่มเติม

- ออมเงินเพื่อการลงทุน

- ฝกทักษะภาษาอังกฤษ

Act

ปรับปรุงแกไข

- ปรับรูปแบบขนม

- บรรจุภัณฑ

- การสรางแบรนด

- ภาษาอังกฤษ

- ปรับปรุงสูตรแลว

 ทดลองตลาดใหม

Do

ปฏิบัติตามแผน

- สมัครเปนลูกจางราน

 ขนมไทย หารายไดพิเศษ

- ศึกษาดานการตลาด การ

 ผลิต การบริหารจัดการ 

 และการเงิน

-  อบรมหลักสูตรขนมไทย

 จากสถาบันที่มีชื่อเสียง

 ศกึษาเคลด็ลบัการทาํใหอรอย 

 นารับประทาน

- สอบถามผูรู ผูเชี่ยวชาญ

- เก็บออมเงินไวสวนหนึ่ง

- เตรียมหาแหลงเงินทุน

- ฝกทักษะภาษาอังกฤษ

 พรอมรับ AEC

 Check

- ตรวจสอบการดําเนินงาน 

 วาเปนไปตามแผนหรือไม

- มีความรูเกี่ยวกับธุรกิจ 

 ขนมไทยมากนอยเพียงใด

- รสชาติขนมเปนอยางไร 

- ทดลองตลาดบางหรือยัง

- เรียนทําขนมจาก

 สถาบันที่มีชื่อเสียง

-  มีเงินออมและแหลง

 เงินทุนพอที่จะเปดราน

 ไดหรือยัง

- ภาษาอังกฤษเปนอยางไร

 เปาหมายชีวิต : มีกิจการรานขนมไทยเปนของตนเอง ภายใน 5 ป
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สรุป

 การวางแผนเปาหมายชีวิตคือ การตั้งเปาหมายชีวิตท่ีไดวางแผนเพื่อใหบรรลุสิ่งท่ีตองการ

ในชีวิตของบุคคลนั้นๆ การวางแผนเปาหมายชีวิตมีความสําคัญตอบุคคลเพราะชวยใหมองเห็น

อนาคตของตนเองอยางชัดเจน ซึ่งจะชวยขับเคลื่อนชีวิตไปสูอนาคต และรูจักใชเวลาอยางคุมคา 

กอใหเกดิความพยายามทีจ่ะไปสูความสาํเรจ็นัน้ๆ เปาหมายทําใหเกดิความมัน่ใจและกระตุนให มี

เปาหมายสงูขึน้เร่ือยๆ การวางแผนเปาหมายโดยทัว่ไปมกัจะเปนไปตามลาํดบัตามทฤษฎ ีMaslow 

การกําหนดเปาหมายที่ดีแบบ SMART เปนการกําหนดเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได บรรลุ

ได เปนจรงิได มรีะยะเวลาเปนกรอบกาํหนด แนวทางการวางแผนเปาหมายชวีติควรเร่ิมตัง้แตการ

กําหนดเปาหมาย การคนหาวิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย การปรับพัฒนาตัวเองเพื่อไปสูเปาหมาย 

PDCA เปนวงจรการควบคมุคณุภาพทีส่ามารถนาํมาใชในการวางแผนเปาหมายชวีติไดอยางเปน

ระบบ PDCA ประกอบดวย Plan Do Check Act หลกัการวางแผนเปาหมายชวีติดวยวงจรควบคมุ

คณุภาพเริม่ตนจาก การตัง้เปาหมายชวีติใหชดัเจน วางแผนเพือ่ใหบรรลเุปาหมาย ปฏบิตัติามแผน 

และนาํผลการปฏบิตัติามแผนมาวเิคราะห เมือ่ไดคาํตอบกน็าํผลการวเิคราะหนัน้มาปรบัแผนงาน
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ใบงานที่ 1.1
 

ประกอบการเรียนเรื่อง   การวางแผนเปาหมายชีวิต  ชื่อชิ้นงาน เปาหมายชีวิต 

ระดับชั้น ปวช.         กําหนดสง ......../.........../..........

