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คํานํา 
 

การแนะแนวการศึกษาและอาชีพเปนพ้ืนฐานสําคัญของชีวิต เพราะความสําเร็จของบุคคล

เกิดข้ึนจากการวางแผนชีวิตท่ีดี การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตจึง

เปนสิ่งท่ีทุกคนตองการ ดังนั้นการเตรียมความพรอมดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพจึงควรเริ่ม

ตั้งแตระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีผูเรียนตองเตรียมความพรอมกาว  

สูการเปลี่ยนแปลงของตนเองในปหนา  

การพัฒนาการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถ

ดําเนินการไดหลากหลายวิธีการ แตวิธีการท่ีนิยมใชคือการพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมแนะแนวซ่ึงมี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ชุดกิจกรรมแนะแนว คือ เครื่องมือทางการแนะแนวท่ีประกอบดวยสื่อ วิธีการ และ

กิจกรรมแนะแนวหลายๆ กิจกรรมท่ีนํามารวมกันเปนชุดอยางเปนระบบ ทําใหผูเรียนไดเรียนรูและ

ไดรับประสบการณท่ีมีคุณคา สามารถรูจักตนเองดานการศึกษาและอาชีพเกิดหลักการในการดําเนิน

ชีวิต รูจักตั้งเปาหมายของตนเอง สามารถปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมได มีชีวิตอยางเปนสุขในสิ่งท่ี

ตนและสังคมปรารถนา ดังนั้น ชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีมีความสําคัญและคุณคาแกผูเรียนเปนอยางยิ่ง  

ชุดกิจแนะแนวการศึกษาและอาชีพท่ีพัฒนาข้ึนนี้เหมาะสมสําหรับบริบทจังหวัดนครปฐม 

ประกอบดวยชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จํานวน 8 หนวย ประกอบดวย หนวยท่ี 1 การ

รูจักและเขาใจตนเอง หนวยท่ี 2 การรูจักและเขาใจในอาชีพ หนวยท่ี 3 คานิยมทางอาชีพ หนวยท่ี 4  

อาชีพในทองถ่ิน หนวยท่ี 5 เสนทางสูอาชีพ หนวยท่ี 6 การศึกษาตอเพ่ือการมีอาชีพ หนวยท่ี 7 ปจจัย

ท่ีมีผลตอการเลือกอาชีพ และหนวยท่ี 8 ทักษะการพัฒนาตนดานอาชีพ ซ่ึงใชจัดกิจกรรมหนวยละ   

2 ชัว่โมง รวม 16 ชั่วโมง ดําเนินการสรางพัฒนาและหาคุณภาพโดยคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 รวมกับผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ

สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย  

การจัดกิจกรรมแนะแนวครั้งนี้คณะผูจัดทําเลือกใชกระบวนการ Active Learning ของ

อาภรณ ใจเท่ียง (2553) ซ่ึงเปนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดคิด  

ลงมือปฏิบัติ และนําความรูไปใชในสถานการณใหม ประกอบดวย 5 ข้ันตอนสําคัญ คือ  

1. การดึงประสบการณเดิม เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณเดิมของผูเรียนเพ่ือใหผูสอน

ทราบความรูเดิมของผูเรียน และทบทวนประสบการณเดิมของผูเรียน อันเปนประโยชนตอการจัด

กิจกรรมเชื่อมโยงความรูใหม กิจกรรมข้ันตอนนี้อาจใหผูเรียนเลาประสบการณเดิม ชมวีดิทัศนเปนตน  

2. การเสริมประสบการณใหม เปนข้ันท่ีใหผูเรียนไดรับความรูใหมจากกิจกรรมตางๆ ตาม

แนวคิดการเรียนรูเชิงรุก เชน การแบงกลุม ระดมสมอง การศึกษาคนควา  



3. การใหฝกปฏิบัติ เปนข้ันท่ีผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถของตนและของกลุม 

ควรใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมดวยการฝกทักษะการทํางานรวมกัน กิจกรรมในข้ันนี้อาจใหสรุป/

สังเคราะหความรูใหมท่ีไดรับเขียนเปนแผนผังความคิด ใหเขียนรายงานจากการศึกษาคนควา ใหทํา

โครงงาน  

4. การจัดใหนําเสนอผลงาน เปนข้ันท่ีผูเรียนไดนําเสนอผลงานจากการท่ีตนหรือกลุมได

ดําเนินการในข้ันท่ี 3 เพ่ือฝกทักษะการสื่อสาร การนําเสนอ การกลาแสดงออก ความคิดสรางสรรค 

เชน ใหแสดงละคร บทบาทสมมติ จัดนิทรรศการ จัดปายนิเทศ และควรใหมีการประเมินผลรวมกัน

โดยครูและผูเรียน 

5. การสรุปหลักการนําไปใช เปนข้ันท่ีผูเรียนไดสรุปสาระสําคัญท่ีไดเรียน และไดปฏิบัติ

กิจกรรมไปแลว เปนการประมวลหลักการหรือกฎเกณฑ ขอคิดตางๆ เพ่ือเปนประโยชนตอการ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน อาจมีกิจกรรมตอเนื่องเพ่ือฝกทักษะความชํานาญดวยการทําแบบฝกหัด 

การคนควาเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้คณะผูจัดทํายังไดจัดทําเอกสารอานประกอบเพ่ือเสริมประสบการณสําหรับครูเปน

รายหนวยเพ่ือใหครูผูจัดกิจกรรมสามารถศึกษาเพ่ิมเติมประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

และอาชีพเพ่ือจัดกิจกรรมแกนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 6  

ขอบพระคุณทุกฝายท่ีสนับสนุนใหการจัดทําชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือ

การรูจักตนเองและอาชีพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประสบความสําเร็จลงได หวัง    

เปนอยางยิ่งวาชุดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพนี้จะพัฒนาผูเรียนไดเติบโตเปนทรัพยากร

บุคคลท่ีเจริญงอกงามเต็มตามศักยภาพตอไป  
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 

 
หน่วยท่ี 1 ชื่อ การรู้จักและเข้าใจตนเอง                             ระยะเวลา 2 คาบ 
 
1. สาระสาํคญั 

 การรู้จักและเข้าใจตนเอง คือ การที่ผู้เรียนเกิดการรับรู้และเข้าใจตนเองในด้านต่างๆ ทั้ง
คุณลักษณะภายใน เช่น เป้าหมาย ความชอบ ความสนใจ ค่านิยม เป็นต้น คุณลักษณะภายนอก เช่น 
บุคลิกภาพ ความสามารถ เป็นต้น จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจํากัดของตนเอง 
นําไปสู่การต้ังเป้าหมาย การวางแผนและการตัดสินใจกับการศึกษาต่อและอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับ
คุณลักษณะของตน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีข้อมูลเก่ียวกับตนเองและนําไปสู่การพัฒนาตนเองด้าน
อาชีพต่อไป การรู้จกัและเข้าใจตนเองจึงมีความสําคัญต่อมนุษย์ ดังน้ันเราจึงต้องรู้จักและเข้าใจตนเอง 
 

2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 2.1 เพ่ือใหผู้้เรียนบอกความสําคัญของการรู้จักและเข้าใจตนเอง (K) 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนบอกคุณลักษณะภายใน และคุณลักษณะภายนอกของตนเองได้ (K) 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์จุดเด่นและข้อจํากัดของตนเองได้ (P) 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในคุณลักษณะของตนเอง (A) 
 

3. สาระการเรียนรู ้

 3.1  ความสําคัญของการรู้จกัตนเอง 
3.2  การรู้จักตนเองในด้านต่างๆ 
3.3  จุดเด่นและข้อจํากัดของตนเอง 
3.4  ความภาคภูมิใจในคุณลกัษณะของตนเอง 

 

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 4.1 น่ีแหละตัวฉัน 
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5. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม  
 คาบที่ 1 

ขั้นนาํ (10 นาที) 
1. ครูทักทายนักเรียนและให้นักเรียนบอกบุคคลที่นักเรียนช่ืนชอบเพราะอะไรถึงชอบ 

จากน้ันครูให้นักเรียนดูคลิป “เปิดใจน้องแพรพาเพลิน” ค้นพบตัวเองจนประสบ
ความสําเร็จ 

ขั้นดําเนนิการ  (40 นาที) 
     (ทบทวนประสบการณ์เดิม) 

2. ครูพูดคุยสนทนากับนักเรียนว่า บุคคลที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ มีพ้ืนฐานมาจาก 
การที่เขารู้จักและเข้าใจในตนเองว่าพวกเขามีความสามารถอะไร มีลักษณะเป็นเช่นไร 
เป็นพ้ืนฐานสําคัญสู่การประสบความสําเร็จ   

 (เสริมประสบการณ์ใหม)่ 
3.  ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เร่ือง “การรู้จักตัวเอง” แล้วครแูละนกัเรียนร่วมกันสรุป

ความรู้ที่ได้จากใบความรู้เร่ือง การรู้จักตัวเอง ดังน้ี การรับรู้เก่ียวกับตนเองทางด้าน
ลักษณะทางกาย การรับรู้เก่ียวกับตนเองทางด้านลักษณะทางจิต และการรับรู้เก่ียวกับ
ตนเองทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 (ให้ฝึกปฏิบัติ) 
4. ครูให้นักเรียนจับคู่ทําใบงานที่ 1 เร่ือง “ตัวตนของเรา” โดยใช้เวลาประมาณ 15–20 นาที 
5. ครูสุ่มใบงานของนักเรียนอย่างน้อย 3 คน แล้วอ่านคําตอบในใบงานทีละข้อเพ่ือให้

นักเรียนทายว่าเป็นลักษณะของใคร เพราะอะไรจึงคิดว่าเป็นคนๆ น้ัน 
6. ครูและนักเรียนช่วยกันเช่ือมโยงความรู้จากกิจกรรมว่า การสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของ

ตนเองควรเป็นข้อมูลที่มาจากมุมมองทั้งของตนเองและมุมมองจากผู้อ่ืนที่สะท้อนมายัง
ตนเอง 

ขั้นสรุป (10 นาที) 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับลักษณะภายใน, ลักษณะภายนอกและ

ความสําคัญของการรู้จักและเข้าใจตนเอง 

 คาบที่ 2   
ขั้นนาํ (10 นาที) 
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน แล้วสอบถามนักเรียนว่าเพ่ือนคนใดที่นักเรียนชอบมากที่สุด 

เพราะอะไร 
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2. ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ “เจ๊ดาตลาดแตก” แล้วพูดคุยกับนักเรียนว่า นักเรียนเห็นอะไร
จากคลิปและรู้สึกอย่างไรกับคลิปน้ี   

ขั้นดําเนนิการ  (40 นาที) 
3. ครูพูดเช่ือมโยงให้นักเรียนเห็นถึงจุดเด่นและข้อจํากัดของเจ๊ดา แล้วแจกใบความรู้ที่ 2 

เร่ือง แนวทางการพัฒนาตนเอง ให้นักเรียนศึกษาและช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ 
4. ครูให้นักเรียนทําใบงานที่ 2 เร่ือง “I see you” โดยการเขียนจุดเด่น และข้อจํากัดของ

ตนเองอย่างน้อยคนละ 3 ขอ้ 
5. ครูให้นักเรียนนําใบงานที่ 2 เร่ือง “I see you” ให้เพ่ือนในห้องเขียนจุดเด่นและข้อจํากัด

ของตัวเราอย่างน้อย 5 คน 
(จัดให้แสดงผลงาน) 
6. ครูขออาสาสมัครนักเรียนนําเสนอใบงานเรื่อง I SEE YOU หน้าช้ันเรียนและให้เพ่ือน

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงจุดเด่นและข้อจํากัดของเพ่ือนและแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง 

 (สรุปหลักการนําไปใช้) 
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนนําข้อมูลที่ได้จากการทําใบงาน “I see you” มาวิเคราะห์ข้อดี สู่

การนําไปต่อยอดเพ่ือโอกาสในชีวิต และพิจารณาข้อจํากัดของตนเองว่าสร้างอุปสรรค
อะไรให้ชีวิตแต่ละคน เพ่ือนําไปสู่การระบุถึงแนวทางการพัฒนาตนเอง 

ขั้นสรุป  (10 นาที) 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความเข้าใจเก่ียวกับจุดเด่น และข้อจํากัดของตนเอง

คืออะไร และเราสามารถพัฒนาข้อจํากัดได้อย่างไร 
9. ให้นักเรียนเขียนนําเสนอตัวเองด้วยคําจํากัดความ 3 คํา เป็นช้ินชานที่แสดงถึงตัวตนของ

นักเรียนพร้อมทั้งอธิบายเหตุผล 
 

6. สื่อ/อุปกรณ์ 

6.1  คลิป “เปิดใจน้องแพรพาเพลิน” 
6.2  ใบความรู้ที่ 1 การรู้จักตัวเอง 
6.2  ใบงานที่ 1 เร่ือง ตัวตนของเรา 
6.3  คลิป “เจ้ดาตลาดแตก” 
6.4   ใบงานที่ 2 เร่ือง  I See You 
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7. การวัดและประเมิน  

7.1 วิธีการประเมิน 
7.1.1 ตรวจใบงาน 
7.1.2 ตรวจช้ินงาน  

7.2 เครื่องมือประเมิน 
7.2.1 แบบประเมินใบงาน 
7.2.2 แบบประเมินช้ินงาน 

7.3 เกณฑ์การประเมิน 
    การประเมินผลใบงาน 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้
ผ่าน -  ใบงานที่ 1 เร่ือง ตัวตนของเราบอกข้อมูลของตนเองได้ 

ครบทุกหัวข้อ       
-  ใบงานที่ 2 I See You  บอกจุดเด่นและข้อจํากัดของตนเอง

อย่างน้อย 3 ข้อ 
-  ช้ินงาน น่ีแหละตัวฉัน เขียนอธิบายนําเสนอตัวเอง 3 คําได้ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ -  ใบงานที่ 1 เร่ือง ตัวตนของเรา  บอกได้ไม่ครบ 
-  ใบงานที่ 2 I See You  บอกได้ไม่ครบ 
-  ช้ินงาน น่ีแหละตัวฉัน เขียนอธิบายไม่ได้  

 
 7.4 เกณฑ์การตัดสิน 

 ระดับดีขึน้ไปจึงถือว่าผ่าน  
1)  ใบงานที่ 1 เร่ือง ตัวตนของเรา 

-  บอกข้อมูลของตนเองได้ครบทุกหัวข้อ ระดับคุณภาพ  ผ่าน     
-  บอกได้ไม่ครบ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
  

2)  ใบงานที่ 2 เร่ือง I See You      
-  บอกจุดเด่นและข้อจํากัดของตนเองอย่างน้อย 3 ข้อ ระดับคุณภาพ  ผ่าน 
-  บอกได้ไม่ครบ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

 

3)  ช้ินงาน น่ีแหละตัวฉัน      
-  เขียนอธิบายนําเสนอตัวเอง 3 คําได้ ระดับคุณภาพ  ผ่าน      
-  เขียนอธิบายไม่ได้     ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
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การรูจ้ักตนเองรวมไปถึงการรบัรูแ้ละรูจ้ักความสามารถของตัวเราเองจะต้องรูว้่า
เราเป�นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไรการรูจ้ักตนเอง เป�นรากฐานของ
การสรา้งความเชื�อมั�นในตนเองเพราะการรูจ้ักตนเองหมายรวมถึง ขีดความสามารถของตัวเรารู้
ข้อจํากัดของตัวเองเรา อะไรที�ทําได้เมื�อเราได้เข้าใจป�จจัยต่าง ๆ เหล่านี�ก็จะทาให้เกิดการยอมรบั
และเข้าใจผู้อื�นในสังคมได้อย่างมีความสุข

การรูจ้ักตนเองมีความสําคัญต่อการกระทําการประพฤติ และการแสดงออก ผู้ที�รูจ้ักตนเอง
พอจะดํารงตนอย่างพอเหมาะพอควรก่อนที�จะทําอะไรอื�นบุคคลควรจะรูจ้ักตนเองก่อน 
(ธนัญญา ธรีะอกนิษฐ ์2560, สิรพิร สมบูรณ์บูรณะ, 2560)
 
      สิรพิร สมบูรณ์บูรณะ (2560) ได้กล่าวถึง การรูจั้กตนเองในด้านต่าง ๆ  ดังนี�

1. การรับรู้เกี�ยวกับตนเองทางด้านลักษณะทางกาย ได้แก่ การที�บุคคลต้องรู้จักตนเอง
ในส่วนของสรรีะทางกายว่าตนเองมีรูปรา่งหน้าตาหน้าตาเป�นอย่างไรขนาดของรา่งกาย
ทรวดทรงและสัดส่วนของรา่งกาย การทรงตัวกิรยิาท่าทางอิรยิาบถต่าง ๆ ผิวพรรณและรวมไป
ถึงสุขภาพของรา่งกาย และมีสติป�ญญา รูคิ้ดรูพ้ิจารณาในเรื�องต่าง ๆ ได้มีความรูค้วามสามารถที�
จะดํารงชีวิตอยู่ได้ ลักษณะทางกาย เป�นเรื�องของพันธุกรรมเราคงกําหนดมากไม่ได้นัก 
แต่เราอาจดแูลรกัษาให้รา่งกายสะอาดเป�นอยา่งธรรมชาติที�กําหนด และงดงามตามธรรมชาติหรอื
ปรุงแต่งให้ดดีู ตั�งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าลักษณะทางกายของเราอาจบอกบุคลิกภาพของบุคคลได้ 

2. การรับรู้เกี�ยวกับตนเองทางด้านลักษณะทางจิต
เป�นการรับรู้ที�เกี�ยวข้องกับเรื�องอารมณ์ความสนใจความถนัดแต่ถ้าจะกล่าวให้ชัดลงไปคือ
การรับรู้ในเรื�องลักษณะนิสัยของตนเองในความเป�นบุคคลนิสัยของบุคคลจะเริ�มจากการที�
บุคคลมีปฏิกิริยาต่อสิ�งเร้าซึ�งเป�นการกระทําที�เกิดขึ�นโดยการผ่านกระบวนการเรียนรู้พอเด็ก
เริ�มเข้าโรงเรียนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในชีวิตประจาวันเริ�มเรียนรู้ เริ�มสะสมสิ�งต่าง ๆ 
เข้ามาในชีวิต เด็กเริ�มมีระบบผสมผสานนิสัยต่างๆ มากขึ�น และลักษณะนิสัยต่าง ๆ 
ถูกจัดระบบให้อยู่ในระบบใหญ่ที�เรียกว่าตัวของตัวเอง"หรือ "Self" นอกจากนี�แล้วอุปนิสัย
หรือลักษณะนิสัยยังทําหน้าที�ประเมินค่าเมื�อมันทางานร่วมกับเจตคติโดยเจตคติจะใช้
ประเมินความรู้สึก  โดยจะแสดงออกในเรื�องจะยอมรับได้หรือไม่สามารถยอมรับในสิ�งต่าง ๆ
หรือเรื�องต่าง ๆ 

