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บรรณาธิการ อ�จ�รย์ทองสุข รวยสูงเนิน



	 หนังสือเรียน	รายวิชาเพิ่มเติม	การอาชีพ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑-๓	จัดขึ้นตามแนวการจัดการเรียนรู้	

รายวิชาเพิ่มเติม	 การอาชีพ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ของหลักสูตรแกนกลาง	

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	พุทธศักราช	 	๒๕๕๑	 	 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานวิชาชีพที่จะ	

นำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	มีความรู้และทักษะพื้นฐาน	

ในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 	และมีความรู้และทักษะพื้นฐานไปศึกษาต่อวิชาชีพ

ในระดับอุดมศึกษา

	 การจัดการศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม	การอาชีพ	ควรให้ผู้เรียนได้สำารวจความถนัดและความสนใจ

ของตน	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้	ทักษะในการดำาเนินชีวิต	ทักษะในการทำางาน	ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา	

และใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณธรรม	 มีความภูมิใจ	

ในความเป็นไทย	 เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	สิ่งเหล่านี้ทำาให้เกิด

สมรรถนะสำาคัญ	๕	 	ประการ	ได้แก่	ความสามารถในการสื่อสาร	ความสามารถในการคิด	ความสามารถ	

ในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลย	ีซึ่งสอดคล้อง

กับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่	๒๑

	 หนังสือเรียน	รายวิชาเพิ่มเติม	การอาชีพ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑-๓	มี	๕	เล่ม	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	งานบ้านสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ

	 	 ๒.	งานเกษตรสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ

	 	 ๓.	งานช่างสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ

	 	 ๔.	งานประดิษฐ์สร้างทักษะชีวิตและอาชีพ

	 	 ๕.	งานธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรียน	 รายวิชาเพิ่มเติม	การอาชีพ	

ชุดนี้	 	จะเป็นประโยชน์แก่ครูและผู้เรียน	 	ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ	

ผู้เรียน		สามารถพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ค�ำน�ำ ค�ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม

	 ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายความสำาคัญและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการ	 ระบบของ	

ธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ	 จำาแนกประเภทของการบริการ	 มีคุณสมบัติที่ดีและจริยธรรมสำาหรับ	

ผู้ประกอบอาชีพการบริการ	 อธิบายหลักการใช้จิตวิทยาเพื่อการให้บริการ	 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

ศักยภาพขององค์กร	 อธิบายข้อมูลที่พักอาศัยและการโรงแรม	ฝึกปฏิบัติงานการโรงแรม	ตระหนักถึง	

ความสำาคัญและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 อธิบายประเภทของการขนส่งผู้โดยสาร	

เห็นความสำาคัญของการขนส่งผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ	อธิบายข้อมูลธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ	

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว	 การโรงแรม	 และการขนส่งผู้โดยสาร	 และกฎหมายพื้นฐานสำาหรับการทำาธุรกิจ	

การบริการระหว่างประเทศ	

		 โดยใชท้กัษะการแสวงหาความรู	้ทกัษะกระบวนการทำางาน	ทกัษะการจดัการ	ทกัษะกระบวนการกลุม่

ทกัษะกระบวนการแกป้ญัหาในการทำางาน	ทกัษะการสือ่สาร	ทกัษะการบรกิาร	ทกัษะกระบวนการปฏบิตังิาน

		 เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และความชำานาญในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ	

มีความขยัน	 ใฝ่เรียนรู้	 มีความรับผิดชอบ	มุ่งมั่นในการทำางาน	 สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น	 มีคุณธรรม	

จริยธรรม	และคุณลักษณะในการประกอบอาชีพที่ดี	 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด	คุ้มค่า	 	และมีเจตคติที่ดี

ต่อการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ

งำนธุรกิจอุตสำหกรรมกำรบริกำร
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

๐.๕ หน่วยกิต เวลำ ๒๐ ชั่วโมง

	 	 ๑.			อธิบายความสำาคัญของอุตสาหกรรมการบริการ

	 	 ๒.			ระบุองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการ

	 	 ๓.			ใช้ทักษะในการวิเคราะห์ระบบของธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ

