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ชื่อหนังสือ  บทเรียนความรูห้นึง่ประเด็น (One Point Lesson : OPL) 
  ภายใต้หัวข้อ “กำลงัพลของหนว่ยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเสรมิ” 
เรียบเรียงโดย  กองการศึกษา  
 สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล  
 กรมกำลังพลทหารบก 
 โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑ 
 โทร ทบ. ๘๗๐๒๕ 
จัดพิมพ์เมือ่ กันยายน ๒๕๖๕ 
 



 

 
 

คำนำ 
 
  ด้วย ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง มีความห่วงใยกำลังพลกองทัพบก ที่ประสบปัญหาหนี้สิน 
โดยเฉพาะกำลังพลที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของเงินเดือน ซึ ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  
ของกำลังพลและครอบครัว โดยแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ คือ การประกอบอาชีพเสริม 
เพื่อให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวและปลดเปลื้องภาระหนี้สินที่มีอยู่ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง 
ในชีวิตให้กับกำลังพลและพัฒนาศักยภาพ โดย กรมกำลังพลทหารบก ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลจาก
กำลังพลกองทัพบก ที่ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนั้น  
เพื ่อจัดทำองค์ความรู ้ให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา 
ค้นคว้าต่อไป 

  การจัดการความรู ้ เรื ่อง “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบ 
อาชีพเสริม” ในรูปแบบบทเรียนความรู ้หนึ ่งประเด็น  (One Point Lesson : OPL) พร้อมทั้งจัดทำ
วิดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นสื ่อการเรียนรู้ 
ที่ช่วยให้สามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ ่มรายได้และสามารถบรรเทาปัญหาหนี้สินให้แก่กำลังพล 
กองทัพบกและครอบครัวได้ 

  คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความสำคัญของกำลังพล 
ที่ประสบปัญหาหนี้สินและขอขอบคุณหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก ที่ได้สนับสนุนผลงานการจัดการความรู้
ในรูปแบบ OPL และวิดีทัศน์ที่มีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กำลังพล อีกทั้งสามารถ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลที่มีหนี้สินได้อย่างเป็นรูปธรรม         

       
 
                                               กองการศึกษา สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล 
                                                                กรมกำลังพลทหารบก 
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บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  ร้านขายปลาสลิด BY บ้านแก้ว 
 

หน่วยที่จัดทำ กพ.ทบ.  
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑ โทร ทบ. ๘๗๐๑๑ 

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ น.ส. เสาวนีย์  แก้วนันทวัฒน ์
พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล กพ.ทบ. 
โทร. ๐๖ ๒๔๓๘ ๔๗๘๑  

ผู้ตรวจสอบ ร.อ. ดิเรก  สิงหรัตน์  
ประจำแผนก กพ.ทบ./ 
ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ฯ 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.อ. โกวิท  บุญยกิจโณทัย 
ผอ.กอง กพ.ทบ. 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๑ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน  กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 

 
๑.๑ ศึกษาวิธีการทำปลาสลิดแดดเดียวและวิธีการสร้างรายได้ 
ในด้านต่าง ๆ เช ่น การทำการตลาด, การเพิ ่มมูลค่าสินค้า,  
การขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น 
๑.๒ ค้นหาและเลือกแหล่งซื้อปลาสลิดสดที่มีคุณภาพ ราคาถูก 
และมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการผลิตสินค้าของเรา 
๑.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำปลาสลิดแดดเดียวและกำหนด 
ราคาสินค้าให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต  
๑.๔ จัดทำช่องทางการขายสินค้ารูปแบบต่าง ๆ อาทิ มีหน้าร้าน, 
แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) หรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค 
(Facebook) เป็นต้น 

๒. การดำเนินงาน ๒.๑ เปิดรับออเดอร์จากลูกค้าผ่านช่องทางการขายสินค้าต่าง ๆ  
ที่เราจัดทำไว้ เช่น กลุ่มไลน์, เฟสบุ๊ค, ช็อปปี้ เป็นต้น โดยในช่วง
เวลาราชการจะให้ญาติเป็นผู ้ช่วยในการรับออเดอร์หรือตอบ
คำถามลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ แทน 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

๒.๒ สรุปออเดอร์สินค้าทุกวันพุธและทำการสั่งปลาจากบ่อที่เรา
เลือกไว้ โดยจะรับปลาที่ผ่านการทำเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงเย็น
ของวันพฤหัสบดี 
๒.๓ ใช้ช่วงเวลากลางคืนในการบรรจุปลาสลิดที่ทำเสร็จใส่ในหีบห่อ
ให้พร้อมสำหรับจัดส่งลูกค้า  
 
 
 
 
 
๒.๔ การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) การนัดรับ
สินค้าด้วยตนเอง โดยใช้ช่วงเวลานอกราชการในการจัดส่ง ๒) การส่ง
โดยบริษัทขนส่งเอกชนหรือไปรษณีย์ไทย จะติดต่อให้ทางบริษัท
เข้ามารับสินค้าที่บ้านหรือให้ญาตินำส่ง ณ ที่ทำการบริษัทขนส่งสินคา้ 
หรือจัดส่งให้กับลูกค้าด้วยตนเองในวันเสาร์  
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตของงาน  
๑. สามารถส่งขายปลาสลิดแดดเดียวได้ประมาณสัปดาห์ละ ๕๐ - ๘๐ กิโลกรัม แบ่งบรรจุเป็นแพ็ก แพ็กละ  
๑ กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๐๐ - ๒๕๐ บาท/แพ็ก (แบ่งตามขนาด เล็ก กลาง ใหญ่) 
๒. น้ำหนักปลาเมื่อตากแห้งแล้ว จะส่งขายได้ประมาณ ๕๐ - ๑๕๐ กิโลกรัม/เดือน 
๓. รายได้เฉลี่ยประมาณ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท/เดือน (หลังหักค่าใช้จ่าย) 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
- แหล่งผลิตปลา (บ่อปลา), สถานที่จัดส่งสินค้า (บริษัทขนส่งและไปรษณีย์ไทย) 
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
- 
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
๑. การจัดส่งสินค้า ต้องคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และสามารถรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างการจัดส่งได้ 
๒. การรับชำระเงิน ต้องพิจารณาความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับยอดเงินตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า จึงควรเรียกเก็บเงินมัดจำ
การสั่งซื้อหรือเรียกรับเงินเต็มจำนวนก่อนรับออเดอร์ 
๓. ต้องใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิต เพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพและเกิดความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า 

 



๓ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  ร้านขนม Soulsweet by nanthap 
 

หน่วยที่จัดทำ กบ.ทบ. 
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๔๑๐ โทร ทบ. ๙๗๔๑๐ 

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ ร.อ. นรัฎ  ชื่นเกิด 
ประจำแผนก กบ.ทบ. 
โทร. ๐๖ ๒๕๙๕ ๑๑๙๙  

ผู้ตรวจสอบ ร.อ.หญิง ดนิตา  หม่อมกระโทก  
ประจำแผนก กบ.ทบ./ 
ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ฯ 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.อ. ภิฌานันท์  วงศ์ชาวจันท์ 
หก.กบ.ทบ. 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๒ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กับตนเองและครอบครัวรวมถึง
ปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 