3.การรับรู้เกี�ยวกับตนเองทางด้านสิ�งแวดล้อม เมื�อบุคคลเกิดมาทุกชีวติต้องสัมผสักับ
สิ�งแวดล้อม ตั�งแต่ระบบครอบครัว ไปจนถึงระบบสังคมใหญ่ สิ�งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อบุคคล
มากเป�นตัวกําหนดบุคลิกภาพบุคคลต้องเรียนรู้ว่าตนเองอยู่ในสภาพสิ�งแวดล้อมอย่างไรและ
ประเมนิบรรทัดฐานทางสังคมได้วา่ตัวเราพงึปฏิบัติตนอย่างไร

ใบความรู้ที� 1 
การรู้จักตนเอง
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ใบงานที� 1
ตัวตนของเรา

คําชี�แจง
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลต่อไปนี�

ชื�อ-สกุล ชั�น เลขที� วนัที�

ฉันชื�อ__________ เพื�อนฉันชื�อ________

1. รูปรา่งหน้าตาของฉัน__________________________
2. กิจกรรมที�ฉันชอบทํามากที�สุด_____________________
3. ความสามารถพเิศษของฉัน_______________________
4. เพื�อนชอบวชิาอะไรมากที�สุด________________________
5. ฉันสนใจในอะไรมากที�สุด________________________
6. สิ�งที�ฉันไมอ่ยากทํามากที�สุด______________________

1. รูปรา่งหน้าตาของเพื�อน___________________________
2. กิจกรรมที�เพื�อนชอบทํามากที�สุด______________________
3. ความสามารถพเิศษของเพื�อน_______________________
4. เพื�อนสนใจในอะไรมากที�สุด_________________________
5. เพื�อนสนใจในอะไรมากที�สุด_________________________
6. สิ�งที�เพื�อนไมอ่ยากทํามากที�สุด_______________________
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นิตยา ศรีจํานง (online)  ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง
    การพัฒนาการตระหนักรู้และเข้าใจในตนเองเป�นกระบวนการที�มีการ
พัฒนามาจากการผสมผสานระหว่าง อัตตา ภาพลักษณ์ พฤติกรรม อารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด เจตคติ ความเชื�อ ค่านิยม จริยธรรม คุณค่าศักดิ�ศรี 
และเอกลักษณ์เฉพาะตนซึ� งได้รับประสบการณ์ และจากการมีปฏิสัมพันธ์
กับสังคม และ สิ� งแวดล้อม โดยเฉพาะบุคคลสําคัญในชีวิตคนในครอบครัว
เพื�อนเพื�อนร่วมงานที�มีปฏิกิริยาโต้ตอบมาบุคคลที�ต้องการพัฒนาตนเอง
จะต้องเป�ดใจให้กว้างที�จะรับฟ�งความเห็นจากผู้อื�นแสวงหาข้อมูลทั�งด้านบวก
และลบจุดดี จุดอ่อนหรือจุดด้อยของตนจากวิธีต่าง ๆ แล้วพิจารณาด้วยเหตุผล
อย่างเป�นกลางตามความจริงเพื�อนํามาเป�นแนวทางในการปรับปรุง 
และพัฒนาตนเองตามเป�าหมายแล้วจะทําให้ขอบเขตการรับรู้ของตนเองขยาย
กว้าง นอกจากนี�  เพียรดี เป�� ยมมงคล (2556 อ้างใน นิตยา ศรีจํานง, online)
ได้กล่าวถึงการพัฒนา  การตระหนักรู้ในตนเองมี 3 ขั�นตอนดังนี�  

1.การฟ�งตนเอง
      คือการสํารวจความรูสึ้กของตนเองในขณะนั�นวา่ เรามคีวามรูสึ้กอะไรเกิดขึ�น 
และค้นหาสาเหตุของความรูสึ้กวา่เกิดจากอะไร ทําได้โดยใช้คําถามๆตนเองดังนี� 
“ขณะนี�ฉันมคีวามรูสึ้กอย่างไร” “เพราะอะไรฉันจึงรูสึ้กเช่นนี� มเีหตุการณ์อะไร
เกิดขึ�นจึงทําให้ฉันมคีวามรูสึ้กอย่างนี�” “เมื�อฉันมคีวามรูสึ้กเหล่านี�ฉันแสดงอะไร
ออกไปบ้าง” 

2.การฟ�งคนอื�นวิจารณ์ตนเอง
       คือการเป�ดโอกาสให้คนอื�นป�อนกลับ (Feed back)หรอืให้คําติชม 

3.การบอกคนอื�นเกี�ยวกับตนเอง 
  เป�นการเป�ดเผยตนเองขณะที�เราเป�ดเผยตนเองเราจะรบัรูค้วามรูสึ้กของเราวา่มคีวาม
เข้มแข็งหรอืความอ่อนแออย่างไรการเป�ดเผยตนเองได้แค่ไหนขึ�นอยู่กับความซื�อสัตย์ที�มี
ต่อตนเองและการที�บุคคลไวว้างใจในคนอื�น

ใบความรู้ที� 2
แนวทางการพัฒนาตนเอง
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ใบงานที� 2
I SEE YOU

คําชี�แจง 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลต่อไปนี�

ในมุมของฉัน ในมุมของเพื�อน
จุดเด่นของฉัน

1.______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

จุดเด่นของฉัน

1.______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

ข้อจํากัดของฉัน

1.______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

ข้อจํากัดของฉัน

1.______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

ชื�อ-สกลุ ชั�น เลขที� วนัที�
10



นักเรียนมีแนวทางการพัฒนาตนเองอย่างไร

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________

ให้นักเรียนสรุปจุดเด่นและข้อจํากัดในมุมมองของนักเรียน

และมุมมองของเพื�อน
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 

หน่วยท่ี 2 ชื่อ การรู้จักและเข้าใจในอาชีพ                              ระยะเวลา 2 คาบ 
 

1. สาระสาํคญั 

 การรู้จักและเข้าใจอาชีพ คือ การช่วยให้ผู้เรียนมีข้อมูลเก่ียวกับอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความสนใจของตนเอง การรู้จักและเข้าใจในอาชีพต่างๆ สามารถทําได้
โดยการศึกษารายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับลักษณะและสภาพของการทํางาน โอกาสการมีงานทํา 
ความก้าวหน้าของแต่ละอาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของตนเองด้านอาชีพในลักษณะอาชีพ
ศึกษา เพ่ือนําไปสู่การวางแผนเข้าสู่อาชีพต่อไป การรู้จักและเข้าใจอาชีพจึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการ
ดํารงชีพ ดังน้ันเราจึงควรรู้จักและเข้าใจอาชีพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของตน 
 

2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 2.1 เพ่ือใหผู้้เรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้ (K) 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนระบุอาชีพที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของตนเองได้ (S) 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนยึดมั่นต่อเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพที่สุจริต (A) 
 

3. สาระการเรียนรู ้

 3.1 กลุ่มอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ 
 3.2 ความสัมพันธ์ของอาชีพกับคุณลักษณะของตนเอง 
 

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน 

 4.1 ช้ินงานเร่ือง “อาชีพของฉัน”  
 

5. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม  

คาบที่ 1 
    ขั้นนํา 

1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ฉันเป็นใคร” โดยให้ตัวแทนนักเรียนข้ึนมาจับภาพอาชีพ 
(คร,ู หมอ, ตํารวจ, ทหาร, ค้าขาย, ชาวนา, มอไซด์รับจ้าง, นักร้อง, นักแสดง, นักกีฬา ฯลฯ) 
พร้อมใบ้คําโดยใช้ท่าทางแสดงถึงอาชีพน้ัน และให้เพ่ือนๆ ในห้องทายว่าคืออาชีพอะไร 
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    ขั้นดําเนนิการ 
 (ทบทวนประสบการณ์เดิม) 

2. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับอาชีพของบุคคลในครอบครวั ว่าประกอบอาชีพใดบ้าง 
 (เสริมประสบการณ์ใหม)่ 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับการจัดกลุ่มของอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ 
โดยศึกษาจากใบความรู้ที่ 1 เร่ือง กลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ และร่วมกัน
สรุปความรู้ที่ได้จากใบความรู้ที่ 1 เร่ือง กลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ 
(ให้ฝึกปฏิบัติ) 

4. ครูให้นักเรียนทําใบงานที่ 1 เร่ือง อาชีพในฝันของฉัน 
(จัดให้แสดงผลงาน) 

5. ครูสุ่มนักเรียนให้มานําเสนอใบงานอาชีพในฝันของฉันหน้าช้ันเรียน (ประมาณ 4-5 คน) 
พร้อมทั้งครูให้คําแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาชีพน้ันๆ 
(สรุปหลักการนําไปใช้) 

6. ครูให้นักเรียนจําแนกประเภทอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพทั้ง 4 ประเภท แลว้
มอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม 

    ขั้นสรุป 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขอ้มูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่นักเรียนสนใจ 

 
คาบที่ 2   
    ขั้นนํา 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนและเปิดคลิปเพลง “อาชีพน่ารู้” แต่งโดยนายนรรัชต์ ฝันเชียร แล้ว
ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าอาชีพในเพลงมีอาชีพอะไรบ้าง  

 

    ขั้นดําเนนิการ 
 (ทบทวนประสบการณ์เดิม) 

2. ครูแจกใบงานที่ 2 เร่ือง I SEE YOU (จากหน่วยที่ 1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง) ให้นักเรยีนได้
ทบทวนถึงจุดเด่นและข้อจํากัดของตนเอง  
(เสริมประสบการณ์ใหม)่ 

3. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 – 5 คนและให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่  2 เร่ือง กลุ่มอาชีพตาม
ลักษณะบุคลิกภาพ ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ือง กลุ่มอาชีพตามลักษณะบุคลิกภาพ 

4. ครูและนักเรียนสนทนาความสัมพันธ์ของอาชีพกับคุณลักษณะของตนเอง 
(ให้ฝึกปฏิบัติ) 
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5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์อาชีพที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของตนเองและของเพ่ือนในกลุ่ม
พร้อมกับบอกข้อดีของการประกอบอาชีพน้ันๆ 
(จัดให้แสดงผลงาน) 

6. ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการวิเคราะห์อาชีพที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของตนเอง  
พร้อมกับบอกความสําคัญของการประกอบอาชีพน้ันๆ  
(สรุปหลักการนําไปใช้) 

7. ครูให้นักเรียนทําช้ินงาน “อาชีพของฉัน” 
ขั้นสรุป 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เร่ือง กลุ่มอาชีพตามลักษณะบุคลิกภาพ 
 

6. สื่อ/อุปกรณ์ 

    6.1 ภาพอาชีพ 
    6.2 ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง กลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ 
    6.3 ใบงานท่ี 1 เร่ือง อาชีพในฝันของฉัน 
    6.4 คลิปเพลง “อาชีพน่ารู้” แต่งโดยนายนรรัชต์ ฝันเชียร 
    6.5 ใบความรู้ที่  2 เร่ือง กลุ่มอาชีพตามลักษณะบุคลิกภาพ 
7. การวัดและประเมิน  

7.1 วิธีการประเมิน 
 7.1.1 ตรวจใบงาน 
 7.1.2 ตรวจช้ินงาน  
    7.2 เครื่องมือประเมิน 
 7.2.1 แบบประเมินใบงาน 
 7.2.2 แบบประเมินช้ินงาน 
    7.3 เกณฑ์การประเมิน 
 การประเมินผลใบงาน 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้
ผ่าน - ใบงานที่ 1 เร่ือง อาชีพในฝันของฉัน บอกข้อมูลได้ครบทกุหัวข้อ

- ช้ินงานเร่ือง “อาชีพของฉัน” บอกข้อมูลได้ครบทุกหัวข้อ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ - ใบงานที่ 1 เร่ือง อาชีพในฝันของฉัน บอกได้ไม่ครบ 

- ช้ินงานเร่ือง “อาชีพของฉัน” บอกได้ไม่ครบ 
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    7.4 เกณฑ์การตัดสนิ 
 ระดับดีขึน้ไปจึงถือว่าผ่าน  
  1) ใบงานที่ 1 เร่ือง อาชีพในฝันของฉัน 

     - บอกข้อมูลได้ครบทุกหัวข้อ         ระดับคุณภาพ  ผ่าน  
     - บอกได้ไม่ครบ     ระดับคุณภาพ  ไม่ผ่าน 

 

 2) ช้ินงานเร่ือง “อาชีพของฉัน”      
      - บอกข้อมูลได้ครบทุกหัวข้อ    ระดับคุณภาพ  ผ่าน 
      - บอกได้ไม่ครบ         ระดับคุณภาพ  ไม่ผ่าน 
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ลักษณะของของบุคลิกภาพที�เหมาะกับอาชีพ__________
1. _____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
ความสําคัญของอาชีพ__________
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________

อาชีพของฉัน
คําชี�แจง
 ให้นักเรยีนวาดภาพอาชีพที�นักเรยีนคิดวา่เหมาะสมกับ
คณุลักษณะของตนเองพรอ้มทั�งบอกความสําคัญของอาชีพนั�น

อาชีพ_____
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ใบความรูท้ี่ 1 
กลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ 

พิศมัย บุณยโสภณ (2560)  ไดก้ล่าวถึงการจดักลุม่อาชพีตามลักษณะการประกอบอาชีพ ดงันี ้
การแบ่งอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ สามารถจัดกลุ่มอาชีพตามลักษณะการ

ประกอบอาชีพได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้ 
1. อาชีพอิสระ (Freelance) หมายถึง อาชีพทุกประเภทที่ผู้ประกอบอาชีพดำเนินการด้วย

ตนเองแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่ม เป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้คนมาก ถ้ามีความจำเป็นจะใช้วิธีการจ้างคนมา
ช่วยงานเป็น ครั้งคราว เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุนและจัดจำหน่ายเอง คิดแผนงานและตัดสินใจด้วย
ตนเองทุกเรื่อง ทำให้การพัฒนาอาชีพเป็นได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ผู้ประกอบอาชีพ 
อิสระยังต้องมีความอดทนต่องานหนัก ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมองเห็นเส้นทาง   การดำเนินงานของตนเองได้ทะลุปรุโปร่ง 

2. อาชีพรับจ้าง (Occupation work for) หมายถึง อาชีพที่รับจ้างทำงานให้กับผู้ว่าจ้างโดย
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน อาชีพรับจ้างประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่า 
“นายจ้าง” หรือ”ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหลังเรียกว่า “ลูกจ้าง” หรือ “ผู้รับจ้าง” มีค่าตอบแทนที่ ผู้ว่าจ้าง
จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งเรียกว่า “ค่าจ้าง” ลักษณะการทำงานรับจ้างส่วนใหญ่ทำงานในสถาน
ประกอบการหรือโรงงาน อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาของเจ้าของสถานประกอบการหรือ
นายจ้าง ทำงานตามเวลาที่กำหนด การประกอบอาชีพรับจ้างมีข้อดีตรงที่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการลงทุน 
เนื่องจากผู้รับจ้างจะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การทำงานที่ผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้ ทำงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
ข้อเสียมักจะเป็นงานที่ทำซ้ำ ๆ เหมือนกันทุกวัน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างปัจจัยที่จะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพนี้มีความเจริญก้าวหน้า ได้แก่ ความรู้ความชำนาญในการทำงาน มีกิจนิสัยการ
ทำงานที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความมานะอดทน ยอมรับกฎเกณฑ์และเชื่อฟังคำสั่ง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีสุขภาพอนามัยดี 

3. อาชีพงานฝีมือ (Craft Occupation) เป็นอาชีพที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชำนาญเฉพาะด้าน ได้แก่ งานศิลปะ งานหัตถกรรม และงานประติมากรรมเป็นต้น 

4. อาชีพรับราชการ (Government Servant Occupation) รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพที่มีลักษณะการปฏิบัติงานมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน 

18



ใบความรู้ที่ 2 
อาชีพตามลักษณะทางบุคลิกภาพ 

คุณทราบหรือไม่ว่า บุคคลในโลกนี้ ถ้าเราแบ่งออกตามลักษณะทางบุคลิกภาพแล้ว อาจจะแยกได้เป็น 6 กลุ่ม 
ตัวคุณเองก็เป็น 1 ใน 6 กลุ่มนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ถ้าคุณสนใจทางช่าง ชอบทำงานกับวัตถุ เครื่องจักร 
        คุณมักจะมีลักษณะทาง บุคลิกภาพเป็นคนข้ีอาย ขี้เกรงใจ ถ่อมตน จริงใจ ไม่ใคร่รู้ว่าใครเขาคิด

อย่างไร แต่จะดูหนักแน่น ไม่เพ้อฝัน มีอารมณ์ม่ันคง ไม่ท้อถอย และส่วนใหญ่มักจะคล้อยตามระบบ 
        ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ แสดงว่า อาชีพท่ีคุณควรจะพิจารณาก็น่าจะเป็นอาชีพทางช่างชนิดต่างๆ เช่น  

ช่างเทคนิค ช่างเครื่องยนต์ ช่างฟิต และกลุ่มอาชีพทางวิศวกร ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเครื่องจักรกล เหมืองแร่ 
โยธา เป็นต้น นอกจากนี้ ก็มีอาชีพทางเกษตรกรรมต่างๆ และทางด้านป่าไม้ และท่ีเกี่ยวกับสัตว์ และพืช 

กลุ่มท่ี 2 ถ้าคุณชอบสังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์ ตัดสินปัญหา 
        ย่อมแสดงว่า คุณมีบุคลิกของนักวิชาการ คือ ชอบวิเคราะห์ วิจารณ์ มีหลักการและเหตุผล สงสัยใฝ่รู้ 

ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ไม่ชอบพ่ึงพา ละเอียดรอบคอบ สงวนท่าที และค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยม 
        ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ อาชีพที่น่าจะตรงกับอุปนิสัย ได้แก่ อาชีพทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น

แพทย ์นักเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ นักคณิตศาสตร์ ธรณีวิทยา เภสัชกร นักภูมิศาสตร์ สมุทรศาสตร์ เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 3 คุณท่ีสนใจทางด้านศิลปะ ชอบความอิสระ คิดฝันในการทำงาน 
        โดยทั่วไปแล้ว บุคลิกของคุณค่อนข้างสลับซับซ้อนกว่ากลุ่มอ่ืนอยู่บ้าง มักชอบทำอะไรตามอารมณ์ มี

ความคิดริเริ่ม ไม่ชอบคล้อยตาม ชอบแสดงออก รักความเป็นอิสระ ชอบสร้างวิมาน และบางทีคิดในสิ่งที่
เป็นได้ยาก ข้อสำคัญ มักจะไม่ชอบทำงานที่มีโครงสร้างตายตัวหรือมีระเบียบที่เคร่งครัด 

        คุณที่เลือกกลุ่มนี้ อาชีพที่น่าจะประกอบได้ก็มีตั้งแต่ นักแสดง ผู้กำกับ ครูสอนดนตรี วรรณคดี นัก
ประชาสัมพันธ์ นางแบบ มัณฑนากร นักเขียนบทละคร นักประพันธ์ จิตรกร และผู้ให้ความบันเทิงทุกรูปแบบ 

19

http://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?KeyOpt=COMPLEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat=1&SearchFields=Positions,Companies&Key=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84
http://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?KeyOpt=COMPLEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat=1&SearchFields=Positions,Companies&Key=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?KeyOpt=COMPLEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat=89&JSSRC=JSRSB
http://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?KeyOpt=COMPLEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat=102&JSSRC=JSRSB&recentSelected=94
http://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?KeyOpt=COMPLEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat=195,194,199,197,200&JSSRC=JSRSB
http://th.jobsdb.com/th/th/Search/FindJobs?KeyOpt=COMPLEX&JSRV=1&RLRSF=1&JobCat=222&JSSRC=JSRSB


กลุ่มท่ี 4 ถ้าคุณชอบทำงานกับคน รับใช้ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 
        ย่อมแสดงว่า ลักษณะเด่นทางบุคลิกภาพของคุณก็คือความเป็นกันเอง ชอบสังคม มีอุดมคติ น่าเชื่อถือ 

และรับผิดชอบ อาชีพที่น่าจะนำความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้จึงน่าจะได้แก่ อาชีพ ครู นางพยาบาล 
นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คำปรึกษาทางจิตใจ อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษา และงานให้การบริการทุกประเภท 

กลุ่มท่ี 5 ถ้าคุณชอบชักนำผู้อื่น มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น ให้เขาคล้อยตาม 
        บุคลิกภาพของคุณในกลุ่มนี้ มักจะเป็นคนกล้า เชื่อมั่นในตนเอง ชอบแสดงออก คล่องแคล่ว ว่องไว รัก

ความก้าวหน้า ทะเยอทะยานสูง ชอบโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตามตน ชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ที่จะต้อง
ไปควบคุมผู้อ่ืนเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

        อาชีพหลักของบุคคลกลุ่มนี้ จึงได้แก่ อาชีพทางธุรกิจต่างๆ เช่น นักวิจัยตลาด นายธนาคาร ผู้ขาย
ประกัน พนักงานขายสินค้า ผู้พิพากษา อัยการ ผู้จัดการธนาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ทำงาน
สำนักจัดหางาน เป็นต้น 

กลุ่มท่ี 6 ถ้าคุณชอบทำตามชี้แนะของคนอ่ืน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 
        ชอบคล้อยตามกฎที่เคยปฏิบัติ มา เป็นคนมีระเบียบ รับผิดชอบ อดทน ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยม ชอบ

กิจกรรมทางธุรการ การจดบันทึก รวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ การนับจำนวนและงานที่ได้รับคำสั่งจากผู้อ่ืน 
        อาชีพที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของบุคคลประเภทนี้จึงมักเป็น อาชีพเลขานุการ เสมียนบัญชี 

พนักงานไปรษณีย์ พนักงานธุรการทุกประเภท ตลอดจนถึงผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับบรรณารักษ์ 
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 

หน่วยที่ 3 ค่านิยมทางอาชีพ         ระยะเวลา 2 คาบ 
.................................................................................................................................................... 
1. สาระส าคัญ 

ค่านิยมทางอาชีพ  หมายถึง  ความเชื่อของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งต่างๆ นั้นเกิดจากกระบวนการ
หล่อหลอมทางสังคมที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
ตัวเองและสังคมด้านอาชีพโดยเฉพาะภายในความคิดอารมณ์ความรู้สึกและเจตคติการที่ผู้เรียนได้
ส าเร็จค่านิยมทางอาชีพจะช่วยให้เกิดความกระจ่างในตนเองและสามารถสร้างค่านิยมที่เหมาะสมใน
การเลือกที่อาชีพที่เหมาะสมอย่างแท้จริงของอาชีพจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์โดยเฉพาะผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งนั้นครูจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดค่านิยมทางอาชีพที่เหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายความส าคัญของค่านิยมทางอาชีพได้ (K) 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถท าความกระจ่างเก่ียวกับค่านิยมทางอาชีพของ

ตนเอง (K) 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนวิเคราะห์ค่านิยมที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพของตนเอง (S) 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่เหมาะสมในการเลือกอาชีพสุจริต (A) 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความส าคัญของค่านิยมทางอาชีพ 
3.2 ปัจจัยที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเลือกค่านิยมในการประกอบอาชีพ 

 
4. ช้ินงาน / ภาระงาน (ถ้ามี) 

4.1  ฟลิปชาร์ท เรื่อง ความส าคัญของ  “ค่านิยมทางอาชีพ” 
 
5. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม   
คาบที่ 1 
    ขั้นน า 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนพร้อมตั้งค าถามถามนักเรียน  
- นักเรียนรู้จักค าว่าค่านิยมหรือไม่ 
- ค่านิยม หมายถึงอะไร 

    ขั้นด าเนินการ 
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน พร้อมทั้งแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ค่านิยม

ทางอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท าการศึกษาใบความรู้ 
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3. ครูให้นักเรียนดู วีดีทัศน์ เรื่อง อาชีพท่ีได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน จากเว็บไซต์
(https://drive.google.com/file/d/1QttPtRSPlYTJyJo0fTTzFm3MFPVDyvFB/view?
usp=sharing)                                                                                                                                                      

4. ครูสอบถามนักเรียน ว่าได้รับความรู้อะไรบ้าง จากการดูวีดีทัศน์ เรื่อง อาชีพที่ได้รับความ
นิยมในยุคปัจจุบัน    

5. ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นว่า แต่ละอาชีพที่นักเรียนได้รับชมจากวีดีทัศน์เป็นอาชีพที่ได้รับ
ความนิยมในสังคมปัจจุบัน และครูเน้นย้ าความหมายของค าว่า “ค่านิยมทางอาชีพ” 
ครูถามนักเรียนว่า อาชีพที่ได้รับความนิยมจากในวีดีทัศน์นั้นมีอาชีพอะไรบ้าง  

- อาชีพแต่ละมีลักษณะอย่างไร  
- ผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ต้องมีคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานอะไรบ้าง 
- ครูแจกกระดาษฟลิปชาร์ท ให้นักเรียนกลุ่มละ  1 แผ่น เพ่ือให้นักเรียนแต่ละ

กลุ่มร่วมกันอภิปรายความส าคัญของ  “ค่านิยมทางอาชีพ” 
 

ขั้นสรุป 
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอธิบายความส าคัญของ “ค่านิยมทางอาชีพ” 

หน้าชั้นเรียน 
 
คาบที่ 2   
ขั้นน า 
 

1. ครูถามนักเรียนว่าอาชีพ คืออะไร  อาชีพในฝันของนักเรียน คืออาชีพอะไร เพราะเหตุใด
นักเรียนจึงเลือกอาชีพนั้น ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบค าถาม 

2. ครูถามนักเรียนว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเลือกค่านิยมในการ
ประกอบอาชีพ  

     
ขั้นด าเนินการ  

3. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน พร้อมทั้งแจกใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ปัจจัยที่
ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเลือกค่านิยมในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนได้
ท าการศึกษาและให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง“เรื่องเล่าจากภารโรงที่รวยที่สุดในโลก” จาก
เว็บไซต์https://youtu.be/7RAxd5DHOvk 

4. ครูแจกใบงานที่ 1 เรื่อง “เรื่องเล่าจากภารโรงที่รวยที่สุดในโลก” และให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการดูวีดีทัศน์  เรื่อง “เรื่องเล่าจากภารโรงที่รวยที่สุดในโลก” 
โดยตอบค าถามในใบงานที่ 1 ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

- ลักษณะนิสัยของภารโรง ในวีดีทัศน์ เรื่อง “เรื่องเล่าจากภารโรงที่รวยที่สุดในโลก”  
เป็นอย่างไร 

- เพราะเหตุใดจึงท าให้ภารโรงรวยขึ้น ไม่มีหนี้ และมีความสุขในการประกอบอาชีพ 
- เมื่อนักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่อง “เรื่องเล่าจากภารโรงที่รวยที่สุดในโลก”นี้แล้ว ได้ข้อคิด

อย่างไร  
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5. ครูสุ่มนักเรียน 2 กลุ่ม ออกมาน าเสนอ สิ่งที่วิเคราะห์ได้จากการชม วีดีทัศน์  เรื่อง “เรื่องเล่า
จากภารโรงที่รวยที่สุดในโลก”   

6. จากวีดีทัศน์ เรื่อง “เรื่องเล่าจากภารโรงที่รวยที่สุดในโลก” นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพภารโรง แล้ว ที่นี้ให้นักเรียนย้อนกลับมาส ารวจดูตัวเองว่า ตัวเราเองมีเป้าหมายอย่างไร
ในการเลือกประกอบอาชีพ  โดยให้นักเรียนท า ใบงาน การส ารวจค่านิยมของตนเองในการ
เลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

 

ขั้นสรุป 
7. ครูร่วมกับนักเรียนในการสรุปถึงค่านิยมที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพของตนเองที่เหมาะสมใน

การเลือกอาชีพที่สุจริต 
 
6. สื่อ/อุปกรณ์ 
 

6.1 วีดีทัศน์  เรื่อง อาชีพที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน  เว็บไซต์ 
(https://drive.google.com/file/d/1QttPtRSPlYTJyJo0fTTzFm3MFPVDyvFB/view? 
usp=sharing)  
6.2  วีดีทัศน์  เรื่อง “เรื่องเล่าจากภารโรงที่รวยที่สุดในโลก” จากเว็บไซต์  

https://youtu.be/7RAxd5DHOvk 
6.3 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง “ค่านิยมทางอาชีพ” 
6.4 ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง “ปัจจัยที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเลือกค่านิยมในการประกอบ

อาชีพ” 
6.5 ใบงานที่ 1 เรื่อง “เรื่องเล่าจากภารโรงที่รวยที่สุดในโลก”  
6.6 ใบงานท่ี 2 เรื่อง  “การส ารวจค่านิยมของตนเองในการเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสม” 
                                                                                             

7. การวัดและประเมิน  
7.1 วิธีการประเมิน 

7.1.1 ตรวจฟลิปชาร์ท 
7.1.2 ตรวจใบงาน 

7.2 เครื่องมือประเมิน 
7.2.1 แบบประเมินชิ้นงาน  (ฟลิปชาร์ท)  
7.2.2  แบบประเมินใบงาน 

7.3 เกณฑ์การตัดสิน   
7.3.1 ฟลิปชาร์ท เรื่อง ความส าคัญของ  “ค่านิยมทางอาชีพ” 

 ตอบค าถามได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ระดับคุณภาพ  ผ่าน   
  ตอบค าถามไม่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ระดับคุณภาพ  ไม่ผ่าน 

 7.3.2 ใบงานที่ 1 เรื่อง “เรื่องเล่าจากภารโรงที่รวยที่สุดในโลก”  
                   นักเรียนสามารถวิเคราะห์ค่านิยมได้   ระดับคุณภาพ  ผ่าน  
                   นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ค่านิยมได้  ระดับคุณภาพ  ไม่ผ่าน   
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  7.3.3  ใบงานที่ 2 เรื่อง “การส ารวจค่านิยมของตนเองในการเลือกประกอบอาชีพ” 
                   นักเรียนเลือกค่านิยมท่ีเหมาะสมในการเลือกอาชีพที่สุจริต    ระดับคุณภาพ  ผ่าน 
                   นักเรียนเลือกค่านิยมไม่เหมาะสมในการเลือกอาชีพที่สุจริต   ระดับคุณภาพ  ไม่ผ่าน 
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ใบความรูท้ี่ 1 

ค่านิยมทางอาชีพ 

ค่านิยม หมายถึงความเชื่อต่อสิ่งต่าง ๆ ของบุคคลในสังคมท่ีเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า
ควรแก่การประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองและสังคม โดยค่านิยมของ
บุคคลจะแฝงอยู่ภายใน ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและเจตคติ  การท่ีบุคคลจะวางแผน
อนาคตได้อย่างถูกต้อเหมาะสมกับตนเองได้นั้น  สิ่งหนึ่ง ท่ีเป็นปัจจัยส าคัญมากก็คือ   ต้อง
รู้ค่านิยมในงานท่ีตนยึดไว้เป็นหลักส าคัญ  ค่านิยมในตนเองมีผลต่อการเลือกแนวทางต่าง 
ๆ  ในชีวิตของเราเสมอ   การส ารวจค่านิยมในงาน  จะช่วยชี้น าไปสู่อาชีพท่ีตรงกับความ
ต้องการของเรา  มี่โอกาสประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานสูง  แต่ท้ังนี้เราควรน า
คุณสมบัติในด้านอื่น ๆ มาประกอบกับค่านิยมของตนเองด้วย  เพื่อช่วยให้การพิจารณา
อาชีพท่ีเราควรเลือกท าเมื่อจะไปประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย 

       ค่านิยมทางอาชีพ หมายถึง  ความเชื่อของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ อันเกิดจาก
กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมท่ีเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าควรแก่การประพฤติปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองและสังคม ด้านอาชีพ โดยจะแฝงอยู่ภายใน ความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึกและเจตคติ การท่ีบุคคลได้ส ารวจค่านิยมทางอาชีพ จะช่วยให้เกิดความ
กระจ่างในตนเอง และสามารถสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสมในการเลือกท่ีอาชีพท่ีเหมาะสม
อย่างแท้จริง ค่านิยมทางอาชีพจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์โดยเฉพาะผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
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ใบความรูท้ี่ 2 

ปัจจัยที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเลือกค่านิยมในการประกอบอาชีพ 

แฟรงค์  พาร์สันส์  (Frank Parson) (อ้างในส า เนาว์  ขจรศิลป์ , 2529: 25, ) 
การศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือก อาชีพ สรุปได้ดังนี้ 
คือ  

1. ความถนัดและสติปัญญา มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ นอกจากนั้นยังเป็น 
องค์ประกอบหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จและความกาวหน้าในการประกอบอาชีพด้วย 

 2. ความสนใจ เป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพและมีอิทธิพลต่อ
การท่ี เขาจะมีความบากบันในการประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใด  

3. ค่านิยม มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ เป็นต้นว่าคนท่ีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือ 
เพื่อนมนุษย์อาจเลือกอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล คนท่ียึดถือความเป็น
ธรรมในสังคม อาจเลือกอาชีพนักกฎหมาย 

 4. บุคคลแวดล้อม เป็นต้นว่า พ่อแม่ ญาติ ครู นักแนะแนว ล้วนมีอิทธิพลต่อการ
เลือก อาชีพของบุคคล เช่น เด็กบางคนอยากเลือกอาชีพครูเพราะนิยมชมชอบครูของตน 
หรือเด็กบางคนอาจเลือกอาชีพตามเพื่อนสนิทของตน เด็กบางคนเห็นพี่ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพ ความพอใจใน อาชีพของพี่อาจมีอิทธิพลในการที่น้องจะด าเนินรอยตามโดยเลือก
อาชีพอยางพี่  ่  

5. สัมฤทธิ์ผลในการเรียน มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพโดยบุคคลท่ีมีผลการเรียนดี
ใน แขนงวิชาใด มักจะมีอาชีพในแขนงนั้น บุคคลท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยท่ัวไปใน
เกณฑ์ดีมี แนวโน้มจะเลือกอาชีพในระดับวิชาชีพ เช่น เด็กนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีจะ
เลือกอาชีพท่ีต้องใช ้ความรู้ความสามารถมากเป็นต้น แพทย์ วิศวกร ล่าม นักบัญชี 

 6. ครอบครัว มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพโดยท่ีลูกบางคนจะเลือกอาชีพตามชีพ
ของพ่อ แม่ และสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวและอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ
ของเด็ก 

เด็ก ลอเร็นช ์ลิปเสทท์ (อ้างในทรัพย์มี, 2531: 15, ) ได้ท าการวิจัย พบว่า  

1.เด็กจากครอบครัวท่ีมีฐานะเศรษฐกิจ สังคมระดับกลางจะเลือกอาชีพสูงกวา
อาชีพของพ่อแม่ ซึ่งเขาให้ข้อคิดว่าท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเนื่องจาก ชนชั้นกลางมักจะสนับสนุน
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ให้ลูกเลือกอาชีพท่ีมีเกียรติ และมีรายได้ดีกว่าตน เนื่องจากเขามีก าลัง  ความสามารถ
พอท่ีจะสนับสนุนเป็นต้นว่าให้ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงกว่าตน  

2.เด็กจากครอบครัวท่ีมีรายได้สูง ตั้งใจเรียนต่อถึงระดับอุดมศึกษาและเลือกอาชีพ 
ระดับวิชาชีพ แต่เด็กจากครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าจะเลือกอาชีพท่ีใช้ทักษะหรือความช านาญ 
ไม่มี ลักษณะงานท่ีซับซ้อน จะเห็นได้วาเด็กจากครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่าไม่กล้าตั้ งระดับ
ความหวังไว้สูง  

3.บุคลิกภาพและการปรับตัว มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ 
ลักษณะแตกต่างกัน เช่น มีลักษณะเป็นผู้น า เป็นผู้ตาม ชอบเก็บตัว ชอบสังคม มีแนวโน้ม
ท่ีจะเลือก อาชีพต่างกนัตามความเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน การปรับตัวมี อิทธิพลต่อ
การเลือกอาชีพของบุคคล  

4. ถิ่นที่อยู่และค่านิยมในชุมชน มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ 
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1. ลักษณะนิสัย ของภารโรงใน วดีีทัศน์ เรื�อง “เรื�องเล่าจากภารโรงที�รวยที�สุดในโลก”
เป�นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

2. เพราะเหตุใดจึงท าให้ภารโรงรวยขึ�น ไมม่หีนี�และมคีวามสุขในการประกอบอาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

3. เมื�อนักเรยีนดูวดีีทัศน์ เรื�อง “เรื�องเล่าจากภารโรงที�รวยที�สุดในโลก” นี�แล้ว ได้ข้อคิด
อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….