	 	 ๔.			เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ

	 	 ๕.			อธิบายหลักการในการจำาแนกประเภทของการบริการ

ผลกำรเรียนรู้



	 	 ๖.			มีทักษะในการจำาแนกประเภทของการบริการ

	 	 ๗.			เห็นความสำาคัญของการบริการที่มีอย่างหลากหลาย

	 	 ๘.			บอกคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพการบริการ

	 	 ๙.			อธิบายหลักการใช้จิตวิทยาเพื่อการให้บริการ

	 ๑๐.			เลือกบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

	 ๑๑.			มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพการบริการ

	 ๑๒.		อธิบายปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ

	 ๑๓.			วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กรในเชิงธุรกิจ

	 ๑๔.			ตระหนักถึงความสำาคัญของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร

	 ๑๕.			อธิบายลักษณะของที่พักอาศัยแต่ละประเภท

	 ๑๖.			ฝึกปฏิบัติงานการโรงแรม

	 ๑๗.			สามารถนำาความรู้จากบทเรียนไปปรับใช้กับชีวิตได้	ทั้งในฐานะผู้ให้บริการและในฐานะ

ผู้รับบริการ

	 ๑๘.			อธิบายความสำาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 ๑๙.			ฝึกปฏิบัติการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

	 ๒๐.		ตระหนักถึงความสำาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อประเทศไทย

	 ๒๑.		อธิบายประเภทของการขนส่งผู้โดยสาร

	 ๒๒.		วางแผนและเสนอแนวทางการขนส่งผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๒๓.		เห็นความสำาคัญของการขนส่งผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ

	 ๒๔.		อธิบายประเภทของธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

	 ๒๕.			ใช้ทักษะด้านสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน	 สำาหรับการทำาธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

	 ๒๖.			เห็นความสำาคัญของการประกอบธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

	 รวมทั้งหมด ๒๖	ผลการเรียนรู้

สารบัญ
หน้า

หน่วยการเรียนรู้ที่	๑	 อุตสาหกรรมการบริการน่ารู้	 ๗

	 ๑.	 ความสำาคัญของอุตสาหกรรมการบริการ	 ๘

	 ๒.	 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการ	 ๑๐

		 ๓.	 ระบบของธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ	 ๑๐

หน่วยการเรียนรู้ที่	๒	 ความหลากหลายของการบริการ	 ๑๖

	 ๑.	 การบริการตามลักษณะองค์กร	 ๑๘

	 ๒.	 การบริการตามลักษณะงาน		 ๑๙

		 ๓.	 การบริการตามแรงจูงใจ	 ๒๓

หน่วยการเรียนรู้ที่	๓	 	 จิตบริการสร้างสรรค์งานที่ยั่งยืน		 ๒๖

	 ๑.	 คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพการบริการ	 ๒๗

	 ๒.	 จริยธรรมสำาหรับผู้ประกอบอาชีพการบริการ	 ๒๙

		 ๓.	 จิตวิทยาเพื่อการให้บริการ	 ๓๑	

หน่วยการเรียนรู้ที่	๔			 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร				 ๓๗

	 ๑.	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ	 	

	 	 ขององค์กรด้วยหลักการ	SWOT	 ๓๘		

	 ๒.	 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กร	 ๔๑

		 ๓.	 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กร	 ๔๕



หน้า

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕   ที่พักอาศัยและการโรงแรม  ๔๙

	 ๑.	 ที่พักอาศัย		 ๕๑

	 ๒.	การโรงแรม		 ๕๔

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๖๑

	 ๑.	 ความสำาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ๖๓

	 ๒.	 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ๖๖

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๗   การขนส่งผู้โดยสาร ๗๒

	 ๑.	 ประเภทของการขนส่งผู้โดยสาร	 ๗๓

	 ๒.	ประสิทธิภาพในการขนส่งผู้โดยสาร	 ๗๘

		 ๓.	 ความสำาคัญของการขนส่งผู้โดยสาร	 ๗๙

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๘   ธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ ๘๑

	 ๑.	 ประเภทของธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ	 ๘๓

	 ๒.	กฎหมายพื้นฐานสำาหรับการทำาธุรกิจระหว่างประเทศ	 ๘๔

บรรณานุกรม		 	 	 	 		 ๘๗

ผังสาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

๑.  อธิบายความสำาคัญของอุตสาหกรรมการบริการ

๒.  ระบุองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการ

๓.  ใช้ทักษะในการวิเคราะห์ระบบของธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ

๔.  เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ

อุตสาหกรรมการบริการน่ารู้๑
หน่วยการเรียนรู้ที่

ระบบของธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ

ความสำาคัญ

ของอุตสาหกรรมการบริการ

ผู้รับบริการ
หน่วยบริการ

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

ผลิตภัณฑ์บริการ

ลักษณะทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมของการบริการ

องค์ประกอบของอุตสาหกรรม

การบริการ

อุตสาหกรรม
การบริการน่ารู้



จุดประกายอาชีพ

การอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ

งานธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ ม.๑-๓8 อุตสาหกรรมการบริการน่ารู้ 9