 
๑.๑ ค้นหาวิธีการผลิตสินค้าหรือสินค้าที ่ต ้องการขาย  
จากสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ยูทูป (youtube) เป็นต้น  
๑.๒ จัดกลุ่มสินค้า กำหนดอัตลักษณ์ของสินค้า (หากมี
มากกว ่า ๑ รายการ) และกำหนดช ื ่อเคร ื ่องหมาย 
ทางการค้าหรือชื่อร้านค้า 
 
 
 
 
๑.๓ กำหนดกลุ่มเป้าหมายของตลาดที่มีความต้องการ 
ของสินค้า โดยหาข้อมูลสินค้าในกลุ่มประเภทเดียวกัน 
กับคู่แข่งทางการค้าอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๑.๔ กำหนดราคาขายโดยจะต้องอ้างอิงราคาตลาดและ
ข้อมูลของกลุ ่มเป้าหมายที่จะซื ้อสินค้า โดยจะกำหนด
ราคาให้ต่ำกว่าคู ่แข่งที ่มีส ินค้าเกรดเดียวกัน และจะ
กำหนดให้สินค้ามีราคาสูงกว่าราคาสินค้าตามตลาดทั่วไป 
ซึ่งจะทำให้สินค้าของเราสามารถสร้างมูลค่าได้รวดเร็ว 
มากขึ้น แต่ราคาสินค้าต้องสอดคล้องกับคุณภาพสินค้าด้วย 
๑.๕ กำหนดช่องทางการจ ัดจำหน่ายให้มากกว ่า ๑ 
ช่องทาง 

๑.๖ สร้างระบบการสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
สินค้าและกลุ ่มเป้าหมายทางการตลาด เช่น เฟสบุ๊ค 
(facebook), แอปพลิเคชั่นไลน์ (line) เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า สามารถ
พูดคุยกับลูกค้าได้ตลอดเวลาและสามารถปิดการขายได้ดีขึ้น 

 



๕ 
 

๒. การดำเนินงาน ๒.๑ ผลิตสินค้าออกขายแบบวันต่อวัน ในช่วงเวลากลางคืน
หรือรุ่งเช้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีความสดใหม่ มีคุณภาพ
วางขายและส่งออกในแต่ละวัน 
๒.๒ รับออเดอร์สินค้าตามช่องทางการสั่งซื้อต่าง ๆ และ
จัดเตรียมสินค้าให้ครบถ้วน รวมถึงตรวจสอบคุณภาพ 
การผลิตสินค้าของเราแต่ละประเภทอย่างละเอียดพิถีพิถัน 
๒.๓  จัดส่งสินค้าตามการสั่งซื้อถึงมือผู้ซื้ออย่างครบถ้วน 
๒.๔  เพิ ่มรูปแบบการส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การแจกของแถมในวันพิเศษของลูกค้า 
จัดโปรโมชั่นส่วนลด หรือคูปองพิเศษ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถ
สร ้างความประทับใจและประสบการณ์ท ี ่ด ีต ่อล ูกค้า 
ตลอดจนสามารถทำให้ลูกค้าบอกต่อ และเกิดการซื้อซ้ำ 
หรือได้ลูกค้าใหม่ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  

ผลผลิตของงาน  
รายไดสุ้ทธิ (หลังหักค่าใช้จ่าย) ประมาณ ๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
-  
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
- 
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  การเป็นบล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ 
 

หน่วยที่จัดทำ สปช.ทบ. 
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๕๐๑ โทร ทบ. ๙๘๕๐๑ 

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ ส.อ.หญิง ภัทรณี  วรรณสาคร 
เสมียน สปช.ทบ.  
โทร. ๐๖ ๔๗๗๙ ๑๒๔๑  

ผู้ตรวจสอบ พ.ท. ปรีชา  โพธิ์อ้น 
ประจำกอง สปช.ทบ./ 
ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ฯ 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.อ. กิตติพงศ์  รัฐประเสริฐ 
ผอ.กจก.สปช.ทบ. 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๖ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ ๑.๑ ค้นหาความชอบและแรงบันดาลใจในการเป็นบล็อกเกอร์  

จากสิ่งที่เราชอบรอบ ๆ ตัว เช่น อาหาร, ธรรมชาติ, กีฬา เป็นต้น 
๑.๒ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
สร้างงานให้มีค ุณภาพและมีความน่าสนใจดึงดูดให้มี จำนวน
ผู ้ต ิดตามมากขึ ้น เช ่น โทรศัพท์ม ือถ ือแบบสมาร ์ทโฟนที ่มี  
ความละเอียดสูงในการถ่ายภาพและอัดคลิปวิดีโอ, แท็บเล็ต, กล้อง
ถ่ายรูป, เลนส์, ขาตั้งกล้อง, โดรน, ไฟส่องสว่าง และช่องทางการ
เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เช่น 
Facebook และ Instagram เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๑.๓ ทดลองใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที ่มีหรือจัดซื้อ 
ในราคาที ่เหมาะสม ถ่ายภาพสิ ่งของต่าง ๆ รวมถึงคลิปวิดีโอ  
แล้วตัดต่อด้วยแอปพลิเคชั่นง่าย ๆ บนมือถือและอัพโหลดลงใน
ช่องทางส่วนตัวที่เรามี เช่น Facebook หรือ Instagram โดยรีวิว
ความรู้สึกท่ีเราสัมผัสได้จริงแบบตรงไปตรงมา 
๑.๔ ต ิดตามและประเมินผลลัพธ ์ท ี ่ ได ้จากจำนวนผู ้ต ิดตาม  
การแสดงความร ู ้ส ึกและคอมเมนต ์ต ่อโพสต์ท ี ่ เราอัพโหลด  
เพ่ือพัฒนาและต่อยอดกระบวนการทำงานที่ดีมากข้ึน 
 

๒. การดำเนินงาน 
 
 
 

๒.๑ สมัครใช้งาน Facebook สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัญชี Facebook 
ส่วนบุคคล สามารถสมัครได้ทีเ่ว็บไซต์ https://www.facebook.com/  

๒.๒ สร้าง Facebook Fan page ได้ที ่ เว ็บไซต์ https://www. 
facebook.com/pages/creation/ โดยเลือกประเภทหมวดหมู่ 
Fan page ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราและใช้ชื ่อสินค้าหรือ 
การบริการของเราในการตั้งเป็นชื่อเพจ  

 



๘ 
 

จากนั ้นให้ตั ้งค่ารูปโปรไฟล์, รูปภาพหน้าปก และตั ้งค่าอื ่น ๆ  
ให้เรียบร้อย ครบถ้วน 

 

เพจ Facebook เมื่อสร้างเสร็จแล้ว 
๒.๓ สมัครใช้งาน Instagram สำหรับโพสต์รูปและสอดแทรก 
การโฆษณา ซึ ่งเราสามารถเช ื ่อมโยงบัญช ี Facebook เข ้ากับ 
Instagram ได้ทำให้เกิดความง่ายในการจัดการข้อมูล 