ใบงานที� 1 เรื�อง
 “เรื�องเล่าจากภารโรงที�รวยที�สุดในโลก”

รายชื�อสมาชกิในกลุ่ม

1. ชื�อ……………นามสกุล…………………….........
2. ชื�อ……………นามสกุล……………………........

3. ชื�อ………………..นามสกุล…………………….
4. ชื�อ………………..นามสกุล…………………….

เกณฑ์การตัดสิน
 นักเรยีนสามารถวเิคราะห์ค่านิยมได้ ระดับคณุภาพ ผา่น

 นักเรยีนไมส่ามารถวเิคราะห์ค่านิยมได้ ระดับคณุภาพ ไมผ่า่น
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1. นักเรยีนมคีวามถนัดหรอืความสามารถพเิศษในด้านใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
2. นักเรยีนมคีวามสนใจในเรื�องใด
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
3. นักเรยีนมลัีกษณะนิสัยอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
4. ครอบครวัหรอืญาติพี�น้องของนักเรยีนประกอบอาชีพอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
5. นักเรยีนมผีลสัมฤทธิ�ทางการเรยีนในวชิาใดดีที�สุด
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
6. ใครที�มผีลต่อการเลือกประกอบอาชีพของนักเรยีนมากที�สุด
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……

ใบงานที� 2 เรื�อง 
“การสํารวจค่านิยมของตนเองในการเลือกประกอบอาชีพ”

ชื�อ………………………………………………นามสกุล……………………………………………ชั�น…………………….เลขที�…………
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 

หน่วยที่ 4  ชื่อ อาชีพในท้องถิ่น                                            ระยะเวลา 2 คาบ 
 
.................................................................................................................................................... 
 

1. สาระส าคัญ 

อาชีพในท้องถิ่น หมายถึง การประกอบอาชีพของครัวเรือนต่างๆ ที่จ าแนกตามอ าเภอในพ้ืนที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 (อ าเภอนครชัยศรี , บางเลน ,สามพราน , 
พุทธมณฑล) เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจอาชีพที่อยู่รอบตัวเองเกิดการเห็นคุณค่าของท้องถิ่นและ
สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาตนเองด้านอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมดังนั้น
ผู้เรียนจึงควรเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่นของตนเอง 

 
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
      2.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจความหมาย และความส าคัญของอาชีพในท้องถิ่น (K) 
      2.2 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการมีอาชีพที่สุจริต  (A) 
      2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอาชีพในท้องถิ่น ในการพัฒนาตนด้านอาชีพได้
อย่างเหมาะสม (S) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความหมายและความส าคัญของอาชีพในท้องถิ่น 
3.2 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3 การพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพ 

 
4. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี) 

4.1  
 
5. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม   
 
คาบที่ 1 
    ขั้นน า 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน และสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับ อาชีพของครอบครัว หรือญาติ 
พ่ีน้องของนักเรียน ว่าประกอบอาชีพใดบ้าง  
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ขั้นด าเนินการ  
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ให้นักเรียนศึกษาความหมายของค าว่า อาชีพใน

ท้องถิ่น โดยครูแจกใบความรู้ที่ 1  เรื่อง “อาชีพในท้องถิ่น” เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
ความหมายของค าว่า อาชีพในท้องถิ่น 

3. ครูแจกกระดาษ Post it ให้นักเรียนคนละ 1  แผ่น  และให้นักเรียน เขียนชื่ออาชีพใน
ท้องถิ่น ที่นักเรียนอาศัยอยู่คนละหนึ่งอาชีพ  

4. ให้นักเรียนน ากระดาษ Post it  ที่นักเรียนเขียน ชื่ออาชีพในท้องถิ่นของตนเอง  
ออกมาติดบนกระดานด าหน้าห้องเรียน 

ขั้นสรุป 
5. ครูร่วมกับนักเรียนในการสรุป ถึงความหมายของอาชีพในท้องถิ่น และสรุปอาชีพใน

ท้องถิ่นของนักเรียนที่นักเรียนเขียนว่ามีอาชีพใดบ้าง 
 

คาบที่ 2   
ขั้นน า 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน และถามความหมายของค าว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
ครูน านักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยการให้นักเรียนดูบัตรภาพ ผลผลิตต่างๆ เช่น กระชาย 
ส้มโอ กล้วยหอม มะพร้าวน้ าหอม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขนมเปี๊ยะครูสมทรง น้ า
มะพร้าวหอม 100% บรรจุแก้ว  แหนมป้าน้อย  และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น โถเบญจรงค์ พวงมาลัยท้องถิ่น  โลชั่นในลูกมะพร้าว ฯลฯ 

ขั้นด าเนินการ  
2. ครูให้ตัวแทนนักเรียน จ านวน 3-5 คน ออกมาหน้าชั้นเรียน และจับคู่บัตรภาพผลผลิต 

หรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น กับชื่ออ าเภอ 4 อ าเภอ ในจังหวัดนครปฐม ให้ตรงกับผลผลิต
ของอ าเภอนั้น ๆ  

3. ครใูห้ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง “ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ครใูห้นักเรียน ดูวีดีทัศน์ เรื่อง “otop จงัหวดันครปฐม”  จากเว็บไซต์
https://youtu.be/Q7cK-NHU2s 

5. ครูให้นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาตนเองสู่อาชีพในท้องถิ่น”  โดยครู            
แนะแนวทางว่า หากนักเรียนจ าเป็นต้องประกอบอาชีพ  นักเรียนจะน าความรู้เรื่อง
อาชีพในท้องถิ่น  มาประยุกต์ ในการประกอบอาชีพอะไรในอนาคต  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน  

ขั้นสรุป 
6. ครูสุ่มนักเรียน จ านวน 2-3 คน ออกมาน าเสนอ ใบงานที่ 1  เรื่อง “การพัฒนาตนเองสู่

อาชีพในท้องถิ่น”  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาชีพในท้องถิ่น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอาชีพในท้องถิ่น ในการพัฒนาตนด้านอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
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6. สื่อ/อุปกรณ์ 

6.1 ใบความรู้ที ่ 1  เรื่อง “อาชีพในท้องถิ่น” 
6.2 ใบความรู้ที่  2  เรื่อง “ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
6.3 บัตรภาพผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น กับชื่ออ าเภอ 
6.4 วีดีทัศน์  เรื่อง “otop จังหวัดนครปฐม”  จากเว็บไซต์https://youtu.be/Q7cK-
NHU2s 
6.5 ใบงานที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาตนเองสู่อาชีพในท้องถิ่น”   

 
7. การวัดและประเมิน  

7.1 วิธีการประเมิน 
7.1.1 ตรวจใบงาน 
7.1.2 สังเกตการท างาน 

7.2 เครื่องมือประเมิน 
7.2.2 แบบประเมินใบงาน 
7.2.3 แบบบันทึกสังเกตการท างาน 

7.3 เกณฑ์การตัดสิน   
7.3.1 ใบงานที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาตนเองสู่อาชีพในท้องถิ่น”   

นักเรียนจะน าความรู้เรื่องอาชีพในท้องถิ่นมาประยุกต์ได้ ระดับคุณภาพ  ผ่าน 
นักเรียนจะน าความรู้เรื่องอาชีพในท้องถิ่นมาประยุกต์ได้ ระดับคุณภาพ  ไม่ผ่าน   
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ใบงานที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาตนเองสู่อาชีพในท้องถ่ิน” 
 

ชื่อ………………………………………….นามสกุล…………………………ชั้น……………….เลขที่………….. 
 

1.หากนักเรียนจําเป็นต้องประกอบอาชีพ นักเรียนจะนําความรู้เรื่องอาชีพในท้องถ่ิน  มาประยุกต์ ในการ
ประกอบอาชีพอะไรในอนาคต  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. อาชีพดังกล่าวมีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ในพ้ืนที่สํ
พรานอํา
สามารถเ
จึงควรเรี

 

อาชีพในท้อง
สํานักงานเขตพ
าเภอพุทธมณ
เป็นแนวทางใ
ยนรู้อาชีพในท

ถิ่น(Local c
พ้ืนที่การศึกษ
ฑล)เพ่ือให้นั
ในการตัดสินใ
ท้องถิ่นของตน

ความห

career) หมาย
ษาประถมศึกษ
ักเรียนมีความ
ใจเพ่ือการพัฒ
นเอง 

 

 

ใบความ

หมายของอา

ยถึงการประก
ษานครปฐมเข
มเข้าใจอาชีพ
ฒนาตนเองด้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มรู้ท่ี 1 

าชีพในท้อง

กอบอาชีพของ
ขต 2 (อําเภอน
พที่อยู่รอบตัว
นอาชีพในอน

งถ่ิน 

งครัวเรือนต่าง
นครชัยศรีอําเ
เกิดการเห็นค
นาคตได้อย่าง

งๆที่จําแนกต
เภอบางเลนอํ
คุณค่าของท้อ
เหมาะสมดังน

ามอําเภอ
ําเภอสาม
องถิ่นและ
น้ันผู้เรียน
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ใบความรู้ที่ 2 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Wisdom) คือ ความรู้ความชํานาญวิธีการหรือเทคโนโลยีที่มีการสืบทอดต่อกัน
มาจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมทั้งงานสร้างสรรค์ของกลุ่มคนในชุมชนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ของกลุ่ม โดยสะท้อนความคิดและความคาดหวังของชุมชนน้ัน ด้วยเป็นการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์
ทางสังคมและวัฒนธรรม มาตรฐานและคุณค่าของชุมชน อาจใช้ภาษาหรือไม่ใช้ภาษา หรือผสมผสานระหว่าง
ใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษาเป็นสื่อ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลในท้องถิ่น รวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในทุกภาค
ของประเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. ภูมิปัญญาประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม การผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว 
เซรามิก ดินเผา เครื่องหนัง เป็นต้น 

2. ภูมิปัญญาประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่น เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน กวีนิพนธ์พ้ืนบ้าน ปริศนา
พ้ืนบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน ดนตรีพ้ืนบ้าน ละครพ้ืนบ้าน จิตรกรรมพ้ืนบ้าน ประติมากรรมพ้ืนบ้าน หัตถกรรม
พ้ืนบ้าน เคร่ืองแต่งกายพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามท่ีจรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
และสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล 

ภูมิปัญญาเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้
สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพ่ือเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย 

ดังน้ัน ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่าน้ัน แต่ยังเอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวง
ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนและมั่นคง 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยด้านต่างๆ ของท้องถิ่น จังหวัด
ภูมิภาคและประเทศ โดยเฉพาะภูมิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีตและปัจจุบัน 
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2. การอนุรักษ์ โดยปลุกจิตสํานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตสํานึกของความเป็นคน
ท้องถิ่นน้ันที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น 
เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

3. การฟ้ืนฟู โดยเลือกสรรภูมิปัญญาที่กําลังสูญหายหรือที่สูญหายไปแล้วมาทําให้มีคุณค่าและมี
ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันโดยใช้ภูมิปัญญาในการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ ควรนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมา
ช่วยเพ่ือต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาดและการบริหาร ตลอดจนการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. การถ่ายทอด โดยนําภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบ
ด้าน แล้วถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ 

6. ส่งเสริมกิจกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของ
ชุมชนต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปล่ียนภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยมีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธีต่างๆ 

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน
ผู้ดําเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่อง ประกาศ
เกียรติคุณในลักษณะต่างๆ 
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แหนมป้านอย 

ขนมเปี๊ยะ 
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ซอสพริกแม่ง้อ 

กล้วยหอมทอดกรอบ 
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ข้าวกล้องอินทรีย์น้ำฟ้า  

   กล้วยกวน บานานุ่ม 
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 น้ำมะนาวพร้อมดื่ม Lemon Me 

น้ำมะพร้าวน้ำหอม 100 % บรรจุแก้ว 
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เบญจรงค์มงคลศิลป์

พวงมาลัยกล้วยไม้ 
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 ขาหมูพะโล้ ตรานายอูน๊ครปฐม 

ฝรั่งไทยไสขาว ไสแดง 
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โลชั่นในลูกมะพราวหัวปม 
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 

หน่วยท่ี 5 เส้นทางสู่อาชีพ                                            ระยะเวลา 2 คาบ 
 

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

1. สาระส าคัญ 

เส้นทางสู่อาชีพ คือ การวางแผนการเรียนและชีวิตไปสู่อาชีพในอนาคตของบุคคลแต่ละคน
ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ การท างานหรือกิจกรรมท่ีได้รับค่าตอบแทนเป็น
เงินตราท าให้เกิดรายได้เล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคคลจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลอาชีพและเส้นทางการเข้าสู่อาชีพท่ีหลากหลายเพื่อสามารถ
รับผิดชอบตนเองได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นผู้เรียนจึง
ควรเรียนรู้การตัดสินใจเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง 
 
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
      2.1 นักเรียนอธิบายเส้นทางสู่อาชีพท่ีตนเองสนใจได้ (K) 
    2.2 นักเรียนวางแผนเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (S) 
    2.3 นักเรียนเห็นความส าคัญของการวางแผนสู่อาชีพได้ (A) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

3.1 ความสัมพันธ์ของการศึกษาและการประกอบอาชีพ   
3.2 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสาขาวิชากับลักษณะของอาชีพ  
3.3 ประโยชน์ของการศึกษากับการประกอบอาชีพ  

 

4. ช้ินงาน / ภาระงาน (ถ้ามี) 
4.1 ใบกิจกรรมท่ี1 เรื่องการวางแผนเส้นทางสู่อาชีพ 
4.2 ใบกิจกรรมท่ี2 เรื่องเส้นทางสู่อาชีพ 

 

 

5. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม  
คาบที่ 1 
 ขั้นน า 
 

 1. ครูเปิดภาพชวนคิดให้นักเรียนพิจารณา โดยครูต้ังค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
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 - จากภาพนักเรียนคิดว่าเด็กคนนี้อยากเป็นครู เขาควรมีลักษณะอย่างไร 
- เด็กคนนี้ควรจะเรียนสาขาวิชาไหนได้บ้าง 

 

ขั้นด าเนินการ 
 ขั้นทบทวนความรู้เดิม 
 2. ให้นักเรียนจับคู่และสอบถามคู่ของตนเองว่าชอบอาชีพใด จากนั้นให้นักเรียนทายเส้นทาง
การเรียนของคู่ตนเองเพื่อน าไปสู่อาชีพท่ีชอบ 
 ขั้นเสริมประสบการณ์ใหม่ 

3. ครูบรรยายเนื้อหาความสัมพันธ์ของการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยใช้ Power 
point เรื่อง กลุ่มสาขาวิชา และลักษณะของอาชีพ  
 
ขั้นสรุป 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาความสัมพันธ์ของการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดย
ในแต่ละสาขาวิชาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพ 
 5. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่องการวางแผนเส้นทางสู่อาชีพ เป็นการบ้าน 
 
คาบที่ 2   
ขั้นน า 

1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงเส้นทางสู่อาชีพในประเด็นลักษณะของอาชีพและสาขาวิชาท่ีมี
ความสัมพันธ์กับอาชีพ เพื่อทบทวนความรู้เดิมท่ีนักเรียนได้เรียนมาแล้ว 

2. ให้นักเรียนอ่านบัตรค าอาชีพ 10 อาชีพ และอ่านสาขาวิชาท่ีกล่องท่ีครูเตรียมไว้หน้า
ห้องเรียน จากนั้นครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 10 คน ออกมาหยอดบัตรค าอาชีพใส่ในกล่องสาขาวิชาท่ีครู
จัดเตรียมไว้  

3. ครูสนทนากับนักเรียนว่าจะร่วมกันตรวจสอบความสัมพันธ์ของอาชีพกับสาขาวิชาท่ีหยอด
ใส่กล่องท้ายคาบเรียน 

 
ขั้นด าเนินการ   
 ขั้นฝึกปฏิบัติ 

4. ให้นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ร่วมกันระดมความคิดท าใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง
เส้นทางสู่อาชีพ 

ขั้นสรุปและน าไปใช ้
5. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ว่าเส้นทาง

สู้อาชีพของเพื่อน เหมาะสมกับอาชีพท่ีเพื่อนสนใจหรือไม่ เพราะเหตุใด โดยครูเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
ขั้นสรุป 
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงเส้นทางสู่อาชีพ เช่น การประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งจะต้อง
รู้ถึงลักษณะของอาชีพ และสาขาวิชาท่ีต้องศึกษา เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะไปสู่อาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความสัมพันธ์ของอาชีพกับสาขาวิชาท่ีนักเรียนหยอดใส่
กล่อง หากพบว่าอาชีพใดไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้นักเรียนช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง 
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6. สื่อ/อุปกรณ ์
 

1. ภาพชวนคิด  
2. Power point เรื่อง กลุ่มสาขาวิชา และลักษณะของอาชีพ 
3. บัตรค าอาชีพ เช่น ครู ผู้พิพากษา ท าสวน  เล้ียงสัตว์  ศิลปิน ช่างยนต์ จิตกร  วิศวกร 