	 	 อุตสาหกรรมการบริการ	เป็นการเติบโตของเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องจากการผลิตสินค้า	เป็นบริการที่มา

กับสินค้า	 เช่น	 บริการที่พักแรม	บริการติดตั้ง	 บริการอาหารและเครื่องดื่ม	 ทำาให้สามารถขายสินค้าได้	

มากขึ้นในราคาปกตแิละสามารถเพิ่มค่าบริการเข้าไปด้วย	เปน็การสร้างอาชพี	สร้างงาน	และสร้างรายได้ให้

กับผู้คนจำานวนมาก	 ดังนั้น	 การประกอบกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์	 ความพึงพอใจ	 และอำานวย	

ความสะดวกต่าง	 ๆ	 ให้กับผู้รับบริการ	 จึงเรียกว่า	อุตสาหกรรมการบริการ	 (Service	 Industry)	 เช่น	

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	อุตสาหกรรมการโรงแรม

อุตสาหกรรมการบริการมีธุรกิจประเภทใดบ้าง

เกิดเงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ

ความสำาคัญ

ของอุตสาหกรรม

การบริการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการ

สร้างงาน		สร้างรายได้
	อำานวยความสะดวก
ให้กับผู้รับบริการ

กระจายรายได้สู่สังคม

	 ๑. ความสำาคัญของอุตสาหกรรมการบริการ

	 	 อุตสาหกรรมการบริการมีความสำาคัญ	ดังนี้



เว็บไซต์แนะนำา  

ปัจจัยนำาเข้า

(Input)

กระบวนการ

(Process)

ผลผลิต

(Output)

ผลลัพธ์

(Outcome)

ข้อมูลป้อนกลับ

(Feedback)๒.

๓.

๔.๕.

๑.

งานธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ ม.๑-๓10 อุตสาหกรรมการบริการน่ารู้ 11

	 		ในการเริ่มต้นธุรกิจใด	ๆ 	ก็ตาม	รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการนั้น	ควรมีระบบในการดำาเนิน
ธุรกิจ	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจธุรกิจของตนเองมากยิ่งขึ้น	 ระบบของธุรกิจอุตสาหกรรม	

การบริการมีองค์ประกอบ	ดังนี้	

		 ๓.๑  ปัจจัยนำ�เข้� (Input)	 เป็นทรัพยากรที่นำามาใช้ใน
กระบวนการ	 ซึ่งนำาไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์	 ทรัพยากรที่เป็นปัจจัย	

นำาเข้า	สามารถแบ่งได้เป็น	๒	ประเภท

	 	 ๑)  สินทรัพย์ที่มีตัวตน	 หมายถึง	 วัตถุที่สามารถ

จับต้องได้		เช่น		เครื่องจักร		อุปกรณ์	เงิน

	 	 ๒)  สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	 หมายถึง	 สิ่งที่จับต้องไม่ได้	

เช่น		แรงงาน		ความรู้		การจัดการ		ข่าวสาร

	 ๓.๒  กระบวนก�ร (Process)	 เป็นขั้นตอนที่นำาปัจจัยนำาเข้ามาเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	ๆ	 เพื่อ
เกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่หีรอืตรงกบัความคาดหวงั	ซึง่การเปลีย่นแปลงนัน้สามารถทำาไดห้ลายวธิ	ีไดแ้ก่

	 	 ๑)  การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ	์เช่น		นำาผ้ามาตัดเย็บเป็นชุดกระโปรง

	 	 ๒) สถานที่ เช่น	การเคลื่อนย้าย	ขนส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

การเลือกป ัจจัยน� าเข ้าควรเลือกใช ้ 
เฉพาะที่จ�าเป็น ต้นทุนต�่า แต่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับความต้องการ

		 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)

		 http://www.sme.go.th

เครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน

	๓. ระบบของธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ

ผู้รับบริการ

ผู้บริโภคหรือลูกค้า

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

ที่เข้ารับบริการต่าง	ๆ	

ที่หน่วยบริการจัดขึ้น

หน่วยบริการ

หน่วยงานหรือองค์กร

ที่ถูกจัดตั้งขึ้น	เพื่อให้งานบริการ	

อำานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้รับบริการ
ผู้ปฏิบัติงานบริการ