๙ 
 

Instagram ของเราเมื่อสร้างเสรจ็แล้ว 
๒.๔ ติดต่อ/รับงาน จากผู้ประกอบการที่มีความสนใจให้รีวิวสินค้า
และการบริการ โดยการตกลงรายละเอียดการรับงานต่าง ๆ เช่น 
อัตราค่ารีวิว การส่งไฟล์ภาพ/วิดีโอ และช่องทางการรีวิว เป็นต้น  
๒.๕ ดำเนินการถ่ายทำตามวันเวลาและสถานที่ที ่ได้ตกลงไว้กับ
ผู ้ประกอบการ และตัดต่อไฟล์ภาพ/วิดีโอ รวมถึงเตรียมข้อมูล 
การรีวิวให้มีความน่าสนใจ และส่งดราฟท์งานให้ผู ้ประกอบการ
ตรวจสอบและกำหนดวันในการลงงานตามช่องทางที่ตกลงไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

 

 ๒.๖ โพสต์งานรีว ิวลงในช่องทางต่าง ๆ ตามที ่ได้ตกลงไว้กับ
ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตของงาน  
- รายได้จาก Facebook Page (สำหรับการรีวิวโรงแรม/ที่พัก) ใช้เวลาในวันหยุดราชการประมาณ ๒ ครั้ง/เดือน 
จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ ๒๕,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท (โดยโรงแรม/ที่พัก จะจ่ายให้ตามอัตราค่าจ้าง 
ที่เจ้าของเพจเสนอ) 
- รายได้จาก Instagram (สำหรับรีวิวสินค้าและอาหาร) ใช้เวลาช่วงหลังเลิกงานประจำและวันหยุดราชการ  
จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท (ข้ึนอยู่กับผู้ประกอบจะเสนอ) 
*รายได้จาก Platform Facebook และ Instagram ขึ้นอยู่กับยอดผู้ติดตาม 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
- 
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
- 
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
- ก่อนที่จะเผยแพร่หรือเชิญชวนให้กดไลก์ ควรโพสต์เนื้อหาลงในเพจก่อนอย่างน้อย ๒ - ๓ โพสต์  
- ต้องหมั่นพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ไดจ้ากหลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
เช่น คอร์สเรียนออนไลน์ “การถ่ายภาพเบื้องต้น - Basic Photography” ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ เว็บไซต์ Thai MOOC เป็นต้น 
 

 

 



๑๑ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 
เรื่อง บ้านเช่า “มาลัยทอง” 

 

หน่วยที่จัดทำ นรด. 
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๘๖๔ โทร ทบ. ๙๑๙๑๔ 

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ พ.ท. ธิติศักดิ์  มาลัย  
หน.นกง.นรด. 
โทร. ๐๘ ๓๓๓๑ ๓๕๔๔ 

ผู้ตรวจสอบ ร.อ. สุพัฒน์  แกมชัยภูมิ 
ประจำแผนก นรด./ 
ผู้ประสานงาน การจัดการความรู้ 

ผู้อนุมัติ 
 

พล.ต. วิชัย  ธารีฉัตร 
รอง ผบ.นรด. 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๐ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 
 
 
 

๑.๑ วางแผนด้านการเงินและดำเนินการกู้ยืมเงิน อทบ. ประเภท
บำบัดทุกข์ และกู ้ย ืมเง ิน สก.ทบ.  ในโครงการกู ้บ้านเพื ่อการ
เคหะสงเคราะห์ ทบ. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องแถว   
๑.๒ ค้นหา/ติดต่อว่าจ้างผู ้ร ับเหมาก่อสร้าง เพื ่อประเมินราคา 
และตกลงว่าจ้าง 
๑.๓ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการห้องเช่า 
๑.๔ กำกับดูแลการก่อสร้างห้องเช่าให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 
  



๑๒ 
 

 

๒. การดำเนินงาน 
 

๒.๑ เปิดเช่าห้องพักรายวัน/รายเดือนสำหรับผู้ที่สนใจ  

๒.๒ ดูแลรักษาปรับปรุงห้องเช่าและบริเวณโดยรอบให้มีสภาพ
เรียบร้อย ตามวงรอบ ๑ เดือน, ๖ เดือน และ ๑ ปี 

๒.๓ วิเคราะห์การลงทุนเพื่อต่อขยายกิจการให้สามารถรองรับ
จำนวนผู้ติดต่อขอเช่าห้องพักได้ในปริมาณท่ีมากขึ้น 

ผลผลิตของงาน  
ในปี ๒๕๕๗ (เริ ่มกิจการ) มีรายได้/เดือน ประมาณ ๑๒,๕๐๐ บาท และได้ขยายต่อเติมห้องพัก (ตามลำดับ)  
ซึ่งปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๕) มีจำนวนห้องพักท้ังสิ้น ๕๖ ห้อง มีรายได้/เดือน ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
- สก.ทบ. 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วย 
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
- ประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เชา่อาคารเพ่ืออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
- ควรศึกษาประวัติผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างให้ละเอียดก่อนตกลงว่าจ้าง 
- ผู้ให้เช่าต้องแจ้งข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้าพักในอาคารของตนที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานีตำรวจในท้องถิ่น
ของตนเองภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ชาวต่างชาติผู้นั้นเข้าพักอาศัย โดยผู้เช่าที่เป็นชาวต่างชาติจะต้อง
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่ย้ายเข้าพักอาศัย และจะต้องเข้ามาประกอบอาชีพหรือ
ทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้ให้เช่าไม่แจ้งข้อมูลชาวต่างชาติแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท 



๑๓ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 
เรื่อง  “ร้านหม่าล่าปิ้งย่าง” 

 
หน่วยที่จัดทำ สห.ทบ. 

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๔๔๐๓ โทร ทบ. ๙๙๐๒๕ 
เลขที่ควบคุม

เอกสาร 
 

ผู้จัดทำ จ.ส.ท. มานพ  ใหม่ละออง 
นายสิบสโมสร สห.ทบ.  
โทร. ๐๙ ๔๔๖๔ ๒๗๒๗ 

ผู้ตรวจสอบ พ.ต. ศรายศ  ลือจันดา 
ประจำแผนก สห.ทบ. 
 

ผู้อนุมัติ 
 

พล.ต. รชต  วงษ์อารีย์ 
จก.สห.ทบ. 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๑๙ ก.ค. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน  กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 
 
 
 

๑.๑ ศึกษาว ิธ ีการทำหม่าล ่าป ิ ้งย ่าง จากสื ่อออนไลน ์และ 
การสอบถามจากจากร้านค้าที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน
และนำมาทดลองทำจนได้สูตรลับเฉพาะของตนเอง 
๑.๒ วางแผนด้านการเง ินและกู ้ย ืมเงินสวัสดิการของหน่วย
บางส่วน เพ่ือลงทุนทำธุรกิจ 
๑.๓ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที ่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ รวมถึง 
แหล่งขายวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาประหยัด 

๒. การดำเนินงาน ๒.๑ ใช้เวลาในช่วงเช้า ให้ญาติเป็นผู้จัดเตรียมวัตถุดิบและเก็บรักษา
เพ่ือนำออกขายในช่วงเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

๒.๒ หลังจากเลิกงานประจำ ก็จะนำวัตถุดิบที ่เตรียมไว้ออกขาย 
ตามสถานที ่ต ่าง ๆ จนถึงช่วงเวลาประมาณ ๒๑๐๐ หรือจนกว่า 
ของจะหมด 