จุดประสงค    1. เพื่อใหผูเรียนกําหนดเปาหมายชีวิตของตนเองได

    2. เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการกําหนดเปาหมายชีวิต

ลักษณะของกิจกรรม  1. เขียนสิ่งที่ตองการในอนาคตของตนเอง

    2. นําสิ่งที่ตองการมากําหนดเปนเปาหมาย 

สื่อ/อุปกรณ   - แบบฟอรมการวางแผนเปาหมายชีวิต 

การวัดและประเมินผล - ประเมินผลงานรายบุคคล 

เกณฑการประเมิน

ระดับคุณภาพ

 คะแนน 9-10   หมายถึง ดีมาก

 คะแนน 7-8   หมายถึง ดี

 คะแนน 5-6   หมายถึง พอใช

 คะแนน ตํ่ากวา 5  หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการคิด มีเหตุผล ใชหลัก

วิชาการ

มีเหตุผล ใชหลัก

วิชาการเล็กนอย

มีเหตุผล แตไมเปน

ไปตามหลักวิชาการ

ไมมีเหตุผล

ไมมีหลักวิชาการ

ความประณีต มีความตั้งใจในการ

ทํางาน มีระเบียบ

เรียบรอย ครบถวน

สมบูรณ

มีความตั้งใจในการ

ทํางาน แตยังไมเปน

ระเบียบเรียบรอย

เทาที่ควร

ทํางานแบบไมตั้งใจ 

ไมเรียบรอย

ตรงตอเวลา สงงานทันกําหนด

เวลา

สงงานเลยกําหนด

เวลาเล็กนอย

สงงานลาชามาก 

เกินกําหนดเวลา
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 เปาหมายชีวิต
1. เขียนสิ่งที่ตองการในอนาคต

 รายการ สิ่งที่ตองการในอนาคต

ดานการศึกษา ...................................................................

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

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

ดานอาชีพ ...................................................................

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

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

ดานการเงิน ...................................................................

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

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

ดานครอบครัว ...................................................................

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

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

2. กําหนดเปาหมายชีวิต

รายการ เปาหมายชีวิต

ดานการศึกษา ...................................................................

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

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

ดานอาชีพ ...................................................................

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

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

ดานการเงิน ...................................................................

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

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

ดานครอบครัว ...................................................................

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

...................................................................
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ใบงานที่ 1.2
 

ประกอบการเรียนเรื่อง   การวางแผนเปาหมายชีวิต  ชื่อชิ้นงาน ลักษณะเปาหมายที่ดี                         

ระดับชั้น ปวช.         กําหนดสง ......../.........../..........

จุดประสงค    1. เพื่อใหผูเรียนอธิบายลักษณะของการกําหนดเปาหมายที่ดีไดถูกตอง

    2. เพื่อผูเรียนเห็นความสําคัญของการกําหนดเปาหมายชีวิต

ลักษณะของกิจกรรม  1. เขียนเปาหมายชีวิตที่ตนเองฝนอยากเปน/อยากทํา

    2. เลือกเปาหมายที่ตองการบรรลุมากที่สุด มากําหนดเปนเปาหมายชีวิต                  

    3. ตรวจสอบเปาหมายตามแบบ SMART           

สื่อ/อุปกรณ   - ใบงานที่ 1.2 

การวัดและประเมินผล - ประเมินผลงานรายบุคคล 

เกณฑการประเมิน 

ระดับคุณภาพ

 คะแนน 9-10   หมายถึง ดีมาก

 คะแนน 7-8   หมายถึง ดี

 คะแนน 5-6   หมายถึง พอใช

 คะแนน ตํ่ากวา 5  หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการคิด มีเหตุผล ใชหลัก

วิชาการ

มีเหตุผล ใชหลัก

วิชาการเล็กนอย

มีเหตุผล แตไมเปน

ไปตามหลักวิชาการ

ไมมีเหตุผล

ไมมีหลักวิชาการ

ความประณีต มีความตั้งใจในการ

ทํางาน มีระเบียบ

เรียบรอย ครบถวน

สมบูรณ

มีความตั้งใจในการ

ทํางาน แตยังไมเปน

ระเบียบเรียบรอย

เทาที่ควร

ทํางานแบบไมตั้งใจ 

ไมเรียบรอย

ตรงตอเวลา สงงานทันกําหนด

เวลา

สงงานเลยกําหนด

เวลาเล็กนอย

สงงานลาชามาก 

เกินกําหนดเวลา
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียนเปาหมายที่ตนเองฝนอยากเปน/อยากทําใหไดมากที่สุดภายใน 3 นาที

ตรวจสอบเปาหมายชีวิตแบบ SMART  เปาหมายที่นักเรียนกําหนด ดีหรือไม อธิบาย       

 (     ) ดี ............................................................................................................................... 

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

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

 (     ) ไมดี ...............................................................................................................................

