
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี       

รายวชิา งานประดิษฐ์

หน่วยการเรียนรู้ที ่4   กระบวนการจัดการงานประดษิฐ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.1  เรื่อง  กระบวนการจดัการงานประดิษฐ์



เทคโนโลยี

แนวความคดิ หลักการ เทคนิค ความรู้ 
ระเบยีบวธิี กระบวนการ ตลอดจน
ผลผลิตทางวทิยาศาสตร์

ประยุกต์ใช้

เพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในการ
ทาํงานให้ดียิ่งขึน้และเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึน้



เทคโนโลยจีะมีส่วนช่วยสาํคญั 3 ประการ คือ

3. ประหยัด ( Economy ) เป็นการประหยัด
ทัง้เวลาและแรงงานในการทาํงานด้วยการลงทุน
น้อยแต่ได้ผลมากกว่าที่ลงทุนไป

1. ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) เทคโนโลยี
จะช่วยให้การทาํงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้
อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว

2. ประสิทธิผล ( Productivity ) เป็นการ
ทาํงานเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างเตม็ที่มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด



ระดบัของเทคโนโลยี 

1. เทคโนโลยีระดับพืน้บ้าน

2. เทคโนโลยีระดับกลาง 

3. เทคโนโลยีระดับสูง



• เป็นเทคโนโลยีทมีีอยู่แต่เดมิตัง้แต่ยุคโบราณ

• มีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ทไีด้จาก

ธรรมชาตโิดยตรง

• ตลอดจนใช้แรงงานในท้องถิ่น 

• มีการสืบทอดเทคโนโลยีต่อ ๆ กันมาพร้อมกับ

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

1. เทคโนโลยีระดับพืน้บ้าน



ตวัอย่าง เช่น ยาสมุนไพรพืน้บ้าน ครกตาํข้าว ลอบดกั

ปลา และกระต่ายขูดมะพร้าว



• เกดิจากการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี

พืน้บ้าน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จาก

เทคโนโลยีนัน้มากยิ่งขึน้ 

• นักพฒันามีบทบาทอย่างมากในการใช้

เทคโนโลยีระดับกลางในการเสริมความรู้

และประสบการณ์ให้กับผู้คนในท้องถิ่น 

2. เทคโนโลยีระดับกลาง 



ตวัอย่างเช่น การผลติอาหารโดยใช้ผลติผลเหลอืใช้จากการเกษตร 

การปลูกพชืหมุนเวยีนเพือ่แก้ปัญหาดนิเสื่อม การถนอมอาหาร 

การสร้างอ่างเกบ็นํา้ และเครื่องขูดมะพร้าว เป็นต้น



• เป็นเทคโนโลยีทไีด้จากประสบการณ์อันยาวนาน มี

ความสลับซับซ้อน

• ต้องรู้จกัดดัแปลงเทคโนโลยีเดมิให้มีคุณภาพดีขึน้จน

ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด

• เทคโนโลยีระดบัสูงนัน้อาจจาํเป็นต้องอาศัยการศกึษา

เรียนรู้ในสถาบันการศกึษาชัน้สูง มีการวจิัยทดลอง

อย่างสมํ่าเสมอและมีการประดษิฐ์คดิค้นเครื่องมือ 

เครื่องจกัรกลต่าง ๆ ทมีีประสิทธิภาพสูง

3. เทคโนโลยีระดับสูง



ตวัอย่างเช่น การผลติอาหารกระป๋อง การคดัเลอืกพนัธุ์สัตว์โดยใช้

เทคโนโลยชีีวภาพ กะทสิําเร็จรูป ยู เอช ท ีและกะทผิง เป็นต้น





กระบวนการเทคโนโลยี
• ขัน้ตอนการแก้ปัญหาที่สนองความต้องการของมนษุย์

ระบุปัญหา 

การเกบ็ข้อมูล 

เพื่อแสวงหาวธิีการแก้ปัญหา  เลือกวธิีการแก้ปัญหา 

การออกแบบและปฏบิตักิารทดลอง

ปรับปรุงและประเมนิผล



การกาํหนดราคาขาย

ต้นทุนทัง้หมด กาํไรที่ต้องการ

จาํนวนผลงานที่ผลิตได้

ราคาขาย



การคาํนวณต้นทุน  

1.
• วัตถุดบิ หรือ วัสดุ อุปกรณ์ที่นํามาใช้

2.