ผลผลิตของงาน  
- รายได้เฉลี่ย (หลังหักค่าใช้จ่าย) วันละ ๑,๐๐๐ บาท  
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
- 
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 - 
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
สภาพอากาศในแต่ละวันมีผลต่อการทำธุรกิจ เช่น หากอากาศร้อนมาก ควรจะจัดเตรียมน้ำแข็งสำหรับแช่ 
หรือรักษาอุณหภูมิของวัตถุดิบให้มีความสดใหม่ ป้องกันวัตถุดิบเน่าเสีย, หากฝนตกบ่อย ควรลดปริมาณ  
การจัดเตรียมวัตถุดิบให้น้อยลง เนื่องจากจะมีจำนวนผู้ออกมาซื้อหาสินค้าน้อย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  “การขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ กรณีเพิ่มจำนวนผู้ขับขี่ในวิน 
ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งอยู่แล้ว”  

หน่วยที่จัดทำ จบ. 
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๐๐ ต่อ ๙๘๘๔๐ โทร ทบ. ๙๘๘๔๕  

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ นายธนิก  ประจักษ์จิต 
พนักงานบริการ  
โทร. ๐๘ ๗๕๐๓ ๕๐๕๗  

ผู้ตรวจสอบ พ.ท.หญิง เพียงฤทัย  ศรีโรจน์ 
หน.จบ./คณะกรรมการจัดการความรู้ 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.อ. สุยุทธ์  วัฒนลิขิต 
ผอ.กอง จบ. 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๒ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 

๑.๑ การเข้าร่วมวินฯ ในพ้ืนที ่
      ๑.๑.๑  ติดต่อวินที่สนใจและสมัครเข้าร่วม 
      ๑.๑.๒ ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในที่ตั้งวินเดิมไม่น้อยกว่า 
๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้ขับฯ ให้ความยินยอม 
๑.๒ การขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องจัดเตรียม
เอกสาร ดังนี้ 
     ๑.๒.๑ ใบขับขี ่รถจักรยานยนต์ชั ่วคราว ที ่ได้ร ับอนุญาต 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ๕ ปี หรือ
ใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพพร้อมสำเนา 
    ๑.๒.๒ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 
      ๑.๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน 
      ๑.๒.๔  ใบรับรองแพทย์ (อายุใบรับรองแพทย์ไม่เกิน ๑ เดือน) 
 ๑.๒.๕  รูปถ่ายขนาด ๓ นิ้ว ๓ ใบ 
 
        



๑๖ 
 

 
 
 
 

๑.๓ จองคิวอบรมผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือ
ด้วยตนเองและเข้ารับการอบรม 
      ๑.๓.๑  อบรม (๓ ชั่วโมง) 
      ๑.๓.๒ ทดสอบภาคทฤษฎี (จำนวน ๓๐ ข้อ เกณฑ์ผ่าน 
การทดสอบ ๒๘ ข้อ) 
๑.๔ ทดสอบสมรรถภาพร ่างกายและทดสอบภาคปฏ ิบ ัติ   
(สอบขับรถ)  
๑.๕ขอรับการตรวจสอบประวัต ิอาชญากร ผู ้ขอต้องยื ่นต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติด ้วยตัวเอง (รอผลการตรวจสอบ 
ประวัติฯ ประมาณ ๔๕ วัน) 
๑.๖ ชำระเงินค่าธรรมเนียม/รับใบเสร็จรับเงิน/ใบอนุญาตขับรถ 
(ผู ้ย ื ่นคำขอจะดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ก็ต่อเมื่อ 
ผลการตรวจสอบประวัต ิอาชญากร ปรากฏว่าไม่พบประวัติ  
อาชญกรรมและผ่านขั้นตอนครบถ้วนถูกต้องแล้วสามารถยื่นเรื่อง
และได้รับใบอนุญาตขับรถ ประมาณ ๑ วันทำการ) 
๑.๗ หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องจัดเตรียม
เอกสาร ดังนี้     
     ๑.๗.๑ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 
 ๑.๗.๒ ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
      ๑.๗.๓  ภาพถ่ายใบคู ่มือจดทะเบียนรถหรือหลักฐานการ
ได้มาของรถ 
       ๑.๗.๔  หนังสือยินยอมจากผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
ในที่ตั้งวินเดิมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้ขับฯ 

 



๑๗ 
 

๑.๘ ยื ่นแบบแจ้งความประสงค์ของหนังสือร ับรองการใช้
รถจักรยานยนต์สาธารณะพร้อมหลักฐานให้กับเจ ้าหน้าที่ฯ  
ณ สำนักงานเขต (ผ่านเทศกิจ) สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ 
สถานที่ตั้งวินตามแบบท่ีกำหนดท้ายประกาศ 

 
๑.๙ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและออกหนังสือรับรองฯ  
๑.๑๐  รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจาก
คณะกรรมการประจำจังหวัด 
๑.๑๑  จดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ภายใน ๑๒๐ วัน 
หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ) ต้องจัดเตรียม
เอกสาร ดังนี้ 
         ๑.๑๑.๑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
         ๑.๑๑.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน 
         ๑.๑๑.๓  ใบขับขี ่รถจ ักรยานยนต์สาธารณะฉบับจริง 
พร้อมสำเนา 
         ๑.๑๑.๔  หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ
จากคณะกรรมการประจำจังหวัด 
         ๑.๑๑.๕  แบบรายงานประวัติผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 



๑๘ 
 

 

         ๑.๑๑.๖ หล ักฐานการเอาประก ันภายตาม พ.ร .บ. 
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
        ๑.๑๑.๗ หนังสือยินยอมให้ใช้รถเพื ่อจดทะเบียนเป็น
รถจักรยานยนต์สาธารณะ 
         ๑.๑๑.๘ หลักฐานการได้มาของรถ 
         ๑.๑๑.๙  หนังสือแจ้งจำหน่ายและหนังสือรับรองหลักฐาน
การส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ 
๑๒. ใช้แบบคำขอจดทะเบียน ยื ่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อม
หลักฐาน ณ ฝ่ายทะเบียนรถ 
๑๓. รับเอกสารจากฝ่ายทะเบียนรถเพ่ือนำรถไปตรวจสภาพ 

๑๔. ชำระค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ 
๑๕. รับใบเสร็จรับเงิน รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการ
เสียภาษี และใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

๒. การดำเนินงาน เวลาในการประกอบอาชีพเสริม 
    ๒.๑ วันจันทร์ - ศุกร์ ใช้เวลานอกราชการ 
    ๒.๒ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

ผลผลิตของงาน  
มีรายได้เพ่ิมขึ้นหลักจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เฉลี่ยเดือนละ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
๑. สำนักงานขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร 
๒. เขตพ้ืนที่ที่รถจดทะเบียนอยู่ 
๓. เขตพ้ืนที่ที่วินจักรยานยนต์สาธารณะนั้นตั้งอยู่ 
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
๑. พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดมาตรการควบคุมรถจักรยานยนต์รับจ้าง ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
๑๑ พ.ค. ๔๘ 
๒. ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง
การใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ ลง ๓๐ ม.ค. ๖๓ 
๓. คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)  



๑๙ 
 

ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
๑. ต้องได้รับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณีที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๒. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๖ 
๓. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ต้องมีสัญชาติไทย 
    - มีความรู้ความสามารถในการขับรถ 
    - มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก 
    - ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ 
    - ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบอาชีพเวชกรรม เห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ 
    - ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟื่อน 
    - ไม่มีใบขับข่ีรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว 
    - ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับข่ี 
    - ผู้มีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามท่ีกำหนด 
๔. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกพนักงานเทียบปรับตั้งแต่ ๒ ครั้งข้ึนไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับ
การขับรถอย่างใด อย่างหนึ่งต่อไป เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
    - ฝ่าฝืนสัญญานจราจรหรือเครื่องหมาย 
    - ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 
    - ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
    - ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 
    - โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
    - โดยไม่คำนึงถึงปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 
    - ไม่เป็นผู้ที่ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
๕. ต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
๖. เมื่อได้หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องดำเนินการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรอง 
 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 
  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ

ในการประกอบอาชีพเสริม” 
เรื่อง  “โครงการไข่เค็มดินสอพอง ชมรมแม่บ้าน  

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ”  
หน่วยที่จัดทำ นสศ. (ชมรมแม่บ้าน พัน.ปจว.) 

โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๑๔๒๖ โทร ทบ. ๓๖๗๒๓ 
เลขที่ควบคุม

เอกสาร 
 

ผู้จัดทำ ส.ท. นัสทชัย  มณียศ 
เสมียนกำลังพล กกพ.นสศ. 
โทร. ๐๖ ๓๙๒๗ ๔๓๐๑ 

ผู้ตรวจสอบ พ.ต. เสนีย์  เชื้อกุณะ 
น.ฝ่ายธุรการและการข่าว ส.พัน.๖ 
พล.ร.๖ 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.ท. ธีรุตม์  ศรลัมพ์  
ผบ.ส.พัน.๖ พล.ร.๖ 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๗ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 

๑.๑ จัดเตรียมวัตถุดิบและภาชนะเพ่ืออำนวยความสะดวกในการผลิต 

๑.๒ สำรวจพื้นที่สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่เค็มดินสอพอง 
ของชมรมแม่บ้าน พัน.ปจว. แบ่งเป็น ๓ พ้ืนที่ 
      ๑.๒.๑  พ้ืนที่รอบ อำเภอเมืองลพบุรี 
        ๑.๒.๑.๑ ในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชมรม
แม่บ้าน พัน.ปจว. โดยตรง, ร้านสหกรณ์ ศสพ. 
        ๑.๒.๑.๒ ตลาดสดสระแก้ว, บขส.ลพบุรี, ร้านสินค้า 
OTOP, บิ๊กซี, โรบินสัน, ปั้มน้ำมัน 
        ๑.๒.๑.๓ บ.ดงจำปา ต.นิคม อ.เมือง จว.ล.บ. เส้นทาง 
ลพบุรี (แผงขายข้างทาง)  
     ๑.๒.๒ พื ้นที ่จ ังหว ัดสระบุรี  บ.นายาว อ.พระพุทธบาท  
จว.ส.บ. 
    ๑.๒.๓ พ้ืนที่ทั่วไป กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด   



๒๑ 
 

 

๒. การดำเนินงาน ๒.๑ การผลิตสัปดาห์ละ ๒ ครั ้ง (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี)  
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ ฟอง (รวม ๒๐,๐๐๐ ฟอง) การผลิตใน ๑ ครั้ง 
จำนวน ๑๐,๐๐๐ ฟอง แบ่งการผลิตออกเป็น 
      - บรรจุกล่อง ๕ ฟอง และ ๗ ฟอง จำนวน ๗,๕๐๐ ฟอง 
      - ผลิตเป็นไข่หมัก (ใส่ถุงรวมเก็บไว้ให้ครบกำหนด) จำนวน 
๒,๕๐๐ ฟอง หลังจากนั้นนำมาต้ม บรรจุชะลอม ชะลอมละ ๗ ฟอง 
หรือตามลูกค้าสั่ง) 

 
 
 
 
 
 
๒.๒ การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ผลผลิตของงาน  
รายได้และผลกำไรจากการจำหน่าย 
      - ค่าแรงคิดเป็นจำนวนฟอง ฟองละ ๔๐ สตางค์ เป็นค่าแรงให้กับแม่บ้านที่เหลือนำมาเป็นทุนในการบริหารชมรมฯ 
อีกส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลและจัดเป็นสวัสดิการให้กับแม่บ้าน กรณีเจ็บป่วย บิดา 
มารดา เสียชีวิต 
      - รายได้จากการผลิตในแต่ละเดือนแม่บ้านจะมีรายได้ประมาณ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
-  
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
-  
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  โครงการบริการเช่าเครื่องแต่งกายออนไลน์ 
 

หน่วยที่จัดทำ กช. 
โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๒๖ โทร ทบ. ๕๓๓๑๐ 

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ ส.อ. ณัฐวุฒิ  จันทร์คณา 
เสมียนบริการ กบร.กช 
โทร. ๐๘ ๔๓๘๔ ๓๒๗๔ 

ผู้ตรวจสอบ ร.ท. ภาสกร  แก้วบูชา 
น.ฝกพ.พัน.บร.กบร.กช. 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.ท. ปณิธาน  ฐิตสาโร 
ผบ.พัน.บร.กบร.กช. 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๕ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน  กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ ศึกษาจากชิ้นงานที่มีอุปสงค์ของกำลังพลและหน่วยที่เป็น
ความต้องการพื้นฐานหรือที่เกี่ยวข้องในกิจวัตรประจำวันหรือใช้
ปฏิบัติภารกิจ หารายละเอียดประโยชน์ใช้งาน วัสดุที ่ใช้สร้าง 
ความคงทนสิ้นเปลืองและความคุ้มค่ากับผลกำไรอย่างถ่องแท้  
จำเป็นต้องลงทุนลงแรงตั้งใจและเสียสสะเวลา เพื่อให้เกิดทักษะ
ความชำนาญสามารถตัดเย็บประกอบชิ้นงานแล้วทดลองใช้ 
๑.๒ ศึกษาการขายของออนไลน์ เช่น เข้าใจความต้องการของ
ตลาด, เอาชนะคู ่แข่งให้อยู ่หมัด, กฎหมายเบื ้องต้นที ่ควรรู้ ,  
การสร้างแพลตฟอร์มต่าง ๆ และช่องทางการชำระเงินในรูปแบบ
ออนไลน์ 

๒. การดำเนินงาน 
 

๒.๑ จัดเตรียมสินค้าเพ่ือให้พร้อมต่อการเช่า 
๒.๒ ลงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพจเฟซบุ๊ก “เช่ากระบี่ทหาร  
ทั่วราชอาณาจักร”  
 
  
 
 
 



๒๔ 
 

 

๒.๓ จัดส่งสินค้าโดยใช้บริการขนส่งต่าง ๆ  เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry 
Express, Flash Express, J&T Express และ SCG Express เป็นต้น 
โดยคิดค่าจัดส่งตามจริง 

ผลผลิตของงาน 
รายได้ประมาณ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
-  
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
- 
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
ควรหมั่นตรวจสอบสินค้าให้มีสภาพที่สวยงามแข็งแรงอยู่เสมอ  

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  โครงการปลูกไม้ประดับเพื่อเพิ่มรายได้ 
 