ผู้ที่ดำาเนินกิจกรรม	

การให้บริการตามแนวทาง	

ที่หน่วยบริการกำาหนดไว้

ผลิตภัณฑ์บริการ

กระบวนการหรือลักษณะงาน

ที่หน่วยบริการมอบให้

ผู้รับบริการ

ลักษณะทางกายภาพและ 

สภาพแวดล้อมของการบริการ

สิ่งที่ผู้รับบริการสามารถสัมผัส

ได้	เช่น	ความสะอาด	อุปกรณ์	

เครื่องมืออำานวยความสะดวก

องค์ประกอบ

ของอุตสาหกรรม

การบริการ

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการ

	๒. องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการ

	 	 อุตสาหกรรมการบริการมีองค์ประกอบหลักที่จะทำาให้ธุรกิจประสบผลสำาเร็จ	ดังนี้



ปัจจัยนำาเข้า

(Input)

กระบวนการ

(Process)

ผลผลิต

(Output)

ผลลัพธ์

(Outcome)

ข้อมูลป้อนกลับ

(Feedback)

งานธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ ม.๑-๓12 อุตสาหกรรมการบริการน่ารู้ 13

	 อย่างไรก็ดี	 องค์ประกอบในระบบธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการทั้ง	๕	องค์ประกอบ	ดังกล่าว	 เป็น	

สิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรหรือธุรกิจที่ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้	 อีกสิ่งหนึ่งที่สำาคัญหรืออาจ	

เรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่	๖	ของระบบ	คือ	ผลกระทบ

	 ผลกระทบ	(Impact)	เป็นผลจากองค์ประกอบในระบบซึ่งมีต่อบุคคล	สังคม	หรือชุมชน	เป็นได้
ทั้งผลในด้านบวกและด้านลบ	 เช่น	 การทำาโรงงานผลิตกระดาษ	ต้องคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

ในกระบวนการผลิต	 การไม่ตัดไม้ทำาลายป่า	 หรือนำาเข้าไม้ผิดกฎหมาย	 กระบวนการแปรรูป	 เป็นมิตร	

ต่อสิ่งแวดล้อม	 	 หรือการประกอบธุรกิจการขนส่ง	 	 ส่งผลให้ผู้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่สะดวกสบาย	

ยิ่งขึ้น

		 ๑. ปัจจัยนำ�เข้�ของธุรกิจการให้บริการถ่ายเอกสาร		มีดังนี้
	 		 ๑)			สินทรัพย์ที่มีตัวตน		คือ		เครื่องถ่ายเอกสาร		กระดาษ

	 		 ๒)			สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน		คือ		แรงงาน

		 ๒. กระบวนก�รของธรุกจิการใหบ้รกิารถา่ยเอกสาร		คอื		การใหบ้รกิารลกูคา้โดยทำาสำาเนาเอกสาร
ที่ลูกค้าต้องการ	เลือกใช้กระดาษได้เหมาะสม		หรือเข้าเล่มเอกสารต่าง	ๆ	

		 ๓. ผลผลิต 	คือ		สำาเนาเอกสาร		ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของแผ่นหรือเป็นเล่มก็ได้

		 ๔. ผลลัพธ์  คือ		ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในผลผลิต	และบอกต่อ

		 ๕. ข้อมูลป้อนกลับ	คือ	นำาคำาติชมจากลูกค้ามาพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นไป

ตัวอย่�งก�รวิเคร�ะห์ระบบธุรกิจร้�นบริก�รถ่�ยเอกส�ร

ระบบที่มีประสิทธิภาพ คือ กระบวนการที่ใช้ปัจจัยน�าเข้า
น้อย ผ่านกระบวนการที่จ�าเป็น ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
หรือได้ผลผลิตจ�านวนมาก

		 ๓.๔ ผลลัพธ์ (Outcome)	เป็นผลที่เกิดต่อเนื่องจากการนำาผลผลิตไปใช้	เช่น	ความพึงพอใจ
ของลูกค้า	ธุรกิจมีชื่อเสียง	เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพขององค์กร

	 ๓.๕ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)	เป็นข้อมูลที่ได้รับจากผลผลิตและผลลัพธ์	สรุปออกมา
และส่งย้อนกลับไปเป็นปัจจัยนำาเข้า	 เพื่อการวางแผนครั้งต่อไปให้สามารถดำาเนินงานได้ดียิ่งขึ้น	หรือลด	