• ค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่านํา้ ค่าเชือ้เพลิง ค่า
พาหนะ

3.
• ค่าสึกหรอ ของอุปกรณ์ที่ใช้

4.
• ค่าแรงงาน (คาํนวณได้จาก ฝีมือและความประณีต

เวลาและแรงงานในการผลิต)



การคาํนวนกาํไร

• กาํหนดกาํไรที่ต้องการประมาณ  30-50 เปอร์เซนต์ของ
ต้นทนุ

• ควรพจิารณาให้เหมาะสมกับคุณภาพของงานที่ผลิต

กาํไรสุทธิ
รายได้
ทัง้หมด

รายจ่าย
ทัง้หมด



หลกัการคาํนวณกาํไรเพือ่การจําหน่าย

 
• เป็นวิธีการคิดราคาขายเพื่อให้ได้เงินเพิ่มจากต้นทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 

ซึง่มีหลกัการคิดกําไรผลผลิตดงันี ้



ตวัอย่างการคาํนวน
1. ในการประดษิฐ์ตุ๊กตาพวงกุญแจ ต้นทนุการผลิต 300 บาท ผลิตได้

ทัง้หมด 20 ตัว ต้องการกาํไร 40% ของราคาต้นทนุการผลิต ดงันัน้
จะต้องขายตุ๊กตาพวงกุญแจ ตัวละกี่บาท

วธิีคาํนวณ

ขั้นที ่1  คาํนวณกาํไรทีต่้องการ

              ต้นทุนทั้งหมด × กาํไรทีต่้องการ = กาํไรทีต่้องการ   แทนค่า    300 × 40  = 120 บาท

100                                                                            100

ขั้นที ่2 คาํนวณราคาขายชิ้นงานทั้งหมด

 กาํไรทีต่้องการ + ต้นทุนทั้งหมด = ราคาขายผลผลติทั้งหมด

              แทนค่า 120 + 300 บาท = 420 บาท

ขั้นที ่3 คาํนวณราคาขายต่อชิ้น

              ราคาขายชิ้นงานทั้งหมด = ราคาขายต่อชิ้น                แทนค 420 =   21 บาท

 จาํนวนผลผลติทั้งหมด           20



2. ในการประดษิฐ์กาํไลข้อมือจาํนวน 25 อัน เสียค่าวัตถุดบิ
300 บาท และค่าพาหนะในการเดนิทางขายกาํไลข้อมือ 200 
บาท ต้องการกาํไร 50 % ของราคาต้นทุนการผลิต ดงันัน้จะ
จะต้องขายกาํไลข้อมือ อันละกี่บาท

วธิีคาํนวณ  ต้นทุน 300 + 200 = 500
ขั้นที ่1 คาํนวณกาํไรทีต่้องการ
           ต้นทุนทั้งหมด × กาํไรทีต่้องการ = กาํไรทีต่้องการ  แทนค่า  500 × 50  = 250 บาท

100                                                                       100
ขั้นที ่2 คาํนวณราคาขายชิ้นงานทั้งหมด
 กาํไรทีต่้องการ + ต้นทุนทั้งหมด = ราคาขายผลผลติทั้งหมด
              แทนค่า 250+ 500 บาท = 750 บาท
ขั้นที ่3 คาํนวณราคาขายต่อชิ้น
              ราคาขายชิ้นงานทั้งหมด = ราคาขายต่อชิ้น                แทนค 750 =   30 บาท