หน่วยที่จัดทำ ป.๗๑ พัน.๗๑๒ 
โทร ทบ. ๓๕๑๒๐ 

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ จ.ส.ท. อนุพล  จันทะนา 
บก.ร้อย.ร้อย.บก.ป.๗๑ พัน.๗๑๒ 
โทร. ๐๙ ๖๘๒๙ ๔๒๕๖  

ผู้ตรวจสอบ ร.ท. ปรีชา  สายทอง 
ฝอ.๑ ป.๗๑ พัน.๗๑๒ 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.ท. กฤษณ์  เกษรสุคนธ์ 
ผบ.ป.๗๑ พัน.๗๑๒ 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๑ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงเพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 
  
 

- วิเคราะห์และวางแผนการเตรียมสถานที่เพื่อใช้พื้นที่
หลังบ้านพัก ป.๗๑ พัน.๗๑๒ ในการจัดทำโรงเรือน 
สำหรับการปลูกและขยายพันธุ ์ รวมถึงการอนุบาล 
ให้ต้นกล้าแข็งแรง  

๒. การดำเนินงาน 
 

๒.๑ ดูแลรักษาต้นกล้าให้สมบูรณ์แข็งแรงควบคุมการ
ให้น้ำและการใส่ปุ๋ยรวมถึงการดูแลเรื่องโรคเชื้อราต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

๒.๒ ทำการบรรจุไม้ประดับในหีบห่อ เพื่อจัดส่งให้กับ
ลูกค้าปลายทาง ผ่านระบบการขนส่งของเอกชน และ
ไปรษณีย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ ตรวจสอบและติดตามว่าต้นไม้ประดับที่จัดส่งถึง
มือผู้รับโดยสมบูรณ์ โดยการให้ผู้รับยืนยันรูปการส่งว่า
ถึงปลายทางอย่างปลอดภัย รวมถึงหลักฐานการโอน
เงินอย่างถูกต้อง  

ผลผลิตของงาน  
- ต้นกล้าไม้ประดับที่พร้อมจัดส่ง 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
-  
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
-  

ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
- การบรรจุต้นไม้ประดับส่งปลายทางต้องมีการระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้เสียหายระหว่างทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ “มะนาวโมบาย” 
 

หน่วยที่จัดทำ กกพ.มทบ.๒๓ 
โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๔๙๐๕  โทร ทบ. ๒๔๐๐๙ 

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ ร.ท. ทวีศักดิ์  วาทโยธา 
ครู ศฝ.นศท.มทบ.๒๓/คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ 
โทร. ๐๙ ๔๕๙๘ ๙๒๒๓ 

ผู้ตรวจสอบ พ.ท. สมหวัง  วานจริง 
รอง หก.กกพ.มทบ.๒๓ 
 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.อ. พิเชษฐ์  ไชยทองศรี 
หก.กกพ.มทบ.๒๓ 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๗ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 

๑.๑ เลือกหาที่เรียนซ่อมโทรศัพท์มือถือ ดังนี้ 
      - เลือกที่มีอาจารย์สอนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ , 
ซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการของ I Phone 
      - เลือกที่มีอาจารย์สอนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ , 
ซอฟแวร์ และระบบปฏิบัติการของ Android (เช่น Huawei, 
Vivo, Samsung, oppo และ xiaomi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๘ 
 

 

 

๑.๒ ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับซ่อมมือถือ 
      - ถ้าจะซ่อมจอก็ให้เลือกซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำจอ 
      - ถ้าจะซ่อมบอร์ด ก็ให้ซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์เก่ียวกับซอฟต์แวร์ 
(เช่น การปลดล็อคซิม ปลดล็อครายเดือน ปลด iCloud เป็นต้น)  
      - เลือกซื้อตู้โชว์มือถือ พร้อมสิ่งของตกแต่งร้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การดำเนินงาน เปิดรับซ่อมโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตของงาน  
- ทำให้กำลังพลมีรายได้จากการซ่อมโทรศัพท์มือถือ อีกท้ังได้ความรู้ใหม่ ๆ ก้าวทันเทคโนโลยี 
- รายได้ข้ึนอยู่กับทำเล, ลูกค้ามาก/น้อย และการบริการหลังการซ่อมหรือขาย 
- ทำให้เกิดแนวความคิดเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น 



๒๙ 
 

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
-  
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
- การลงทุนมีความเสี่ยง เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าอุปกรณ์ท่ีได้ลงทุนไป 
- ลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนละเอียด บางคนต่อราคาหนัก บางรายถึงกับวีนให้เจ้าของร้าน ต้องคอย
รองรับอารมณ์ของลูกค้าด้วย 
- ลูกค้าเอาเครื่องมาซ่อม แล้วไม่มาเอา ทำให้ต้นทุนที่ซ่อมไป เป็นเงินนอนอยู่กับเครื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 
เรื่อง  “ยิ้มเม่ียงปลาเผา” 

 
หน่วยที่จัดทำ มทบ.๒๖ 

โทร. ๐ ๔๔๖๓ ๗๓๐๘ โทร ทบ. ๒๐๕๓๓  
เลขที่ควบคุม

เอกสาร 
 

ผู้จัดทำ พล.อส. วรพล  หล่อทอง  
ผู้คุมเรือนจำ มทบ.๒๖ 
โทร. ๐๙ ๑๐๓๒ ๔๙๕๔, ๐๙ ๔๑๒๘ ๖๖๖๔ 

ผู้ตรวจสอบ น.ส.ณัฐริกา  พรมวิชัย 
คณะกรรมการจัดการความรู้ 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.อ. ณรงค์ชัย  นิตยสุทธิ์ 
หก.กกพ.มทบ.๒๖ 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๗ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน  กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ สำรวจพื้นที่/ลูกค้าที่มีความต้องการทานปลาเผา  

๒. การดำเนินงาน ๒.๑ เริ่มทดลองขายที่หน้าบ้านพัก 



๓๑ 
 

 

๒.๒ โพสต์ Facebook ส่วนตัว รับออเดอร์ทางออนไลน์เพื่อเพ่ิม
ยอดขาย 

 

๒.๓ มีบริการส่งฟรีในพ้ืนที่หน้าค่ายและในตัวเมืองบุรีรัมย์ 

 

๒.๔ เพิ่มเมนูอาหารตามสั่งด้วยเพื่อความหลากหลายให้ลูกค้าได้
เลือกรับประทาน 

 

ผลผลิตของงาน  
- มีรายได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท/เดือน 

หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
- 

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
-  
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
- วัตถุดิบเน่าเสียง่ายไม่ควรเพิ่มปริมาณในการขายของแต่ละวันในจำนวนที่มาก ๆ 
- เลือกใช้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่ มีคุณภาพ 
- ระวังลูกค้าสั่งแล้วไม่รับสินค้า 



๓๒ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  อาชีพการเลี้ยงควายไทย 
 

หน่วยที่จัดทำ กกพ.มทบ.๒๘ 
โทร. ๐ ๔๒๐๗ ๑๑๗๘ โทร ทบ. ๒๕๐๑๑ 

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ จ.ส.อ. ฉัตรพล  วิเศษสัตย์ 
เสมียนกำลังพล กกพ.มทบ.๒๘ 
โทร. ๐๙ ๕๑๙๒ ๕๙๓๙  

ผู้ตรวจสอบ พ.ต. สุขสันติ  วงษ์ศิริ 
หน.ผปบ.มทบ.๒๘ 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.อ. สุริยา  อามาตสมบัติ 
หก.กขว.มทบ.๒๘ 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๗ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 