ทนายความ นักออกแบบ ฯลฯ 
4. กล่องสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศิลปกรรม วิศวกรรม 
5. ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่องเส้นทางสู่อาชีพ 

 
 
 

7. การวัดและประเมิน  
    7.1 วิธีการประเมิน 

1. การตรวจใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่องวางแผนเส้นทางสู่อาชีพ 
2. การตรวจใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่องเส้นทางสู่อาชีพ 

    7.2 เคร่ืองมือประเมิน 
1. แบบตรวจใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่องวางแผนเส้นทางสู่อาชีพ 
2. แบบตรวจใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่องเส้นทางสู่อาชีพ 

   7.3 เกณฑ์การประเมิน  
 1. ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่องวางแผนเส้นทางสู่อาชีพ 

 เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน วางแผนเส้นทางสู่อาชีพโดยก าหนดสาขาวิชาสอดคล้องกับอาชีพท่ีสนใจ  

ไม่ผ่านเกณฑ์ วางแผนเส้นทางสู่อาชีพโดยก าหนดสาขาวิชาไม่สอดคล้องกับอาชีพท่ีสนใจ 
 
2. ใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่องเส้นทางสู่อาชีพ 

 เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน บอกช่ืออาชีพ ลักษณะอาชีพ และสาขาวิชาเรียนได้อย่างเหมาะสม ครบ 2-3 

ประเด็น 
ไม่ผ่านเกณฑ์ บอกช่ืออาชีพ ลักษณะอาชีพ และสาขาวิชาเรียนได้เพียง 1 ประเด็น หรือ

ไม่ได้เลย 
 
 

   7.4 เกณฑ์การตัดสิน 
 1.ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองวางแผนเส้นทางสู่อาชีพ 

- นักเรียนสามารถวางแผนเส้นทางสู่อาชีพได้   ระดับคุณภาพ  ดี 
  - นักเรียนสามารถวางแผนเส้นทางสู่อาชีพไม่ได้       ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
 2. ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองเส้นทางสู่อาชีพ 
 - บอกเส้นทางสู่อาชีพของตนเองได้          ระดับคุณภาพ  ดี 

- บอกเส้นทางสู่อาชีพของตนเองไม่ได้    ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
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ภาพชวนคิด 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองวางแผนเส้นทางสู่อาชีพ 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนอาชีพท่ีตนเองสนใจ 1 อาชีพ  พร้อมวางแผนการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 

เมื่อฉันเรียนจบชั้น ป.6 

อาชีพที่ฉันสนใจคือ………………………………. 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ืองเส้นทางสู่อาชีพ 

ค าช้ีแจง จงบอกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับอาชีพที่ก าหนดให้ถูกต้อง 

1. จากภาพคืออาชีพ ………………………………………………………………………… 
ลักษณะอาชีพ ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
สาขาวิชาเรียนที่เหมาะสม ได้แก่ ……………………………………………………. 

2. v จากภาพคืออาชีพ ………………………………………………………………………… 
ลักษณะอาชีพ ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
สาขาวิชาเรียนที่เหมาะสม ได้แก่ ……………………………………………………. 

3. จากภาพคืออาชีพ ………………………………………………………………………… 
ลักษณะอาชีพ ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
สาขาวิชาเรียนที่เหมาะสม ได้แก่ ……………………………………………………. 

4. จากภาพคืออาชีพ ………………………………………………………………………… 
ลักษณะอาชีพ ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
สาขาวิชาเรียนที่เหมาะสม ได้แก่ ……………………………………………………. 

4. จากภาพคืออาชีพ ………………………………………………………………………… 

ลักษณะอาชีพ ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
สาขาวิชาเรียนที่เหมาะสม ได้แก่ ……………………………………………………. 
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 

หน่วยท่ี 6  การศึกษาต่อเพื่อการมีอาชีพ                                     ระยะเวลา 2 คาบ 
 

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

1. สาระส าคัญ 

การศึกษาต่อเพื่อการมีอาชีพ คือแนวทางการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา เพื่อการน าไปสู่การ
มีอาชีพเป้นการเรียนท่ีใช้ความรู้ความสามารถท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดความช านาญ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีบุคคลสนใจตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถนั้น ดังนั้นการเลือก
แนวทางการศึกษาต่อเพื่อการมีอาชีพจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นจริง มีความถูกต้อง 
ท่ีจะท าให้บุคคลเลือกเพื่อการมีอาชีพในอนาคตได้ 
 
2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
      2.1 นักเรียนบอกความส าคัญของการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาได้ (K) 
    2.2 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อได้ (S) 
    2.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อเพื่อการมีอาชีพในอนาคต (A) 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

 3.1 ความส าคัญของการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 
 3.2 เส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

 
4. ช้ินงาน / ภาระงาน (ถ้ามี) 
      4.1 ใบกิจกรรมท่ี 3 เรื่องการศึกษาต่อเพื่ออาชีพของฉัน 
 
 

5. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม  
คาบที่ 1 
 ขั้นน า 
 1. ครูเปิดคลิปเพลง Kill This Love ของวง Blackpink ให้นักเรียนดู 
 2. ครูสนทนากับนักเรียนโดยต้ังค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
  - นักเรียนคิดว่าอาชีพในคลิปท่ีดูเป็นอาชีพอะไร 
  - นักเรียนว่าศิลปิน ท้ัง 4 คนนี้  เขามีวิธีการอย่างไร ท่ีสามารถท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 

ขั้นด าเนินการ   
 ขั้นทบทวนความรู้เดิม 
 3. ครูขอตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าถึงอาชีพของบุคคลท่ีนักเรียนรู้จักและประสบความส าเร็จ 
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 ขั้นเสรมิประสบการณ์ใหม่ 
 4. ให้นักเรียนจัดกลุ่มจ านวน 7 กลุ่ม ตามเส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
แล้วให้ตัวแทนกลุ่มมาจับสลากเลือกหัวข้อเส้นทางการศึกษา กลุ่มละ 1 หัวข้อ 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเส้นทางการศึกษาท่ีกลุ่มตนเองได้รับ 
ลงในใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่องเส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

6. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหัวข้อเส้นทางการศึกษาท่ีกลุ่มตนเองได้รับ
มอบหมายหน้าช้ันเรียน 
 
ขั้นสรุป 
 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 7. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 2 Mind Mapping เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
เป็นการบ้าน 
 
คาบที่ 2   
ขั้นน า 
  

1. ครูเล่าถึงเส้นทางสู่อาชีพการเป็นครู โดยยกตัวอย่างเส้นทางสู่อาชีพของตัวครูผู้สอนเอง   
ในประเด็นเหตุผลการเลือกอาชีพ  ลักษณะอาชีพ และการเลือกสายการเรียน 
ขั้นด าเนินการ   
 ขั้นฝึกปฏิบัติ 

2. ให้นักเรียนท่ีสนใจอาชีพเดียวกันจาก Mind Mapping เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  เข้า
กลุ่มและร่วมกันอภิปราย 

ขั้นแสดงผลงาน 
3. ให้แต่ละกลุ่มอาชีพส่งตัวแทนออกมาน าเสนอถึงเส้นทางสู่อาชีพท่ีสนใจหน้าช้ันเรียน โดย

ครูและนักเรียนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ขั้นสรุปหลักการและน าไปใช้ 
4. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 3 เรื่องการศึกษาต่อเพื่ออาชีพของฉัน เป็นช้ินงาน และ

น ามาอภิปรายร่วมกัน 
 

ขั้นสรุป 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงเส้นทางสู่อาชีพ เช่น นักเรียนต้องรู้จักความสามารถของ
ตนเอง นักเรียนต้องรู้จักลักษณะของอาชีพ และนักเรียนต้องรู้ถึงสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับอาชีพนั้น ๆ 
เพื่อน าไปสู่อาชีพท่ีนักเรียนสนใจในอนาคต 
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6. สื่อ/อุปกรณ ์
 

1. คลิปเพลง Kill This Love ของวง Blackpink 
2. สลากเส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ได้แก ่

   1) ศึกษาต่อช้ัน ม.1-ม.3 
 2) ศึกษาต่อโรงเรียนนานาชาติ 
 3) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/กระทรวงวัฒนธรรม (วิทยาลัยนาฏศิลป์) 
 4) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3 ปี 
 6) ศึกษาต่อในสถานศึกษาด้านวิชาชีพระยะส้ัน 
 7) เรียนรู้ด้วยตนเองและศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 

 3. ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่องเส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 4. ใบกิจกรรมท่ี 2 Mind Mapping เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ   
   
 

7. การวัดและประเมิน  
 
    7.1 วิธีการประเมิน 

1. การตรวจใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่องเส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2. การตรวจใบกิจกรรมท่ี 2 Mind Mapping เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ   
3. การตรวจใบกิจกรรมท่ี 3 เรื่องการศึกษาต่อเพื่ออาชีพของฉัน 
 

    7.2 เคร่ืองมือประเมิน 
1. แบบตรวจใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่องเส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2. แบบตรวจใบกิจกรรมท่ี 2 Mind Mapping เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ   
3. แบบตรวจใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่องการศึกษาต่อเพื่ออาชีพของฉัน 
 

   7.3 เกณฑ์การประเมิน  
 1. ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่องเส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน สืบค้นข้อมูลได้สอดคล้องกับประเด็นตามท่ีก าหนด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ สืบค้นข้อมูลไม่สอดคล้องกับประเด็นตามท่ีก าหนด  
 
2. ใบกิจกรรมท่ี 2 Mind Mapping เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ   

 เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 
ผ่าน ข้อมูลสอดคล้องกับอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อมูลไม่สอดคล้องกับอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 
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 3. ใบกิจกรรมท่ี 3 เรื่องการศึกษาต่อเพื่ออาชีพของฉัน 
 เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 

ผ่าน 
บอกความส าคัญของการศึกษาและมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อเพื่อการมี
อาชีพ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่บอกความส าคัญของการศึกษาและมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการศึกษาต่อเพื่อการ
มีอาชีพ 

 
7.4 เกณฑ์การตัดสิน 
 1. ใบกิจกรรมที่ 1 เร่ืองเส้นทางการศึกษาต่อเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 - สืบค้นข้อมูลได้สอดคล้องกับประเด็นตามท่ีก าหนด  ระดับคุณภาพ  ดี        
 - สืบค้นข้อมูลไม่สอดคล้องกับประเด็นตามท่ีก าหนด  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    
 2. ใบกิจกรรมที่ 2 Mind Mapping เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ   
 - ข้อมูลสอดคล้องกับอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ   ระดับคุณภาพ  ดี       
 - ข้อมูลไม่สอดคล้องกับอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    
 3. ใบกิจกรรมที่ 3 เร่ืองการศึกษาต่อเพื่ออาชีพของฉัน 
 - บอกความส าคัญของการศึกษาและมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อเพื่อการมีอาชีพ ระดับคุณภาพ  ดี
 - ไม่บอกความส าคัญของการศึกษาและมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการศึกษาต่อเพื่อการมีอาชีพ 
 ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58



ใบกิจกรรม เร่ืองการศึกษาต่อเพื่ออาชพีของฉัน 
 
 
 
 

รูปภาพอาชีพทีส่นใจ 
 
 
 
 
 

1.อาชีพที่นักเรียนสนใจ 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2.เหตุผลที่เลือกอาชีพนี ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.ลกัษณะอาชีพที่เลือก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. นักเรียนคิดว่าการศึกษาต่อมีผลอาชีพที่นักเรียนสนใจหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.ให้นักเรียนบอกข้อดี-ข้อจ ากัดของอาชีพที่นักเรียนเลือก 

ข้อดี 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

ข้อจ ากัด 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

 
6.นักเรียนมีการเตรียมตัวอย่างไรในอนาคตเพือ่ที่จะได้ประกอบอาชีพนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรม 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 

ความสนใจ
ปฏิบัติกิจกรรม 

แสดงความ
คิดเห็น/

ยอมรับฟังผู้อื่น 

การตอบ
ค าถาม/ท าตาม
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย รว

ม 

ผลประเมิน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผ่า
น 

ไม
่ผ่า

น 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
เกณฑ์การตัดสิน (ตัวอย่าง)  
 ระดับดีขึ้นไปจึงถือว่าผ่าน  
   1) ใบงาน เรื่อง ตัวตนของฉัน 
      - บอกข้อมูลของตนเองได้ครบทุกหัวข้อ       ระดับคุณภาพ  ดี 
      - บอกได้ไม่ครบ         ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง
  

  2) ใบงาน เรื่อง ตัวตนของเพื่อนฉัน       
      - บอกข้อมูลของเพื่อนได้ครบทุกหัวข้อ       ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
      - บอกข้อมูลของเพื่อนได้ 5 ข้อข้ึนไป      ระดับคุณภาพ  ดี 
      - บอกข้อมูลของเพื่อนได้น้อยกว่า 5 ข้อ      ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
 

  3) ใบงานเรื่อง ข้อมูลพื้นฐานของฉัน       
      - บอกข้อมูลได้มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหัวข้อ    ระดับคุณภาพ   ดี 
      - บอกข้อมูลได้น้อยกว่าร้อยละ 50         ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 
 

  4) ใบงาน เรื่อง พื้นฐานพลังของฉัน 
      - บอกข้อมูลได้ครบทุกหัวข้อ    ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องเส้นทางการศึกษาต่อเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
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ใบกิจกรรมที่ 3 เร่ือง การศึกษาต่อเพื่ออาชีพของฉัน 

รูปภาพอาชีพทีส่นใจ 

1.อาชีพที่นักเรียนสนใจ
…………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2.เหตุผลที่เลือกอาชีพนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.ลักษณะอาชีพที่เลือก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. นักเรียนคิดว่าการศึกษาต่อมีผลอาชีพที่นักเรียนสนใจหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5.สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5.ให้นักเรียนบอกข้อดี-ข้อจ ากัดของอาชีพที่นักเรียนเลือก

ข้อดี 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

ข้อจ ากัด 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

6.นักเรียนมีการเตรียมตัวอย่างไรในอนาคตเพือ่ที่จะได้ประกอบอาชีพนั้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู 

หนวยที่ 7  ปจจัยที่มีผลตอการเลือก ระยะเวลา 2 คาบ 
.......................................................................................................................................................... 

1. สาระสําคัญ

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกอาชีพ หมายถึง สาเหตุและองคประกอบท่ีเก่ียวของกับการนักเรียน 

ท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการเลือกอาชีพ เพ่ือใหสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมตอ

ตนเอง นักเรียนจึงควรมีทักษะการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกอาชีพ เพ่ือเปนประโยชนตอการ

ตัดสินใจเก่ียวกับแนวทางการเลือกอาชีพของตนเองในอนาคต 

2. วัตถปุระสงคการเรียนรู

2.1 นักเรียนบอกปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกอาชีพได (K) 

2.2 นักเรียนวิเคราะหความสําคัญของการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมได (K) 

2.3 นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตออาชีพ (A) 

3. สาระการเรียนรู

3.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกอาชีพ        

3.2 ความสําคัญของการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

4. ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม

(คาบท่ี 1)

 ข้ันนํา 

1. ครูกลาวทักทายนักเรียนเตรียมความพรอมกอนการจัดการเรียนรู โดยการใหนักเรียน

เรียงลําดับบาน โดยมีโจทยวา “บานสีเขียว บานสีชมพู บานสีมวง และบานสีน้ําเงิน ตั้งเรียงเปนแถว

เดียวกัน โดยบานสีน้ําเงินไมใชบานหลังแรก บานสีชมพูอยูระหวางบานสีเขียวและสีมวง บานสีเขียวอยู

ระหวางบานสีน้ําเงินและบานสีชมพู” หากใครตอบไดกอนใหยกมือข้ึนและตอบคําถาม 

ข้ันดําเนินกิจกรรม 

(ทบทวนประสบการณเดิม) 

2. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางอาชีพท่ีนักเรียนรูจักหรือคุนเคยและสามารถอธิบายลักษณะงานใน

เบื้องตนของอาชีพนั้นได 

(เสริมประสบการณใหม) 

3. ครูกับนักเรียนรวมกันอภิปรายวาในการประกอบอาชีพตาง ๆ นั้นมีปจจัยใดบางท่ีเก่ียวของ
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4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมวาในการประกอบอาชีพตาง ๆ มีปจจัยหลักท่ีเก่ียวของ เชน ลักษณะงาน

คาตอบแทน แนวโนมของตลาดแรงงงาน คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ ความกาวหนา ขอดีและ

ขอเสีย เปนตน  

5. ครูเปดคลิปวีดีโอเก่ียวกับการประกอบอาชีพตาง ๆ ใหนักเรียนดูและชวยกันอภิปรายวา จาก

อาชีพในคลิปวีดีโอดังกลาว นักเรียนไดขอมูลเก่ียวกับลักษณะของงาน คาตอบแทน แนวโนมของ

ตลาดแรงงาน คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ ความกาวหนา ขอดีและขอเสียอยางไรบาง 

6. ครูแจกกระดาษ Post it ใหนักเรียน คนละ 2 แผน โดยใหเขียนอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 2 

ลําดับแรก แผนละ 1 อาชีพ 

7. ใหนักเรียนนํากระดาษรายชื่ออาชีพท่ีสนใจมาติดไวท่ีกระดานหนาหอง  

8. ครูและนักเรียนชวยกันอานชื่ออาชีพบนกระดาน แลวใหนักเรียนบอกเหตุผลท่ีเลือกอาชีพ

ดังกลาว  

(ใหฝกปฏิบัติ)  

9. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมละ 5-6 คน โดยใหแตละกลุมเลือกอาชีพท่ีสนใจกลุมละ 1  

อาชีพและใหนักเรียนไปหาขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกอาชีพดังกลาวลงในใบงานคนหา

ปจจัยอาชีพตาง ๆ โดยใหเวลานักเรียนไปคนหาขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการประกอบ อาชีพนั้น 

ซ่ึงประกอบดวย ลักษณะงาน คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ คาตอบแทน ขอดีและขอเสีย โดยใหเวลา

นักเรียนไปหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน การคนควาจากอินเทอรเน็ต หรือการสัมภาษณบุคคลตาง ๆ 

เปนตน 

(คาบท่ี 2) 

 ข้ันนํา  

 10. ครูกลาวทักทายนักเรียน และเตรียมความพรอมกอนการจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนนั่ง