ขั้นตอนในกระบวนการที่ไม่จำาเป็นเพื่อประหยัดต้นทุน

	 	 ๔)  การให้ข้อมูล	เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับข้อมูล	เช่น	การติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง	ๆ	

การสืบค้นข้อมูล	การประมวลผล	การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

	 	 ๕)  จติวทิยา  ไดแ้ก	่	การปรบักระบวนทศัน	์	การปรบัความคดิหรอืทศันคต	ิการเปลีย่นแปลง

หรือสร้างแนวคิด

	 ๓.๓  ผลผลิต (Output)	 เป็นผลที่ได้จากการนำาปัจจัยนำาเข้ามาผ่านกระบวนการ	ทำาให้มูลค่า
ของผลผลิตสูงขึ้น	แบ่งออกได้เป็น	๒	ประเภท	ได้แก่

	 	 ๑) สินค้า	หมายถึง	ผลผลิตที่จับต้องได้	เช่น	สบู่	เสื้อผ้า	อาหาร

	 	 ๒)  บริการ	หมายถึง	ผลผลิตที่จับต้องไม่ได้	เช่น	การบริการท่องเที่ยว	เป็นการอำานวยความ

สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว	 การบริการขนส่ง	 เป็นการอำานวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้าย	

สิ่งต่าง	ๆ	โดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องเตรียมทุกสิ่งด้วยตนเอง		

	 	 ๓)  การแลกเปลี่ยน	เช่น	การค้า	การจำาหน่ายในหลายรูปแบบทั้งค้าปลีก	ค้าส่ง

การจำาหน่ายสินค้าในรูปแบบการค้าปลีก



กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการท�างาน

โครงงานอาชีพ

ปลอดภัยไว้ก่อน

สรุปความรู้

ค�าถามพัฒนากระบวนการคิด

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

งานธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ ม.๑-๓14 อุตสาหกรรมการบริการน่ารู้ 15

๑.		 ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการลงในแผนภาพความคิด

๒.		 ให้นักเรียนสำารวจภายในชุมชนของตนเอง	แล้วเลือกกิจกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ตนเอง	

		 สนใจ	๑	กิจกรรม	และนำามาวิเคราะห์องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบริการ	จากนั้นนำามาอภิปราย	

		 กับเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อเป็นการขยายความรู้

๓.		 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวางแผนและเขียนแผนธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการที่กลุ่มของนักเรียน

		 สนใจตามระบบของธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ	โดยเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับท้องถิ่น	แล้วนำาเสนอ	

		 หน้าชั้นเรียน

อาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการบริการ

		 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสำารวจและวิเคราะห์ระบบของธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการที่นักเรียน

สนใจ	 	๑	 	ประเภท	สืบค้นวิธีประหยัดทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของปัจจัยนำาเข้า	 	 แล้วทดลอง

วิเคราะห์ข้อมูล		และสรุปผล	พร้อมออกแบบและนำาเสนอในรูปแบบโครงงาน

	 สิ่งสำาคัญที่เป็นหัวใจในการทำาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่	 คือ	 การวางแผนงานที่ดี	

หากธุรกิจใดขาดการวางแผนงานที่ดีแล้วนั้น	โอกาสที่ธุรกิจประสบความสำาเร็จก็จะลดน้อยลง

๑.			สังคมเกษตรกรรมและสังคมอุตสาหกรรมแตกต่างกันอย่างไร

๒.		อุตสาหกรรมการบริการในท้องถิ่นมีความสำาคัญอย่างไร

๓.		 เพราะเหตุใดผู้รับบริการจึงเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการบริการ

๔.		 ระบบใดในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการมีความจำาเป็นที่สุดต่อการพัฒนาธุรกิจ	เพราะเหตุใด

๕.		 ผลผลิต	ผลลัพธ์	และผลกระทบแตกต่างกันอย่างไร

	 อุตสาหกรรมการบริการเป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการเพื่อความสะดวกสบาย	 และตอบสนอง	

ความต้องการของผู้รับบริการ		มีองค์ประกอบและระบบการดำาเนินการ		ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

การบริการต้องคำานึงถึงผลกระทบจากธุรกิจที่ส่งผลต่อบุคคล	สังคม	ประเทศ	และโลกด้วย

	 การนำากระดาษเอกสารมาใช้ทั้ง	 ๒	 หน้า	 ในงานเอกสารต่าง	 ๆ	 ของธุรกิจ	 จะช่วยลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของธุรกิจที่จะต้องใช้ในการจัดซื้อกระดาษ	

มาทำางานเอกสารด้วย