๑. การดูแลจัดการ 
    ๑.๑ สร้างโรงเรือนพร้อมมุ้งกันยุงในบริเวณรอบโรงเรือน และ
จะมีการฉีดป้องกันยุงและแมลง ทุก ๆ ๑ เดือน 

    ๑.๒ ปล่อยควายกินหญ้า ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา ๐๖๐๐ - 
๐๙๐๐ และช่วงเวลา ๑๕๐๐ - ๑๘๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

๒. การดำเนินงาน ๒.๑ อาหารและการให้อาหาร 
     ๒.๑.๑ หญ้าแพงโกล่า เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงสำหรับควายไทย 
     ๒.๑.๒  หัวอาหารสำหรับควายท้อง  

๒.๒ สายพันธุ์และการผสมพันธุ์ 
     ๒.๒.๑ เลือกพันธุ์ที่มีวงเขากว้าง อกใหญ่ ขนาดลำตัวใหญ่ 
หนา และมีท้องลึก 
     ๒.๒.๒ การผสมพันธุ์ มีอยู่ ๒ วิธี คือ การผสมเทียม และ
ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ 
๒.๓ การป้องกันรักษาโรค  
     ๒.๓.๑ วัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย 
     ๒.๓.๒ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (ฉีด) 

ผลผลิตของงาน  
- ควายมีคุณภาพสูง สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขายได้ราคาดีและกำลังพลได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริม 
อีกทางหนึ่ง 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
- สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย 
- กรมปศุสัตว์ 
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
-  
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
- ควรเลือกพันธุ์ที่เหมาะแก่พื้นที่ อาหารต้องเพียงพอมีคุณภาพพอสมควรมาใช้เลี้ยงควาย การเลี้ยงดูต้องมีพื้นที่
เหมาะสำหรับการเลี้ยงควาย 

 



๓๔ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  “การจัดทำช่องยูทูป (Youtuber)” 
 

หน่วยที่จัดทำ ส.พัน.๖ พล.ร.๖ 
โทร. ๐ ๔๓๕๖ ๓๐๖๔ โทร ทบ. ๒๕๖๕๓  

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ จ.ส.อ. เพิ่มศักดิ์  คำสุขดี 
หน.ชุดวิทยุปลายทาง ชุดวิทยุปลายทาง
และคลื่นพาห์ มว.วิทยุถ่ายทอด ร้อย.
สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.๖ พล.ร.๖ 
โทร. ๐๘ ๐๑๓๗ ๕๒๘๙  

ผู้ตรวจสอบ พ.ต. เสนีย์  เชื้อกุณะ 
น.ฝยก.ส.พัน.๖ พล.ร.๖/ 
ประธานคณะทำงานฯ 
 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.ท. ธีรุตม์  ศรลัมพ์  
ผบ.ส.พัน.๖ พล.ร.๖ 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๗ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 

๑.๑ ศึกษาวิธีการทำช่องยูทูป 
๑.๒ สร้างช่องยูทูปของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.youtube.com  
๑.๓ ศึกษาหลักเกณฑ์การสร้างรายได้จากวิดีโอบนช่องยูทูป 

 
 
 



๓๕ 
 

 

๒. การดำเนินงาน ๒.๑ การสร้างวิดีโอที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและอัพโหลดลงช่องยูทูป
ของตนเอง  
 ๒.๑.๑  ถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ 
 ๒.๑.๒ ตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชั่น KineMaster  
ใส่เอฟเฟกต์ ใส่หน้าปก และอัพโหลดให้ไว เพื ่อให้
เกษตรกรท ี ่ต ้องการทราบราคาท ี ่ เป ็นป ัจจ ุบัน 
ได้รับทราบราคาในวันนั้น ๆ 

๒.๒ ต ิดตามและพัฒนาการสร ้างว ิด ี โอท ี ่ม ีความน ่าสนใจ  
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือเพ่ิมยอดผู้กดติดตามและเข้าชม 

ผลผลิตของงาน  
- กำลังพลสามารถทำช่องยูทูปเพื่อเปิดสร้างรายได้ ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ โดยใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อย  
ไม่ต้องลงทุนมาก 
หน่วยที่เก่ียวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
- ตอนธุรการและกำลังพล ส.พัน.๖ พล.ร.๖ 
- ตอนสารสนเทศ ส.พัน.๖ พล.ร.๖ 
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
- พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- นโยบายการสร้างรายได้ของช่องยูทูป 
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
- พยายามเปิดช่องยูทูปและอัพโหลดคลิปวิดีโอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ยูทูปกำหนด ถูกกฎหมาย ถูกลิขสิทธิ์ และ  
ไม่เป็นภัยต่อตนเองและสังคม 
- ความสำเร็จในการสร้างรายได้จากการทำช่องยูทูป ขึ้นอยู่กับการนำเสนอคลิปวิดีโอให้มีคนดู คนติดตามมากน้อย
เพียงใด อาจจะไม่เกิดความประสบความสำเร็จในทุกคน หากขาดความขยัน อดทน 



๓๖ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  ร้านส้มตำ - ข้าวเหนียวไก่ย่าง 
 

หน่วยที่จัดทำ กกพ.พล.ร.๔ 
โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๔๔ โทร ทบ. ๗๓๒๕๔ 

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ ร.ต. สุบิน  ภู่สมบูรณ์ไพศาล 
ผบ.มว.ร้อย.ค.หนัก ร.๔ 
โทร. ๐๙ ๐๔๑๑ ๕๕๔๖ 

ผู้ตรวจสอบ พ.ท. ชาครีย์  แก้วศรีศุภวงศ์ 
หน.ฝกพ.พล.ร.๔ 

ผู้อนุมัติ 
 

พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ 
ผบ.พล.ร.๔ 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

  ๒๗ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 

๑.๑ ศึกษาวิธีการทำอาหารจากตำราและสื่อออนไลน์และทดลอง
ทำจนได้สูตรเฉพาะตัว 
๑.๒ ทำหนังสือขออนุมัติ ผบ.มทบ.๓๙ เพื ่อใช้สถานที่ภายใน 
ค่ายทหารบางส่วนเปิดร้านขายอาหาร 
๑.๓ จัดเตรียมสถานที่ประกอบธุรกิจ 

๑.๔ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาหารให้พร้อมและ
เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ 
๑.๕ ค้นหาแหล่งซื้อวัตถุดิบที่สด สะอาด มีคุณภาพ และมีราคาถูก
ตามท้องตลาด 
  



๓๗ 
 

 

๒. การดำเนินงาน 
 

๒.๑ เวลา ๐๔๐๐ ของทุกวัน จัดหาวัตถุดิบสดตามท้องตลาด 
สำหรับใช้ในการดำเนินกิจการแบบวันต่อวัน 
๒.๒ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ ของทุกวัน จัดเตรียมวัตถุดิบและร้าน
ให้พร้อมเปิดขายอาหาร 

๒.๓ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๙๐๐ ของทุกวัน เปิดร้านขายอาหาร  