เปนกลุม ๆ แบงออกเปนกลุมละ 11-12 คน โดยนั่งเปนวงกลมหัวเขาชนกัน จากนั้นใหเอามือขวาของ

ตนเองไปวางหงายบนเขาซายของเพ่ือน และใชนิ้วชี้มือซายของตนเองจิ้มบนมือขวาของเพ่ือน จากนั้น

ครูเลาเรื่อง “ดอกบัวบาน” โดยใหกติกาวา เม่ือใดท่ีนักเรียนไดยินคําวา ดอกบัวบาน ใหนํามือขวาจับนิ้ว

ของเพ่ือนใหได โดยนักเรียนจะตองตั้งสติในการรีบดึงนิ้วมือออก เพ่ือไมใหเพ่ือจับได หากใครถูกจับไดจะ

หมดสิทธิ์เลนในรอบตอไป  

 (จัดใหแสดงผลงาน) 

 ข้ันดําเนินกิจกรรม 

11. นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุมตนเองหนาชั้นเรียนใหเพ่ือน ๆ ฟง 

12. เม่ือเพ่ือนแตละกลุมนําเสนอผลงานเสร็จแลว เพ่ือน ๆ สามารถแสดงความเห็นเพ่ิมเติม

พรอมท้ังครูใหขอมูลเพ่ิมเติม 
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13. เม่ือแตละกลุมนําเสนอแลวใหนักเรียนแตละคนเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด

และเขียนลงในใบกิจกรรมวิเคราะหอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง พรอมท้ังบอกเหตุผลหรือปจจัยท่ีเลือก

อาชีพดังกลาว  

(สรุปหลักการนําไปใช)  

14. ครูสอบถามนักเรียนวา จากท่ีนักเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกอาชีพ 

นักเรียนคิดวาปจจัยใดท่ีสําคัญตอการเลือกอาชีพมากท่ีสุดเพราะเหตุใด  

 ข้ันสรุป  

15. นักเรียนชวยกันสะทอนถึงความรูสึกท่ีไดเขารวมกิจกรรม และสิ่งท่ีนักเรียนควรจะคนหา

ขอมูลเพ่ิมเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ  

 

5. สื่อ/อุปกรณ 

5.1 คลิปวีดีโอเก่ียวกับการประกอบอาชีพตาง ๆ   

5.2 Post it   

 

6. การวัดและประเมิน  

    6.1  วิธีการประเมิน 

- สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม 

- ตรวจสอบความถูกตองของใบงานคนหาปจจัยอาชีพตาง ๆ และใบงานวิเคราะหอาชีพท่ี

เหมาะสมกับตนเอง 

6.2  เครื่องมือประเมิน 

- แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 

- แบบตรวจใบงานคนหาปจจัยอาชีพตาง ๆ และใบงานวิเคราะหอาชีพท่ีเหมาะสมกับ

ตนเอง 

 6.3  เกณฑการประเมิน 

การประเมินสังเกตการปฏิบตัิกิจกรรม 

ระดับคุณภาพ ขอความบงช้ีคุณภาพ 

ผาน 
มีความตั้งใจรวมกิจกรรม  ตอบคําถามและทําชิ้นงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ไมผาน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 

 

 

67



การประเมินใบงานคนหาปจจัยอาชีพตาง ๆ และใบงานวิเคราะหอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง  

ระดับคุณภาพ ขอความบงช้ีคุณภาพ 

ผาน 

1) การนําเสนอผลของการคนหาปจจัยอาชีพตาง ๆ  ได                   

อยางตรงประเด็น  

2) การนําเสนอผลของการวิเคราะหอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง            

ไดอยางตรงประเด็น 

ไมผาน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 

6.4   เกณฑการตัดสิน 

 เกณฑระดับดีข้ึนไปจึงถือวาผาน 

   1) ใบงาน เรื่อง การคนหาปจจัยอาชีพตาง ๆ 

-  บอกปจจัยท่ีมีตอการประกอบอาชีพไดท้ัง 5 - 6 ประเด็น  

ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

-  บอกปจจัยท่ีมีตอการประกอบอาชีพได  3 - 4 ประเด็น  

ระดับคุณภาพ  ดี 

-  บอกปจจัยท่ีมีตอการประกอบอาชีพได  1 - 2 ประเด็น   

ระดับคุณภาพ พอใช  

-   ไมสามารถบอกปจจัยท่ีมีตอการประกอบอาชีพไดเลย   

ระดับคุณภาพ ไมผาน 

 

  2) ใบงาน เรื่อง การวิเคราะหอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง      

-  บอกปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง 3 ประเด็น   

 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

-  บอกปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง 2 ประเด็น   

 ระดับคุณภาพ ดี 

-  บอกปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง 1 ประเด็น    

 ระดับคุณภาพ พอใช 

-  ไมสามารถบอกปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเองไดเลย  

ระดับคุณภาพ ไมผาน 
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 

หน่วยที่ 8  ทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพ ระยะเวลา 2 คาบ 

1. สาระสาํคญั

ทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพ หมายถึง ความสามารถในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะท่ี
จําเป็นทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ เช่น ทักษะชีวิตและทักษะด้าน
อาชีพในศตวรรษท่ี 21  ทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพจึงมีความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวเข้าสู่อาชีพในอนาคต ดังน้ันการเรียนรู้และพัฒนาตนด้านอาชีพจึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองในด้านอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนบอกทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพได้ (K)
2. ผู้เรียนสามารถนําเสนอทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพที่จําเป็นได้ (S)
3. ผู้เรียนเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะที่จําเป็นด้านอาชีพได้ (A)

3. สาระการเรียนรู้

 3.1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพโดยมุ่งเน้นทักษะการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ และทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

4. ชิ้นงาน / ภาระงาน (ถ้ามี)

4.1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

5. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

คาบที่ 1
ขั้นนํา
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 – 10 คน ให้นักเรียนเล่นเกมสื่อสาร โดยน่ังเป็นแถวจากนั้นให้

หัวหน้าแต่ละกลุ่มออกมารับกระดาษที่ใช้อ่านสื่อสารกันระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม ครูให้สัญญาณ
ให้หัวหน้ากลุ่มอ่านกระดาษเพียงคนเดียวโดยกําหนดเวลา ไม่เกิน 1 นาที

69



2. ครูเก็บกระดาษทุกกลุ่ม แล้วให้หัวหน้ากระซิบบอกข้อความที่มีในกระดาษ ให้เพ่ือนฟัง โดย
กระซิบต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย แล้วให้สุดท้ายนํามาเขียน หรือ พูดให้ฟังหน้าช้ัน
เรียน  โดยหากลุ่มที่พูดให้ถูกต้องที่สุดเป็นผู้ชนะ จากน้ัน ครูเช่ือมโยงเข้าสู่ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพ 

 

    ขั้นดําเนนิการ 
 (ทบทวนประสบการณ์เดิม) 

3. ครูต้ังคําถาม ถา้อยากเป็น Youtuber ต้องมีทักษะด้านใดบ้าง 
 (เสริมประสบการณ์ใหม)่ 

4. ครูแจกใบความรู้ที่ 1 เร่ืองทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพ พร้อมทั้งครูนําเสนอ PowerPoint 
อธิบายเน้ือหาในใบความรู้ ครูยกตัวอย่างอาชีพ 3 – 4 อาชีพ เช่น ครู นักข่าว พ่อค้า-แม่ค้า 
ฯลฯ ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ทักษะที่จําเป็นในการพัฒนาตนด้านอาชีพ 

5. ครูเน้นยํ้าทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล 
(ให้ฝึกปฏิบัติ) 

6. ครูให้นักเรียนทํากิจกรรม จบัเข่าคุยกัน 
โดยให้นักเรียนจับคู่ โดยกําหนดผู้พูดเป็น A , ผู้ฟังเป็น B 
เพ่ือเล่าประสบการณ์จริงที่รู้สึกกลัวที่สุดในชีวิต 
รอบที่ 1 A เล่า : B ฟัง พร้อมทั้งให้ B เสนอวิธีการแก้ปัญหาความกลัวให้ A ฟัง 
รอบที่ 2 B เล่า : A ฟัง พร้อมทั้งให้ A เสนอวิธีการแก้ปัญหาความกลัวให้ B ฟัง 
อาจจะมีรอบที่ 3 4 5 ตามเวลาที่เหมาะสมและครูแจก ใบงานที่ 1 สิ่งที่ฉันกลัว 

ขั้นสรุป 
7. ครูสุ่มนักเรียน 1 - 2 คู่ออกมาเล่าถึงสิ่งที่ฉันกลัวของคู่ตัวเองหน้าช้ันเรียน เมื่อเล่าจบ ครูและ

นักเรียนร่วมกันสรุปถึงทักษะที่เก่ียวข้องกับการทํากิจกรรม  จับเข่าคุยกัน 
 
คาบที่ 2   

    ขั้นนํา 
1. ครูเปิดคลิป ช่ือ สื่อสารไม่ดี ตลก 6 ฉาก และร่วมพูดคุยเก่ียวกับวิธีการส่ือสารที่เกิดขึน้ใน

คลิป 
 

    ขั้นดําเนนิการ 
(จัดให้แสดงผลงาน) 

2. ให้นักเรียนนําใบงานที่ 1 สิ่งที่ฉันกลัว มาแปะหน้าช้ันเรียนจากนั้นครูแจกสต๊ิกเกอร์ให้
นักเรียนคนละ 1 ดวง ให้นักเรียนนํามาแปะบนใบงานที่นักเรียนสนใจ 
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3. ครูให้นักเรียนที่ได้รับการโหวตสูงที่สุด 4 - 5 คน ออกมานําเสนอใบงาน 
(สรุปหลักการนําไปใช้) 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงทักษะที่เพ่ือนใช้ในการนําเสนอและทักษะที่ตนใช้ในการรับ
ฟังการนําเสนอ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าทักษะต่างๆ มีความสําคญัอย่างไร และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างไร 

ขั้นสรุป 
5. ครูมอบหมายให้นักเรียนทําแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ด้านการวางแผนด้านการศึกษาและ

อาชีพ 
 

6. สื่อ/อุปกรณ์ 

6.1 เกมสื่อสาร 
6.2 ใบความรูท้ี่ 1 เร่ือง ทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพ 
6.3 Power Point เร่ือง ทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพ 
6.4 ใบงานที่ 1 จับเข่าคุยกัน 

    
7. การวัดและประเมิน  

7.1 วิธีการประเมิน 
7.1.1 ตรวจใบงาน 
7.1.2 ตรวจแฟ้มสะสมงาน 

     7.2 เครื่องมือประเมิน 
 7.2.1 แบบประเมินใบงาน 
 7.2.2 แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน 

 7.3 เกณฑ์การประเมิน 
 การประเมินผลใบงาน 
 

เกณฑ์ ตัวบ่งชี้
ผ่าน - ใบงานที่ 1 เร่ือง จับเข่าคุยกัน บอกได้ครบทุกหัวข้อ 

- แฟ้มสะสมงาน นําเสนอผลงานได้ครบทุกหัวข้อ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ - ใบงานที่ 1 เร่ือง จับเข่าคุยกัน บอกได้ไม่ครบ 

- แฟ้มสะสมงาน นําเสนอผลงานได้ไม่ครบ 
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7.4 เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับดีขึน้ไปจึงถือว่าผ่าน  
  1) ใบงานที่ 1 เร่ือง จับเข่าคุยกัน 

     - บอกได้ครบทุกหัวข้อ         ระดับคุณภาพ  ผ่าน  
     - บอกได้ไม่ครบ     ระดับคุณภาพ  ไม่ผ่าน 

 2) แฟ้มสะสมงาน 
     - นําเสนอผลงานได้ครบทุกหัวข้อ   ระดับคุณภาพ  ผ่าน 
     - นําเสนอผลงานได้ไม่ครบ    ระดับคุณภาพ  ไม่ผ่าน 
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ใบความรู้ที่ 1 
ทักษะการพัฒนาตนด้านอาชีพ 

องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดทักษะชีวิตไว้ 10 ทักษะ ได้แก่ 
1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกอาชีพของตนเองใน

อนาคต โดยประเมินทางเลือกและผลที่ได้จากการตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมี

สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่

เกิดขึน้ในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจจนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกิน

แก้ไข ้

3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นความสามารถในทางความคิด ซึ่งจะ

เป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์เพ่ือค้นหาทางเลือกต่างๆ รวมทั้ง

ผลที่จะเกิดข้ึนในแต่ละทางเลือก และสามารถนำประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และประเมินปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต ทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณสามาช่วยให้วัยรุ่นตระหนักและประเมินผลสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรม

ของตนเอง เช่น การรู้จักคุณค่าในตนเอง การจัดการกับความกดดันจากเพ่ือนๆ หรือการับข้อมูลจากสื่อต่างๆ 

5. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) เป็นความสามารถ

ในการใช้คำพูดและท่าทางเพ่ือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมและ

สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความต้องการ การแสดงความชื่นชม การ

ขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ 
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6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) เป็น

ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน สามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว 

7. ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) เป็นความสามารถในการค้นหา รู้จักและ

เจ้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดีข้อด้อยของตนเอง รู้ความต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน

เข้าใจตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ์ต่างๆ และทักษะนี้ยังเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา

ทักษะอ่ืนๆ เช่น การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

8. ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความเหมือนหรือความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ ฯลฯ ซึ่ง

จะช่วยให้สามารถยอมรับบุคคลที่ต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยกว่าหรือได้รับความเดือดร้อน 

9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) เป็นความสามารถในการรับรู้

อารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้จักการจัดการอารมณ์โกรธและ

ความโศกเศร้า ที่ส่งผลทางลบต่างร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม 

10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) เป็นความสามารถในการรับรู้ถึง

สาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียดเพ่ือให้เกิด

พฤติกรรมในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ 

 
ทักษะชีวิตทั้ง 10 ทักษะนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง ต้องอาศัยการฝึกฝน ซึ่งผู้เรียนที่พร้อมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุขและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณลักษณะท่ีดีนั้นต้องฝึกฝนตนเองให้มีจุดแข็งใน
ด้านทักษะการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม รู้จักที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนที่แตกต่างจาก
ตนเอง พร้อมที่จะเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีความพร้อมที่จะจัดการกับ
ชีวิตเอง 
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สวนที่ 2 
เอกสารอานประกอบเพื่อเสรมิประสบการณสําหรับครู





หน่วยท่ี 1 การรู้จักและเข้าใจตนเอง 

การรู้จักตนเองรวมไปถึงการรับรู้และรู้จักความสามารถของตัวเราเอง จะต้องรู้ว่าเราเป็นคน
อย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร การรู้จักตนเอง เป็นรากฐานของการสร้างความ
เชื่อม่ันในตนเองเพราะการรู้จักตนเอง หมายรวมถึง ขีดความสามารถของตัวเรา รู้ข้อจํากัดของตัวเองเรา 
อะไรท่ีทําได้ เม่ือเราได้เข้าใจปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะทําให้เกิดการยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข การรู้จักตนเองมีความสําคัญต่อการกระทํา การประพฤติและการแสดงออกผู้ท่ีรู้จัก
ตนเองที่พอจะดํารงตนอย่างพอเหมาะพอควร ก่อนท่ีจะทําอะไรอ่ืนบุคคลควรจะรู้จักตนเองก่อน 
(ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ 2560, สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2560) 

สิริพร สมบูรณ์บูรณะ (2560) ได้กล่าวถึง การรู้จักตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  การรับรู้เก่ียวกับตนเองทางด้านลักษณะทางกาย ได้แก่ การท่ีบุคคลต้องรู้จักตนเองในส่วน

ของสรีระทางกายว่า ตนเองมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ขนาดของร่างกาย ทรวดทรงและสัดส่วนของ
ร่างกาย การทรงตัวกิริยาท่าทางอิริยาบถต่าง ๆ ผิวพรรณ และรวมไปถึง สุขภาพของร่างกาย และมี
สติปัญญา รู้คิดรู้พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้ มีความรู้ความสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ ลักษณะทางกาย 
เป็นเรื่องของพันธุกรรม เราคงกําหนดมากไม่ได้นัก แต่เราอาจดูแลรักษาให้ร่างกายสะอาด เป็นอย่าง
ธรรมชาติ ท่ีกําหนด และงดงามตามธรรมชาติหรือปรุงแต่งให้ดูดี ตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า ลักษณะ
ทางกายของเราอาจบอก บุคลิกภาพของบุคคลได้  

2.  การรับรู้เก่ียวกับตนเองทางด้านลักษณะทางจิต เป็นการรับรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องอารมณ์
ความสนใจ ความถนัด แต่ถ้าจะกล่าวให้ชัดลงไปคือ การรับรู้ในเรื่อง ลักษณะนิสัยของตนเอง ในความ
เป็นบุคคล นิสัยของบุคคลจะเริ่มจากการท่ีบุคคลมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าซึ่งเป็นการกระทําท่ีเกิดข้ึน โดยการ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ พอเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันเริ่ม
เรียนรู้ เริ่มสะสมสิ่งต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต เด็กเริ่มมีระบบผสมผสานนิสัยต่าง ๆ มากข้ึน และลักษณะนิสัย
ต่าง ๆ ถูกจัดระบบให้อยู่ในระบบใหญ่ท่ีเรียกว่า "ตัวของตัวเอง"หรือ "Self" นอกจากนี้แล้ว อุปนิสัย 
หรือลักษณะนิสัย ยังทําหน้าท่ีประเมินค่า เม่ือมันทํางานร่วมกับ เจตคติ โดยเจตคติ จะใช้ประเมิน
ความรู้สึก โดยจะแสดงออก ในเรื่องจะยอมรับได้ หรือไม่สามารถยอมรับ ในสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องต่าง ๆ  

3. การรับรู้เกี่ยวกับตนเองทางด้านส่ิงแวดล้อม เม่ือบุคคลเกิดมาทุกชีวิต ต้องสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระบบครอบครัว ไปจนถึงระบบสังคมใหญ่ สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อบุคคลมาก เป็น
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ตัวกําหนดบุคลิกภาพ บุคคลต้องเรียนรู้ว่า ตนเองอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรและประเมินบรรทัด
ฐานทางสังคม ได้ว่าตัวเราพึงปฏิบัติตนอย่างไร  