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

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

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

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

ลักษณะการกําหนดเปาหมายที่ดี

เกษตรกร 

100 ลาน

เลือกเปาหมาย 1 เปาหมายที่ตองการบรรลุมากที่สุด แลวกําหนดเปนเปาหมายชีวิต  
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ใบงานที่ 1.3
 

ประกอบการเรียนเรื่อง    การวางแผนเปาหมายชีวิต  ชือ่ชิน้งาน PDCA กบัการวางแผน                                      

ระดับชั้น ปวช.          กําหนดสง ......../.........../..........

จุดประสงค    1. เพือ่ใหผูเรยีนประยกุตใชวงจรควบคมุคณุภาพ PDCA ในการวางแผนเปาหมาย

     ชีวิตได

    2. เพือ่ใหผูเรยีนเหน็ความสาํคญัของการวางแผนเปาหมายชวีติดวยวงจรควบคมุ

     คุณภาพ

ลักษณะของกิจกรรม 1. ตั้งเปาหมายชีวิต  

    2. เขียนเปาหมายชีวิตตามขั้นตอนการวางแผนเปาหมายชีวิต                        

สื่อ/อุปกรณ   - แบบฟอรมการวางแผนเปาหมายชีวิต      

การวัดและประเมินผล - ประเมินผลงานรายบุคคล    

เกณฑการประเมิน 

ระดับคุณภาพ

 คะแนน 9-10   หมายถึง ดีมาก

 คะแนน 7-8   หมายถึง ดี

 คะแนน 5-6   หมายถึง พอใช

 คะแนน ตํ่ากวา 5  หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการคิด มีเหตุผล ใชหลัก

วิชาการ

มีเหตุผล ใชหลัก

วิชาการเล็กนอย

มีเหตุผล แตไมเปน

ไปตามหลักวิชาการ

ไมมีเหตุผล

ไมมีหลักวิชาการ

ความประณีต มีความตั้งใจในการ

ทํางาน มีระเบียบ

เรียบรอย ครบถวน

สมบูรณ

มีความตั้งใจในการ

ทํางาน แตยังไมเปน

ระเบียบเรียบรอย

เทาที่ควร

ทํางานแบบไมตั้งใจ 

ไมเรียบรอย

ตรงตอเวลา สงงานทันกําหนด

เวลา

สงงานเลยกําหนด

เวลาเล็กนอย

สงงานลาชามาก 

เกินกําหนดเวลา
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 1. ตั้งเปาหมายชีวิต : ……………………………………………………………….   

PDCA กับการวางแผนเปาหมายชีวิต

2. Plan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Do

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(กิจกรรม)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(กิจกรรม)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Act

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Check

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................
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ใบมอบหมายงานที่ 1
 

ประกอบการเรียนเรื่อง   การวางแผนเปาหมายชีวิต  ชื่อชิ้นงาน สรุปความรูความคิด 

ระดับชั้น ปวช.         กําหนดสง ......../.........../..........

จุดประสงค   1.  เพือ่ใหผูเรยีนมคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบัการวางแผนเปาหมายชวีติดวยวงจร

ควบคุมคุณภาพ 

    2.  เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการกําหนดเปาหมายชีวิตของ

ตนเองได

    3. เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของการดําเนินชีวิตแบบมีเปาหมาย

 ลักษณะของกิจกรรม 

    1. ใหนักเรียนสรุปความรู ความคิดที่ไดรับลงในแบบฟอรมที่ครูกําหนดให

     2. สงงานตามกําหนดเวลา

สื่อ/อุปกรณ   - แบบสรุปความรูความคิด

การวัดและประเมินผล - ประเมินผลงานรายบุคคล

ระดับคุณภาพ

 คะแนน 9-10   หมายถึง ดีมาก

 คะแนน 7-8   หมายถึง ดี

 คะแนน 5-6   หมายถึง พอใช

 คะแนน ตํ่ากวา 5  หมายถึง ปรับปรุง

รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการคิด มีเหตุผล ใชหลัก

วิชาการ

มีเหตุผล ใชหลัก

วิชาการเล็กนอย

มีเหตุผล แตไมเปน

ไปตามหลักวิชาการ

ไมมีเหตุผล

ไมมีหลักวิชาการ

ความประณีต มีความตั้งใจในการ

ทํางาน มีระเบียบ

เรียบรอย ครบถวน

สมบูรณ

มีความตั้งใจในการ

ทํางาน แตยังไมเปน

ระเบียบเรียบรอย

เทาที่ควร

ทํางานแบบไมตั้งใจ 

ไมเรียบรอย

ตรงตอเวลา สงงานทันกําหนด

เวลา

สงงานเลยกําหนด

เวลาเล็กนอย

สงงานลาชามาก 

เกินกําหนดเวลา
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…………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 ความรูใหมที่ไดจากบทเรียน