ผลผลิตของงาน  
รายได้ (หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว) ประมาณ ๓๕,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน  
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
- 
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สถานที่ภายในค่ายทหารเปิดร้านอาหาร เป็นไปตามที่ มทบ.๓๙ และหน่วยต้นสังกัด
กำหนด 
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
๑. ควรหมั่นดูแลรักษาความสะอาดภาชนะสำหรับบรรจุอาหารและสถานที่ให้เรียบร้อยถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ 
๒. การกำหนดราคาอาหารและปริมาณต้องมีความเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต 
๓. ควรมีการบริการจัดการลำดับการรอรับอาหารที่ดี รวมถึงสถานที่จัดจอดพาหนะสำหรับลูกค้า เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบและเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานที่กำหนด 

 



๓๘ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 

เรื่อง  การทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 
 

หน่วยที่จัดทำ คณะทำงานการจัดการความรู้ของ มทบ.๓๘ 
 

เลขที่ควบคุม
เอกสาร 

 

ผู้จัดทำ พ.อ. นริศย์ศักดิ์  สุทธจันทร์ 
หก.กกพ.มทบ.๓๘ 
โทร. ๐๙ ๗๒๕๗ ๐๓๐๒  

ผู้ตรวจสอบ ร.ท. สมบัติ  โลราช 
ผบ.มว.บร.ร้อย.มทบ.๓๘/ 
ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ฯ 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.อ. นริศย์ศักดิ์  สุทธจันทร์ 
หก.กกพ.มทบ.๓๘ 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๐ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงเพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

ขั้นตอน กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 
 

๑.๑ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่ตนเองมีอยู่
โดยทำการแบ่งเป็นสัดส่วน เช่น แปลงปลูกพืช, ผัก, 
ผลไม้ (ส้มโอ มะม่วง ละมุด ส้มสีทอง ผักเชียงดาว), 
เลี้ยงปลา, เลี้ยงไก่ และพื้นที่สำหรับปลูกอ้อยเพื่อทำ
น้ำอ้อยขาย และพื ้นที ่สำหรับปลูกข้าวเพื ่อบร ิโภค 
ในแต่ละปี  

  



๓๙ 
 

  

๒. การดำเนินงาน 
 

๒.๑ การจัดหาพันธุ์พืช ผัก ผลไม้ เพื ่อนำมาปลูกในพื้นที ่ของ
ตนเองที่เตรียมไว้เพื่อให้ได้ผลผลิตที ่ดี พอเพียงต่อการบริโภค 
ในครัวเรือนและจำหน่วยสู่ชุมชนและตลาดในพ้ืนที่นั้น ๆ 
๒.๒ ด้านการปศุสัตว์ เลี้ยงไก่พื้นเมือง และไก่ตั้ง รวมทั้งเลือกสรร
พันธุ์ปลาน้ำจืด เช่น ปลาดุก, ปลาตะเพียน และ ปลานิล ที่ได้รับ
ความนิยมในการบริโภคของแต่ละพ้ืนที่ 
๒.๓ การปลูกน้ำอ้อย เพ่ือนำมาทำน้ำอ้อยก้อน และเพ่ือการจำหน่าย
โดยเข้าร่วมโครงการกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.แงง อ.ปัว จว.น.น.
โดยมีอุปกรณ์ในการผลิตจากหน่วยราชการให้ใช้ เช่น เครื่องหีบอ้อย 
เครื่องเขี้ยวน้ำอ้อย รวมทั้งการจัดทำแพ็กเกจเพ่ือจำหน่าย 

 
 
 
 
 

 
 
 

ผลผลิตของงาน  
- สร้างรายได้หลักแก่กำลังพลและครอบครัวนอกเหนือจากรายได้หลัก เฉลี่ยประมาณ ๒,๐๐๐.- บาท ต่อเดือน 
- ใช้พื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ทำให้เกิดรายได้เสริม ไม่ปล่อยให้เป็นพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า 
- ใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
- วิสาหกิจชุมชน ต.แงง อ.ปัว จว.น.น. 
- สำนักงานเกษตร อ.ปัว จว.น.น. 
- สำนักงานที่ดิน อ.ปัว จว.น.น. 
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
- เกษตรตามแนว “ทฤษฏีใหม่” เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทานพระราชดำรินี้  
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลำบาก ให้สามาถผ่านช่วงวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้ 
โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก 



๔๐ 
 

ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
- เกษตรกรต้องผ่านการฝึกอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปลูกพืชอินทรีย์ (กรณีเป็นกลุ่มหรือ
โครงการ) 
- เกษตรกรต้องแยกแปลงปลูกพืชอินทรีย์และแปลงปลูกพืชเคมีให้ชัดเจน 
- เกษตรกรต้องจดบันทึกการใช้ปัจจัยการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

บทเรียนความรู้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL) 

  การจัดการความรู้ ภายใต้หัวข้อ “กำลังพลของหน่วยที่ประสบความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเสริม” 
เรื่อง  การเพาะเลี้ยงไก่ชน 

 
หน่วยที่จัดทำ พัน.พัฒนา ๓ 

โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๘๒ โทร ทบ. ๗๕๘๐๐ 
เลขที่ควบคุม

เอกสาร 
 

ผู้จัดทำ ส.ท. สมพงษ์  รุ่งเรืองเลิศ 
พลขับรถ พัน.พัฒนา ๓ 
โทร. ๐๘ ๕๐๓๘ ๓๓๑๖ 

ผู้ตรวจสอบ จ.ส.อ. สามารถ  สีสังข์ 
รอง หน.ชุดสาธารณสุขและสวัสดิการ
สังคมฯ พัน.พัฒนา ๓ 

ผู้อนุมัติ 
 

พ.ต. ขจรศักดิ์  โพธิจิตร 
ผบ.ร้อย.พัฒนา พัน.พัฒนา ๓ 

วันเดือนปี 
ที่อนุมัติ 

๒๐ เม.ย. ๖๕  
 

วัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัว 
รวมถึงเพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สินภายในครัวเรือนและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ขั้นตอนการดำเนินการ (ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เลือกมา) 

 

ขั้นตอน  กิจกรรม 

๑. การเตรียมการ 
 

๑.๑ ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงไก่ชน 
๑.๒ เตรียมสถานที่เพ่ือเพาะเลี้ยงไก่ชน 

๒. การดำเนินงาน 
 

๒.๑ เตรียมการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ชนที่จะผสมพันธุ์ 
๒.๒ การเตรียมแม่ไก่ก่อนนำเข้าผสมพันธุ์ 
๒.๓ ผสมพันธุ์ไก่ชน โดยใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เตรียมไว้ 
๒.๔ อนุบาลและเลี้ยงดูลูกไก ่
๒.๕ จัดจำหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ผลผลิตของงาน  
- การส่งขายให้กับซุ้มหรือในกลุ่มไก่ชน พ่อพันธุ์ไก่เก่งขายได้ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ ตัว 
- ไก่ท่ีไม่ได้ตามขนาดหรือไก่ตอน ส่งขายเป็นไก่เนื้อตามตลาด ขายได้ประมาณ ๘๐ - ๙๐ บาท ต่อ ๑ กิโลกรัม 
- เฉลี่ยแล้วจะมีรายได้เพ่ิมเติมประมาณ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
หน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน) 
 
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
- 
ข้อควรพึงระวัง (ถ้ามี) 
ศัตรูทางธรรมชาติ เช่น งู สุนัข หรือโรค เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