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2559)  ได้อธิบายถึงการสํารวจตัวเองว่าเป็นการช่วยให้
ผู้รับการแนะแนวเข้าใจตนเอง ยอมรับสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงการรับรู้และรู้จักความ 
สามารถของตัวเราเอง รู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไรมีอารมณ์เป็น
อย่างไร รู้ขีดความสามารถและข้อจํากัดของตัวเองว่ามีอะไรท่ีทําได้และอะไรท่ีเกินฝัน ซ่ึงมีบุคคลควรได้
สํารวจตนเองในด้านต่าง ๆ นี้  

1. รูปร่างและลักษณะของร่างกาย พิจารณาว่ามีความสมบูรณ์เพียงใด อวัยวะทุกส่วน ส่วนสูง
และนํ้าหนัก มีอาการไม่ปกติหรือโรคประจําตัวอะไรบ้าง การสํารวจร่างกายบางอย่างทําได้ด้วยตนเอง 
ในบางเรื่องต้องพ่ึงพาผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ตรวจสมดุลของระบบในร่างกายและภูมิคุ้มกัน เป็นต้น 
สถานศึกษาหลายแห่ง อาชีพหลายอาชีพ มีการกําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับรูปร่าง และลักษณะของทาง
ร่างกายไว้ด้วย เช่น สถานศึกษาด้านทหาร ตํารวจ พลศึกษา จะต้องเป็นคนท่ีมีสุขภาพดีคือ มีร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง (มีส่วนสูงสัมพันธ์กับน้ําหนัก) มีลักษณะสมชาย และต้องไม่พิการทางสายตา เป็นต้น 

2. สติปัญญาและความสามารถ  การสํารวจสติปัญญาหรือความสามารถอาจดูได้จากระดับ
คะแนนหรือผลการเรียนท่ีผ่านมา ในสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนดูว่าในแต่ละวิชาท่ีสอบไปแล้วได้
ระดับคะแนนหรือผลการเรียนเป็นอย่างไร ถ้าได้ระดับการเรียนหรือผลการเรียนในวิชานั้นสูง ก็แสดงว่า
ระดับสติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นสูง แต่ถ้าระดับคะแนนหรือผลการเรียนในวิชานั้น
ต่ํา ก็แสดงว่าสติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นต่ํา ส่วนหนึ่งท่ีเราควรรู้คือรู้ว่าตนเองมี
ความสามารถด้านใดบ้าง เพราะสิ่งนี้จะช่วยทําให้เราเลือกแนวทางเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุดคือ เรา
ควรคํานึงว่าเราไม่จําเป็นต้องเก่งในด้านท่ีเหมือนกับคนอ่ืน เพียงแต่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว แต่เชี่ยวชาญในทักษะ  ด้านนั้น ๆ มากก็เพียงพอแล้ว 

3. อารมณ์และจิตใจเก่ียวกับสุขภาพจิต พิจารณาว่ามีความอดทนต่อปัญหาหรือความผิดหวัง
ได้เพียงใด  มีความคับข้องใจหรือเบิกบานใจเม่ือมีอุปสรรคหรือปัญหาในชีวิตและการทํางาน แก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์หรือทําลาย แม้การประเมินสุขภาพจิตเป็นหน้าท่ีของนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์แต่ทุกคน
อาจสังเกต และทําความเข้าใจตัวเองได้ในระดับหนึ่งเก่ียวกับอุปนิสัยใจคอ คือการประพฤติปฏิบัติท่ี
กระทําซํ้าๆ ติดต่อกันมาเป็นเวลานานมีท้ังท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม เช่น ความละเอียดรอบคอบ 
ความสะเพร่า การตรงต่อเวลา การผัดวันประกันพรุ่ง ความขยันขันแข็ง ความเกียจคร้าน เป็นต้น
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เก่ียวกับการควบคุมตน คือ การมีวินัยในตนเอง มีความสามารถในการควบคุมตนให้กระทําในสิ่งท่ี
ต้องการตามเป้าหมายได้หรือไม่ ทําอะไรตามใจตนเองหรือคล้อยตามผู้อ่ืนได้ง่าย จะแสดงถึงระดับความ
เข้มแข็งของจิตใจ ผู้ท่ีควบคุมตนได้จะพัฒนาตนได้เสมอ 

4. ความชอบหรือความสนใจในการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง เราควรนําเอาผลการ
สํารวจในด้านต่าง ๆ มาประมวลเพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น มีบุคลิกภาพแบบใด ความสามารถด้าน
ใดชอบทํากิจกรรมอะไร สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้เราพิจารณาตนเองได้ว่าเราควรประกอบอาชีพอะไรซ่ึงหาก
เลือกอาชีพใดได้ตรงกับคุณสมบัติของตัวเองแล้วจะทําให้ประกอบอาชีพนั้นอย่างมีความสุข มีผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพน่าพอใจ คนแต่ละคน มีความชอบและความสนใจที่แตกต่างกัน ความสนใจนี้อาจสังเกตได้
จากการชอบทํากิจกรรมใดอยู่เสมอ ๆ หรือบ่อย ๆ มากกว่ากิจกรรมอ่ืน 

5. ความถนัด คนแต่ละคนมีความถนัดในแต่ละด้านแตกต่างกันไป เม่ือเราทําสิ่งใดได้ดีก็จะทํา
ให้เรามีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง การรู้จักจุดด้อยของตัวเองจะช่วยให้เราพัฒนาได้
ถูกต้อง และเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงด้านท่ีไม่ถนัด ความถนัดและความสนใจมักเป็นสิ่งท่ีคู่กันความถนัดนี้
อาจสังเกตได้จากการท่ีบุคคลทํากิจกรรมใดหรือสิ่งใดแล้วทําได้ดี คล่องแคล่วทําแล้วประสบความสําเร็จ 

6. ค่านิยม การวางแผนอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง สิ่งหนึ่งท่ีเป็นปัจจัย
สําคัญก็คือต้องรู้ค่านิยมในงานท่ีตนยึดไว้เป็นหลักสําคัญ ค่านิยมในตนเองมีผลต่อการเลือกแนวทางใน
ชีวิตของเราเสมอ การสํารวจค่านิยมในงานจะช่วยชี้นําไปสู่อาชีพท่ีตรงกับความต้องการของเรา มีโอกาส
ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงานสูง แต่ท้ังนี้ควรนําคุณสมบัติในด้านอ่ืน ๆ มาประกอบกับค่านิยม
ของตนเองด้วย เพ่ือช่วยให้การพิจารณาอาชีพท่ีเราควรเลือกทําเม่ือจะไปประกอบอาชีพในอนาคตอีก
ด้วย 

7. บุคลิกภาพ คือ  ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในด้านต่าง ๆ ท้ังส่วนภายนอกและภายในส่วน
ภายนอกคือส่วนท่ีมองเห็นชัด เช่น รูปร่าง หน้าตา กิริยามารยาท การแต่งกายส่วนภายใน คือส่วนท่ี
มองเห็นยาก แต่อาจทราบได้โดยการอนุมาน สติปัญญา ลักษณะอารมณ์ประจําตัว ฯลฯ ลักษณะต่างๆ 
ของบุคลิกไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ออกจากกันได้ มีผลต่อกันประดุจลูกโซ่ บุคลิกภาพของมนุษย์ถูก
หล่อหลอมด้วยพันธุกรรม การเรียนรู้วิธีปรับตัวของบุคคลและสิ่งแวดล้อมต้องพิจารณาว่าอุปนิสัยใจคอ
ของตนเองเป็น เช่นไร ควรได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นความสามารถและลักษณะเฉพาะตัว ทําให้เรา
เป็นคนมีคุณภาพ ลักษณะบางอย่างเราอาจนึกไม่ถึงเพราะเป็นจุดเล็ก ๆ แต่อาจเป็นจุดท่ีดีและเด่นของ
เรา การสํารวจตนเองให้ถ่ีถ้วนจะทําให้เราเลือกแนวทางชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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8. ทุนทรัพย์ ดูว่าฐานะทางบ้านเป็นอย่างไร พอท่ีจะส่งเสียให้ศึกษาต่อได้เพียงใด เพราะ
การศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไปน้ัน บางสาขาวิชาจําเป็นต้องใช้ทุนในการศึกษามาก แต่บางสาขาวิชาอาจ
ใช้เวลาในการศึกษาระยะสั้น ๆ ใช้ทุนในการศึกษาไม่มาก ท้ังนี้แล้วแต่สถานศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีเลือก
เรียน 

9. เป้าหมายในอนาคต ควรต้ังเป้าหมายในอนาคตว่าต้องการประกอบอาชีพใด เพ่ือจะได้
ศึกษาต่อในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ มีความถนัดและสอดคล้องกับบุคลิกภาพ 
ของตน 

นิตยา ศรีจํานง (online) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง การ
พัฒนาการตระหนักรู้และเข้าใจในตนเองเป็นกระบวนการท่ีมีการพัฒนามาจากการผสมผสานระหว่าง 
อัตตา ภาพลักษณ์ พฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม จริยธรรม คุณค่า 
ศักด์ิศรี และเอกลักษณ์เฉพาะตน ซ่ึงได้รับประสบการณ์และจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบุคคลสําคัญในชีวิต คนในครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงานท่ีมีปฏิกิริยาโต้ตอบมา 
บุคคลท่ีต้องการพัฒนาตนเองจะต้องเปิดใจให้กว้างท่ีจะรับฟังความเห็นจากผู้อ่ืน แสวงหาข้อมูลท้ังด้าน
บวกและลบ จุดดี จุดอ่อนหรือจุดด้อยของตนจากวิธีต่าง ๆ แล้วพิจารณาด้วยเหตุผลอย่างเป็นกลางตาม
ความจริงเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามเป้าหมาย แล้วจะทําให้ขอบเขต
การรับรู้ของตนเองขยายกว้างออก ดังนี้  

1.  การเปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  
2.  การประเมินตนเองตามความเป็นจริง ไม่อคติ มองหรือคิดเข้าข้างตนเองเป็นกระบวนการ

ของความเข้าใจในความเชื่อ  
3. การพัฒนาจิตใจโดยการศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาและคุณธรรมท่ีได้กําหนด

ไว้ ก็จะทําให้ตนเองมีคุณลักษณะและมีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์และพัฒนาตนเองไปถึงเป้าหมายได้ 
นอกจากนี้ เพียรดี เปี่ยมมงคล (2556 อ้างใน นิตยา ศรีจํานง, online) ได้กล่าวถึงการ

พัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองมี 3 ข้ันตอนดังนี้  
1. การฟังตนเอง คือการสํารวจความรู้สึกของตนเองในขณะนั้นว่า เรามีความรู้สึกอะไรเกิดข้ึน 

และค้นหาสาเหตุของความรู้สึกว่าเกิดจากอะไร ทําได้โดยใช้คําถามๆ ตนเองดังนี้ “ขณะนี้ฉันมีความรู้สึก
อย่างไร” “เพราะอะไรฉันจึงรู้สึกเช่นนี้ มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนจึงทําให้ฉันมีความรู้สึกอย่างนี้” “เม่ือฉัน
มีความรู้สึกเหล่านี้ฉันแสดงอะไรออกไปบ้าง”  
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2. การฟังคนอ่ืนวิจารณ์ตนเอง คือการเปิดโอกาสให้คนอ่ืนป้อนกลับ (Feed back) หรือให้คํา
ติชม  

3. การบอกคนอ่ืนเกี่ยวกับตนเอง เป็นการเปิดเผยตนเอง ขณะท่ีเราเปิดเผยตนเองเราจะรับรู้
ความรู้สึกของเราว่ามีความเข้มแข็งหรือความอ่อนแออย่างไร การเปิดเผยตนเองได้แค่ไหนข้ึนอยู่กับ
ความซ่ือสัตย์ท่ีมีต่อตนเอง และการท่ีบุคคลไว้วางใจในคนอ่ืน  

ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ (2560) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการรู้จักตนเอง ดังนี้ 
การพัฒนาการรู้จักตนเองสามารถกระทําได้โดยพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองหรือความมีสติใน

ตนเอง ความเป็น “อัตตา” จริง ๆ ตามธรรมชาติของบุคคลอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่บ้างกับสิ่ง
ท่ีตนคิดว่าตนเป็นหรืออัตตาท่ีเรามองเห็นตัวเรา ท่ีเรียกว่า“อัตมโนทัศน์” และความคลาดเคล่ือนเป็น
สาเหตุของความขัดแย้งไม่ประสมประสานของบุคคลนั้น ในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนตามความเป็น
จริงในสังคม บุคคลท่ีสามารถมองเห็นตนเองได้ตรงกับท่ีตนเป็นจริง คือ ผู้ท่ีรู้จักตนเองได้อย่างดี หาก
บุคคลสามารถรู้จักตนเองเป็นอย่างดีตามความเป็นจริงบุคคลนั้นจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข กล่าวคือ บุคคลจะเปิดเผย จริงใจ และการแสดงออกของบุคคลนั้นจะไม่ต้องปกปิดและบุคคล
อ่ืนก็จะสามารถ “รู้จัก” บุคคลนั้นได้ตามความเป็นจริง ในทางตรงกันข้ามบุคคลท่ีไม่รู้จักตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตนเองในส่วนท่ีบกพร่องจะเป็นสาเหตุของความขัดแย้งและความทุกข์ท้ังมวล บุคคล
ท่ีไม่รู้จักตนเองจะไม่สามารถใช้ตนเองเป็นสื่อในการบําบัดทางจิตแก่ผู้อ่ืนได้ การรู้จักตนเองจะมีได้มาก
หรือน้อยหรือตรงตามความเป็นจริงแค่ไหนนั้นข้ึนอยู่กับระดับของการตระหนักรู้หรือการรู้สติในตนเองท่ี
บุคคลนั้นมีอยู่ การตระหนักรู้ในตนเองจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคคลจะต้องทําความเข้าใจและหา
คําตอบว่า ตรงส่วนไหนในความเป็นเราเองท่ีเรายังไม่ตระหนัก ท้ังนี้การตระหนักรู้ในตนเองจะทําให้
บุคคลได้เข้าใจตนเองและทําให้มนุษย์อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข ขอบเขตของการตระหนักรู้ใน
ตนเองของบุคคล ชีวิตมนุษย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง เม่ือชีวิตดําเนินไปมนุษย์มีประสบการณ์มาก
ข้ึน การเรียนรู้เพ่ิมข้ึนความเป็น “ตนเอง”หรืออัตตาของบุคคลจะค่อยๆ เปลี่ยนไปด้วยและมนุษย์แต่ละ
คน รู้จักตนเองและมีความตระหนักในความเป็นตนเองในขอบเขตท่ีไม่เท่ากัน บางคนตระหนักรู้ใน
ตนเองได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและในขอบเขตท่ีกว้าง ในขณะที่บางคนตระหนักรู้ในตนเองแตกต่าง
จากความเป็นจริงโดยธรรมชาติและยังรู้จักตนเองเพียงนิดเดียวหรือในขอบเขตที่แคบอีกด้วย ใน
การศึกษาถึงการตระหนักรู้ในตนเองนักจิตวิทยามีความเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่มีผู้ใดในตนเองได้หมดทุก
แง่ทุกมุม มีอัตตาเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีบุคคลตระหนัก หากบางส่วนซึ่งเป็นส่วนท่ีอยู่ภายใน (inner 
self) บุคคลอาจไม่ได้ตระหนักเสียก็ได้ 
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หน่วยท่ี 2 การรู้จักและเข้าใจอาชีพ 

การประกอบอาชีพ เป็นรูปแบบการดํารงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน เป็นหน้าท่ีของบุคคลเป็น
การทํามาหากินของบุคคลในสังคม ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้นํามาจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงดูตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเป็นอยู่ดี  ปัจจุบันการประกอบอาชีพมีความ
หลากหลาย มีอาชีพแตกแยกย่อยออกเป็นอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีความเฉพาะทางของอาชีพมากข้ึน มีอาชีพ
เกิดข้ึนมากมาย อาชีพแต่ละอาชีพก็มีลักษณะงานท่ีแตกต่างกันและมีรายได้ต่างกันไป ผู้ท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินและในโลกกว้าง และเข้าใจในอาชีพนั้น ๆ อย่างลึกซ้ึง 
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพจะสามารถนําความรู้เก่ียวกับอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการ
ทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันได้ท้ังในสังคมไทยและสากล 

การท่ีบุคคลในสังคมมีโอกาสประกอบอาชีพนับได้ว่าเป็นการประสบกับความสําเร็จ และเป็น               
ความต้องการสูงสุดในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ประกอบอาชีพท่ีตรงกับความรู้ ความสามารถความ
สนใจและความชอบ จะทําให้บุคคลนั้นเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขการเตรียมความพร้อมและ
การวางแผนในการเข้าสู่การประกอบอาชีพ จึงเป็นเรื่องจําเป็นท่ีบุคคลต้องให้ความสําคัญ เพ่ือช่วยให้
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับคุณสมบัติของตนประกอบอาชีพนั้นอย่างมีความสุขและ
เจริญก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพดังกล่าว (พิศมัย บุณยโสภณ, 2560; กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน, 2559) 

 
พิศมัย บุณยโสภณ (2560)  ได้กล่าวถึงความสําคัญอาชีพ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข เพราะผู้ท่ีมีอาชีพ

จะมีรายได้ ทําให้มีอํานาจการซ้ือ สินค้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
2. ทําให้เกิดความน่าเช่ือถือในสังคม ผู้ท่ีมีอาชีพจะได้รับความเชื่อถือจากผู้คนในสังคม เพราะ

ค่านิยมในสังคมมนุษย์มองว่าคนท่ีมีอาชีพ สามารถทํามาหากินเลี้ยงตนเองได้เป็นคนท่ีมีคุณภาพจะไม่ไป
สร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับบุคคลอ่ืน ไม่ต้องไปลักขโมย ไม่ต้องไปฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินและสิ่งของ
จากผู้อ่ืน 

3. สร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้ท่ีจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ต้องมี
การดํารงเผ่าพันธุ์ มีการแต่งงาน ผู้ท่ีมีอาชีพจะสร้างความม่ันใจให้กับคู่ชีวิตว่าจะสามารถสร้างครอบครัว
ท่ีมีความสุขได้อย่างแน่นอน 