 จาํนวนผลผลติทั้งหมด               25



• 3. ในการประดษิฐ์กระเป๋าใสด่นิสอจํานวน 10 ใบ เสียคา่วตัถดุบิในการซือ้

ผ้า 200 บาท และซือ้ด้าย 50 บาท ต้องการกําไร 40 % ของราคาต้นทนุ
การผลติ ดงันัน้จะจะต้องขายกระเป๋าใสด่นิสอ ใบละกี่บาท

วธิีคาํนวณ  ตน้ทุน 200 + 50 = 250

ขั้นที่ 1 คาํนวณกาํไรที่ตอ้งการ

           ตน้ทุนทั้งหมด × กาํไรที่ตอ้งการ = กาํไรที่ตอ้งการ แทนค่า  250 × 40  = 100 บาท

100                                                                       100

ขั้นที่ 2 คาํนวณราคาขายชิ้นงานทั้งหมด

 กาํไรที่ตอ้งการ + ตน้ทุนทั้งหมด = ราคาขายผลผลิตทั้งหมด

              แทนค่า 100+ 250 บาท = 350 บาท

ขั้นที่ 3 คาํนวณราคาขายต่อชิ้น

            ราคาขายชิ้นงานทั้งหมด = ราคาขายต่อชิ้น                แทนค 350 =   35 บาท

 จาํนวนผลผลิตทั้งหมด                10



การบรรจุภัณฑ์

เป็นกลยุทธ์ที่สาํคัญในการดงึดดูความสนใจของผู้บริโภค  

นอกจากนีย้ังเป็นการรักษาและป้องกัน  ไม่ให้สินค้าชาํรุด

เสียหาย  เสื่อมคุณภาพและเป็นการอาํนวยความสะดวกในการ

เลือกซือ้  เลือกใช้ของผู้บริโภค



การบรรจุภณัฑ์(ต่อ) 
สิ่งสาํคญัที่ควรคาํนึงถึงคือ 

1.ประโยชน์ใน
การบรรจุภณัฑ์

2.  การออกแบบ

บรรจุ

3.  ประเภทของ

บรรจุภณัฑ์

4.  หลักการบรรจุ

ภณัฑ์



ใบงานที่ 7
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       

  หน่วยการเรียนรู้ที4่.1   เรื่อง    กระบวนการจดัการงานประดิษฐ์

คาํชีแ้จง ให้นกัเรียนศกึษาข้อมลูจากหน่วยการเรียนรู้และบนัทกึเขียนคําตอบตามหวัข้อที่กําหนด

1. เทคโนโลยี …………………………………………………………………………
2. กระบวนการเทคโนโลยี……………………………………………………………
3.การคํานวณต้นทนุได้
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4  ………………………………………………………



เทคโนโลยี

แนวความคดิ หลักการ เทคนิค ความรู้ 
ระเบียบวธิี กระบวนการ ตลอดจน
ผลผลิตทางวทิยาศาสตร์

ประยุกต์ใช้

เพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในการ
ทาํงานให้ดียิ่งขึน้และเพิ่มประสทิธิภาพ
และประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึน้



กระบวนการเทคโนโลยี
• ขัน้ตอนการแก้ปัญหาที่สนองความต้องการของมนษุย์

ระบุปัญหา 

การเกบ็ข้อมูล 

เพื่อแสวงหาวธิีการแก้ปัญหา  เลือกวธิีการแก้ปัญหา 

การออกแบบและปฏบิตักิารทดลอง

ปรับปรุงและประเมนิผล



การคาํนวณต้นทุน  

1.
• วัตถุดบิ หรือ วัสดุ อุปกรณ์ที่นํามาใช้

2.
• ค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่านํา้ ค่าเชือ้เพลิง ค่าพาหนะ

3.
• ค่าสึกหรอ ของอุปกรณ์ที่ใช้

4.

• ค่าแรงงาน (คาํนวณได้จาก ฝีมือและความประณีต เวลา
และแรงงานในการผลิต)
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