 เปาหมายชีวิตคืออะไร

ลักษณะของเปาหมายที่ดี 

เปาหมายในการเรียนของ

นักเรียน

PDCA คืออะไร

 การวางแผน

เปาหมายชีวิต

แบบสรุปความรูความคิด
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แบบฝกหัด หนวยที่ 1

ตอนที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้

1. เพราะเหตใุดบุคคลทกุคนจงึควรวางแผนเปาหมายชวีติ........................................................... 

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

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

2. ถานักเรียนดําเนินชีวิตแบบไมมีเปาหมาย จะเปนอยางไร..................................................... 

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

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

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

3. จงบอกนิสัยที่ควรปลูกฝงในบุคคลเพื่อความสําเร็จตามเปาหมายชีวิตมา 5 ขอ .......................

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

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

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

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

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

4. ยกตัวอยางการวางแผนเปาหมายชีวิตของนักเรียนดวยวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA 

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

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

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

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

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

5. จากคํากลาวที่วา “You will never win if you never begin.” 

“คุณไมมีทางสําเร็จได ถาคุณไมเริ่มตน” จงแสดงความคิดเห็น ..................................................

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

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

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

...........................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 จงทําเครื่องหมาย √ หนาขอที่คิดวาถูก และทําเครื่องหมาย X หนาขอที่คิดวาผิด 

……….. 1. เปาหมาย คือ สิ่งที่ตองการจะบรรลุในชีวิต 

……….. 2. เปาหมายมีไวพุงชน

……….. 3. เปาหมายที่ดีควรมีกําหนดเวลาที่ยาวนาน เพื่อมีเวลาพอสําหรับไปใหถึงเปาหมาย

……….. 4. เปาหมายชีวิตของบุคคลทั่วไปคือ เงินและอํานาจ 

……….. 5. บุคคลที่ไมมีเปาหมายชีวิต เปรียบเหมือนคนที่หลับตาเดิน

……….. 6. เปาหมายระยะสั้นมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต

……….. 7. ตองการเงินกอนหนึ่งไวใชจายยามเกษียณอายุ จัดเปนเปาหมายระยะยาว 

……….. 8. เปาหมายที่ดีตองมีระยะเวลาเปนกรอบกําหนดที่ตองทําใหสําเร็จ

……….. 9.  การทาํแลวปรบั ปรบัแลวทาํ ไปเรือ่ยๆ อยางทุมเท เปนการพฒันาตนเองสูความเปน

เลิศ 

……….. 10. PDCA เปนวงจรควบคุมคุณภาพที่ใชกับการปฏิบัติงานเทานั้น

……….. 11. PDCA เปนวงจรการควบคุมคุณภาพที่นําไปสูการปรับปรุงการทํางาน

……….. 12.  ถาทําตามขั้นตอน PDCA แลวไมประสบความสําเร็จ ควรเริ่มตนใหมที่ตัว C คือตอง

กลับไปตรวจสอบใหม

……….. 13.  หลักการวางแผนเปาหมายชวีติดวยวงจรควบคมุคณุภาพ ควรเร่ิมจากการปฏิบตัติาม

แผนอยางเครงครัด

………..14.  Act คือการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนหรือไม

………..15.  การพัฒนาตนเอง เสริมจุดแข็ง กําจัดจุดออน คือขั้นตอน Check ของวงจรควบคุม

คุณภาพ
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แบบทดสอบหลังเรียน

คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย X ลงบนตัวอักษรขอที่คิดวาถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ขอใดสอดคลองกับการวางแผนเปาหมายชีวิต

 ก. กอยฝนที่จะมีโรงแรมเปนของตนเอง 

 ข. แกวจะลดความอวนใหไดเร็ว ๆ นี้ 

 ค. กุงตองการไปเรียนตอตางประเทศเพื่อนําความรูมาพัฒนาตนเอง

 ง. กิ่งจะเปดรานอาหารใหไดภายใน 5 ป โดยเก็บเงินปละ 120,000 บาท 

2. ขอใดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนเปาหมายชีวิต

 ก. เปาหมายชวยให นายเอ เขาใจตนเองมากขึ้น 

 ข. นายบี มีเวลาในการคิด ตัดสินใจในอนาคตมากขึ้น 

 ค. นายซี มองเห็นอนาคตของตนเองชัดเจนขึ้น 

 ง. นายดี มีความคิดสรางสรรคมากขึ้นเมื่อกําหนดเปาหมายชีวิต 

3. บุคคลที่ดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมายจะมีลักษณะอยางไร

 ก. ชอบเสี่ยงโชคหวังรางวัลใหญ    

 ข. มุงมั่น ตั้งใจที่จะไปสูเปาหมายโดยไมยอทอ

 ค. เบื่อการทํางานที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปสูเปาหมาย

 ง. มีโอกาสพลาดพลั้งในชีวิตสูงเพราะไมเปนไปตามเปาหมาย   

4. ขอใดเปนลักษณะของการตั้งเปาหมายที่ดี 

 ก. เปาหมายสูง ระยะเวลาสั้น ยืดหยุนได  

 ข. เปาหมายตํ่า ชัดเจน มีระยะเวลากําหนด 

 ค. เปนตัวเลข เวลาชัดเจน มีความเปนไปได 

 ง. เปาหมายนั้นตองมีโอกาสที่จะเปนจริงได 

5. “มาลินีตองการเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียง” เปนการตั้งเปาหมายที่ดีหรือไม เพราะอะไร 

 ก. ดี เพราะสามารถประเมินได 

 ข. ดี เพราะการเปนนักเขียนมีประโยชน

 ค. ไมดี เพราะ ไมสามารถวัดผลได ไมมีระยะเวลากําหนด 

 ง. ไมดี เพราะ เปนเปาหมายระยะยาว อาจไมสําเร็จตามเปาหมาย
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6. ตามทฤษฎขีอง Maslow บคุคลทีไ่ดรบัการตอบสนองตามเปาหมายทางกายภาพแลว เปาหมาย

 ขั้นตอไปของชีวิต คือขอใด

 ก. ชื่อเสียง อํานาจ      ข. ความเดนดังในสังคม 

 ค. มีอาชีพที่มั่นคง สวัสดิการดี    ง. ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น 

7. นางสาวแดง ตองการวางแผนเปาหมายชีวิต เขาควรเริ่มตนอยางไร

 ก. พัฒนาตนเอง - ตั้งเปาหมาย - หาวิธีการ 

 ข. ตั้งเปาหมาย - คนหาวิธีการ - ปรับปรุง พัฒนา 

 ค. คนหาวิธีการ - ปรับปรุงพัฒนา - กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน

 ง. ตั้งเปาหมาย - พัฒนาตนเอง - หาวิธีการที่จะไปสูความสําเร็จ 

8. ขอใดสอดคลองกับ Act ในการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ 

 ก. หาแนวทางที่ใชในการควบคุม

 ข. การกําหนดแนวทางไปสูเปาหมาย  

 ค. การใชเวลาคนหาแนวทางที่จะกาวไปสูความสําเร็จ 

 ง. การทบทวนผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม

9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ

 ก. ตองเริ่มจากการวางแผน ลงมือปฎิบัติ ตรวจสอบ และทําการปรับปรุงแกไข

 ข. ตองตั้งเปาหมายกอนจึงจะวางแผนแลวลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข 

 ค. ตองตรวจสอบกอนวามีปญหาอะไร เพื่อทําการปรับปรุง แลวจึงวางแผนปฎิบัติตอไป

 ง. ตองตั้งเปาหมายกอน ลงมือปฎิบัติ ตรวจสอบ แลววางแผนเพื่อการปรับปรุง 

10. บุคคลในขอใดที่วางแผนเปาหมายชีวิตโดยประยุกตใชวงจรควบคุมคุณภาพ

 ก. แจม ชอบการทองเที่ยวจงวางแผนการไปเที่ยว แตไมไดไปเพราะเก็บเงินยังไมพอ

 ข. เจมส อยากเปนหมอจึงศึกษาแนวทาง เรียนเพิ่มเติม ทดลองสอบ แกไขขอบกพรอง

 ค. จอย ไปสมัครเปนลูกจางรานขนมไทย เพื่อหาความรูไปประยุกตใชในการเปดรานอาหาร

 ง. จิบ๊ ตองการเปนนกัรอง จงึไปประกวดรองเพลงแตไมชนะ เขาจงึคดิไปเปนนักแตงเพลงแทน