4. สร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ สามารถดูแลให้การดําเนินชีวิตของครอบครัวเป็นปกติ
สุข มีการเก็บสะสม การออมไว้ใช้เม่ือยามเจ็บป่วย แต่ถ้าไม่มีอาชีพก็จะไม่มีรายได้ การดํารงชีวิตใน
ครอบครัวก็จะไม่มีความสุข 
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5. กิจกรรมในสังคมมีความเคล่ือนไหว เพราะความหลากหลายของอาชีพก่อให้เกิดการเชื่อม
ประสานในจุดต่าง ๆ เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนในสังคม ได้แก่ การซ้ือขายสินค้า กิจกรรมการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ท่ีมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีมีการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง โดยใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
 

นอกจากนี้ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2559)  ได้กล่าวถึง ความสําคัญของข้อมูล
อาชีพ ดังนี้   

ข้อมูลอาชีพ มีความสําคัญและประโยชน์ต่อนักแนะแนวอาชีพ ผู้เรียน นักศึกษาผู้ปกครอง ผู้หา
งาน ครูแนะแนว และประชาชนท่ัวไป ท่ีจะใช้เป็น ข้อมูลศึกษาในรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับลักษณะ
และสภาพการทํางาน โอกาสการมีงานทํา ความก้าวหน้าของแต่ละอาชีพ ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมของตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ถ้าเรายิ่งรู้จักอาชีพมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นผลดีผลต่อการเลือก
อาชีพของเรามากเช่นกัน ในทางตรงข้ามถ้าเรารู้จักอาชีพน้อย ไม่หลากหลาย โอกาสในการเลือกอาชีพก็
มีน้อยและอาจมีผลทําให้เราเลือกอาชีพได้ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัด หรือตามความชอบ
ของเราได้  การช่วยให้ผู้ได้รับการแนะแนวอาชีพได้รู้จักอาชีพ เป็นกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้ได้รับการแนะแนวอาชีพสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ด้วยตนเองอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด ความเข้าใจ ค่านิยม ของสังคม ตลอดจน สภาวะทางเศรษฐกิจ 
 
 ประเภทของงานอาชีพ 

  พิศมัย บุณยโสภณ (2560)  ได้อธิบายถึงการแบ่งประเภทของอาชีพสามารถแบ่งตามลักษณะ
เนื้อหาวิชาของอาชีพ และแบ่งตามลักษณะของการประกอบอาชีพดังนี้ 

 การแบ่งอาชีพตามเนื้อหาวิชาของอาชีพ สามารถจัดกลุ่มอาชีพตามเนื้อหาวิชาของอาชีพได้                     
6 ประเภทดังนี้ 

1. อาชีพเกษตรกรรม (Agricultural Occupation) ประชากรไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงนับได้ว่า อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพสําคัญของ
ประเทศ เป็นอาชีพท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับการผลิต การจัดจําหน่ายสินค้าและบริการทางด้านการเกษตร 
ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากใช้บริโภคเป็นส่วนใหญ่แล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรม 
อาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทย ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน และการเลี้ยงสัตว์ 

2. อาชีพอุตสาหกรรม (Industry Occupation) หมายถึง อาชีพเก่ียวกับการผลิตสินค้า                 
โดยการนําเอาวัสดุ วัตถุดิบ หรือสินค้าบางชนิดมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้มากข้ึน ในข้ันตอน
ของกระบวนการผลิตประกอบด้วยปัจจัยมากมาย ได้แก่ แรงงาน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ทุน อาคาร 
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การบริหารจัดการ เป็นต้น การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมสามารถแบ่งตามขนาดของการดําเนินงานได้
ดังนี้ 

2.1 อุตสาหกรรมในครอบครัว เป็นอุตสาหกรรมท่ีทํากันในครอบครัว หรือทําภายใน
บ้าน  ใช้แรงงานคนในครอบครัวเป็นหลัก บางทีอาจมีเครื่องจักรขนาดเล็กช่วยในการผลิตใช้วัตถุดิบ 
วัสดุท่ีหาได้ในท้องถ่ินมาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตภายในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้า การทําร่มการทําอิฐ
มอญ เป็นต้น ลักษณะการดําเนินงานของอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนไม่ได้ให้ความสําคัญกับระบบ
และการวางแผนงาน การจัดการด้านการตลาด ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ
การลงทุนประกอบการไม่มาก 

2.2 อุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างคนงานมากกว่า 50 คนใช้
เงินลงทุนดําเนินการไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้แก่ โรงกลึง อู่ซ่อมรถ โรงงานทําขนมปัง โรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้า โรงสีข้าว เป็นต้น การดําเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนใช้
แรงงานท่ีมีฝีมือไม่มากนัก 

2.3 อุตสาหกรรมขนาดกลาง เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างคนงานมากกว่า50 คน แต่
ไม่เกิน 200 คน ใช้เงินลงทุนประกอบการมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทการดําเนินงาน
ของอุตสาหกรรมขนาดกลางต้องมีการจัดการท่ีดี แรงงานต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ความชํานาญปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดีเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

2.4 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างคนงานมากกว่า 200 คน 
ข้ึนไป ใช้เงินลงทุนประกอบการมากกว่า 200 ล้านบาท การดําเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มี
ระบบการจัดการท่ีดี บุคลากรปฏิบัติงานเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถมีทักษะเฉพาะด้านหลายสาขา 
การดําเนินงานในกระบวนการผลิตมีกรรมวิธีการปฏิบัติงานท่ียุ่งยาก ใช้เครื่องจักร คนงานเงินทุนจํานวน
มาก กระบวนการผลิตทันสมัย การผลิตแต่ละครั้งได้ผลผลิตจํานวนมาก ต้องว่าจ้างบุคลากรระดับ
บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการอุตสาหกรรม 

3. อาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ (Commerce and Service Occupation) 
3.1 อาชีพพาณิชยกรรม (Commerce Occupation) หมายถึง การประกอบ

อาชีพท่ีมีลักษณะการดําเนินงานเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยใช้เงินเป็นตัวกลาง ส่วนใหญ่การ
ดําเนินงานอยู่ในรูปแบบของการซ้ือมาขายไป ผู้ประกอบอาชีพนี้จึงจัดเป็นคนกลางท่ีทําหน้าท่ีซ้ือสินค้า
จากผู้ผลิตแล้วนํามาขายต่อให้กับผู้บริโภค ได้แก่ การค้าปลีกและการค้าส่ง โดยจะจัดจําหน่ายใน
รูปแบบของการขายตรงหรือจัดจําหน่ายทางอ้อม 

3.2 อาชีพบริการ (Service Occupation) หมายถึง การประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะ
การดําเนินงานเก่ียวกับการทําให้ผู้ซ้ือเกิดความพึงพอใจ การบริการอาจจะเป็นสินค้าท่ีมีตัวตนหรือไม่มี
ตัวตนก็ได้ 
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3.2.1 การบริการท่ีมีตัวตน ได้แก่ การให้บริการทางการเงินของสถาบันทาง
การเงินต่าง ๆ การให้บริการของบริษัทขนส่ง เป็นต้น 

3.2.2 การบริการท่ีไม่มีตัวตน ได้แก่ การบริการท่องเท่ียว การบริการ
รักษาพยาบาล เป็นต้น 

4. อาชีพคหกรรม (Spill Smoke Occupation) หมายถึง กลุ่มของการประกอบอาชีพท่ีมี
ลักษณะการดําเนินงานเก่ียวข้องกับการประกอบอาหารคาว หวาน และอาหารว่าง ของไทยและ
ต่างประเทศ การเสริมสวย การตัดเย็บเสื้อผ้าสุภาพบุรุษและสตรี 

5. อาชีพหัตถกรรม (Handicraft Occupation) หมายถึง การประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับงาน
ช่างโดยใช้มือผลิตชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ อาชีพจักสาน แกะสลัก ทอผ้าด้วยมือทอเสื่อ 

6. อาชีพศิลปกรรม (Art Objectives Occupation) หมายถึง การประกอบอาชีพท่ีมี
ลักษณะการดําเนินงานเก่ียวกับการแสดงออกของศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การปั้นการวาดภาพ 
การเขียนแบบ การดนตรี การละคร การโฆษณา การถ่ายภาพ 

 
การแบ่งอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ สามารถจัดกลุ่มอาชีพตามลักษณะการ

ประกอบอาชีพได้เป็น 4 ลักษณะดังนี้ 
1. อาชีพอิสระ (Freelance) หมายถึง อาชีพทุกประเภทท่ีผู้ประกอบอาชีพดําเนินการด้วย

ตนเองแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่ม เป็นอาชีพท่ีไม่ต้องใช้คนมาก ถ้ามีความจําเป็นจะใช้วิธีการจ้างคนมา
ช่วยงานเป็น ครั้งคราว เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุนและจัดจําหน่ายเอง คิดแผนงานและตัดสินใจด้วย
ตนเองทุกเรื่อง ทําให้การพัฒนาอาชีพเป็นได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ผู้ประกอบอาชีพ 
อิสระยังต้องมีความอดทนต่องานหนัก ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมองเห็นเส้นทางการดําเนินงานของตนเองได้ทะลุปรุโปร่ง 

2. อาชีพรับจ้าง (Occupation work for) หมายถึง อาชีพท่ีรับจ้างทํางานให้กับผู้ว่าจ้างโดย
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน อาชีพรับจ้างประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่า 
“นายจ้าง” หรือ”ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหลังเรียกว่า “ลูกจ้าง” หรือ “ผู้รับจ้าง” มีค่าตอบแทนท่ี ผู้ว่าจ้าง
จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งเรียกว่า “ค่าจ้าง” ลักษณะการทํางานรับจ้างส่วนใหญ่ทํางานในสถาน
ประกอบการหรือโรงงาน อัตราค่าจ้างข้ึนอยู่กับการกําหนดราคาของเจ้าของสถานประกอบการหรือ
นายจ้าง ทํางานตามเวลาท่ีกําหนด การประกอบอาชีพรับจ้างมีข้อดีตรงท่ีไม่มีความเสี่ยงเรื่องการลงทุน 
เนื่องจากผู้รับจ้างจะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การทํางานท่ีผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้ ทํางานตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 
ข้อเสียมักจะเป็นงานท่ีทําซํ้า ๆ เหมือนกันทุกวัน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างปัจจัยท่ีจะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพนี้มีความเจริญก้าวหน้า ได้แก่ ความรู้ความชํานาญในการทํางาน มีกิจนิสัยการ
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ทํางานท่ีดี มีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความมานะอดทน ยอมรับกฎเกณฑ์และเชื่อฟังคําสั่ง มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีสุขภาพอนามัยดี 

3. อาชีพงานฝีมือ (Craft Occupation) เป็นอาชีพท่ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ประสบการณ์และ
ความชํานาญเฉพาะด้าน ได้แก่ งานศิลปะ งานหัตถกรรม และงานประติมากรรมเป็นต้น 

4. อาชีพรับราชการ (Government Servant Occupation) รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน 

 
นอกจากนี้  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2559) ได้แบ่งกลุ่มอาชีพกลุ่ม อาชีพตาม

ลักษณะการประกอบอาชีพ มี 2 ลักษณะ คือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง  ดังนี้  
1. อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทท่ีผู้ประกอบการดําเนินการด้วยตนเองแต่เพียงผู้

เดียวหรือเป็นกลุ่ม อาชีพอิสระเป็นอาชีพท่ีไม่ต้องใช้คนจํานวนมาก แต่หากมีความจําเป็นอาจมีการจ้าง
คนอ่ืนมาช่วยงานได้ เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุน และจําหน่ายเอง คิดและตัดสินใจด้วยตนเองทุกเรื่อง ซ่ึง
ช่วยให้การพัฒนางานอาชีพ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อาชีพอิสระแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

1.1 อาชีพอิสระท่ีทําได้ตามลําพัง เช่น การทํางานประดิษฐ์ การวาดภาพ การรับจัด
ดอกไม้              การเปิดร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า การเปิดร้านซัก-อบ-รีด การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

1.2 อาชีพอิสระท่ีต้องมีผู้ช่วยหรือลูกมือ เช่น การเปิดร้านขายอาหาร การเปิดร้าน
อินเทอร์เน็ต การเปิดร้านขายหนังสือ เป็นต้นการประกอบอาชีพอิสระมีความสําคัญและมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซ่ึงมีความสําคัญหลายประการดังต่อไปน้ี 
  1.1.1 เปิดโอกาสให้มีการประกอบอาชีพ ผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระจะต้องเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิด มีความกล้าเสี่ยง และต้องประกอบกิจการด้วย
ตนเอง โดยเริ่มต้นทําธุรกิจหรือกิจการขนาดเล็กซ่ึงใช้เงินลงทุนน้อย ว่าจ้างพนักงานจํานวนน้อย หรือทํา
ด้วยตนเองก่อน เม่ือมีประสบการณ์มากข้ึนจึงพัฒนาและขยายกิจการให้มีขนาดใหญ่ข้ึนในอนาคต  

1.1.2 ก่อให้เกิดการจ้างงาน การประกอบอาชีพอิสระโดยการทําธุรกิจหรือกิจการ
ขนาดเล็กทําให้เกิดการว่าจ้างแรงงานในชุมชน ท้ังแรงงานท่ีไร้ฝีมือและมีฝีมือ โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ
จะได้รับการพัฒนาการทํางานเฉพาะด้าน ทําให้มีความชํานาญ มีประสบการณ์ทํางานเพ่ิมข้ึนและพัฒนา
เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือได้ 

1.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหรือกิจการขนาดใหญ่ การประกอบอาชีพอิสระโดยการ
ทําธุรกิจหรือกิจการขนาดเล็กเป็นแหล่งท่ีชว่ยให้การผลิตวัตถุดิบเพ่ือนําไปใช้ในการผลิตสินค้าของธุรกิจ
หรือกิจการขนาดใหญ่ นอกจากนี้สินค้าท่ีผลิตได้จากธุรกิจหรือกิจการขนาดใหญ่ยังจําเป็นต้องอาศัย
ธุรกิจหรือกิจการขนาดเล็กเพ่ือนําไปจัดจําหน่ายแก่ผู้บริโภคต่อไป 
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1.1.4 แหล่งระดมเงินทุน การประกอบอาชีพอิสระโดยการทําธุรกิจหรือกิจการขนาด
เล็กทําให้เกิดการระดม เงินทุน จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการ เช่น เงินทุนของผู้ประกอบการ  
บิดา  มารดา ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน หรือแหล่งระดมเงินทุนต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
การระดมเงินทุนดังกล่าวทําให้เกิดการลงทุนในประเทศซึ่งส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

1.1.15 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ถ้ามีผู้ประกอบอาชีพอิสระจํานวนมากจะทําให้เกิด
การแข่งขัน มีการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการว่างงาน ประชาชนมีรายได้ 
ส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง ความม่ันคงของประเทศเพ่ิมประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

2. อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพท่ีมีผู้อ่ืนเป็นเจ้าของกิจการ โดยตัวเองเป็นผู้รับจ้างทํางานให้ 
และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน อาชีพรับจ้างประกอบด้วย บุคคล2 ฝ่าย ซ่ึงได้ตกลง
ว่าจ้างกัน บุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า "นายจ้าง" หรือผู้ว่าจ้าง บุคคลฝ่ายหลังเรียกว่า "ลูกจ้าง" หรือผู้รับจ้าง 
มีค่าตอบแทนท่ี ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียกว่า"ค่าจ้าง" อาชีพรับจ้างแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
ดังต่อไปน้ี 

2.1 กลุ่มอาชีพรับจ้างท่ีมีฝีมือหรืออาชีพท่ีมีทักษะ คือ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพท่ีมี
ความรู้ในวิชาชีพ มีความสามารถเฉพาะด้าน มีทักษะและประสบการณ์ หรือลูกจ้างท่ีใช้กําลังความคิด
ในการสร้างสรรค์งาน การจัดการและการบริหารงาน ตัวอย่างได้แก่ 

2.1.1 อาชีพรับราชการ เช่น แพทย์ ครู ตํารวจ ทหาร พยาบาล 
2.1.2 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจของการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์ 
2.1.3 อาชีพพนักงานบริษัท เช่น พนักงานบริษัทต่าง ๆ 

2.2 กลุ่มอาชีพรับจ้างท่ีไร้ฝีมือหรืออาชีพท่ีไม่ใช้ทักษะ คือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีไม่มี
ความรู้ในวิชาชีพ หรือขาดทักษะในงานอาชีพนั้น ๆ ส่วนใหญ่มักทํางานโดยใช้กําลังแรงกายเป็นหลักโดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.2.1 อาชีพท่ีเป็นกลุ่ม เช่น กรรมกรก่อสร้าง พนักงานบริการอาหาร 
2.2.2 อาชีพท่ีทํางานคนเดียว เช่น พนักงานทําความสะอาด พนักงานรักษา              

ความปลอดภัยลูกจ้างร้านขายสินค้าท่ัวไป 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2559)  ได้อธิบายถึงข้อมูลท่ีช่วยให้รู้จักและเข้าใจอาชีพ 
ดังนี้ 

1. ลักษณะงานท่ีจะต้องทํา มีลักษณะอย่างไร ผู้ทํางานจะต้องทําอะไรบ้าง เป็นงานท่ีทําให้เกิด
ความเพลิดเพลินหรือก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย งานใหญ่หรืองานเล็ก ต้องมีความรับผิดชอบท่ีสําคัญ
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หรือไม่ ต้องเก่ียวข้องกับตัวเลข สิ่งของ หรือคน ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มากหรือไม่ต้องนั่งทํางานหรือ
ยืนทํางานต้องเดินทางหรือไม่ ผู้เรียนควรศึกษาลักษณะงานแต่ละอาชีพ ว่างานแต่ละอย่างนั้นมีลักษณะ 
การปฏิบัติงานอย่างไร มีจุดดี จุดเด่นอย่างไร 

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ  ศึกษาถึงรายละเอียดของคุณสมบัติท่ีงานแต่ละอาชีพ
ต้องการ ต้องมีความสามารถพิเศษด้านใดบ้าง มีข้อจํากัดในการประกอบอาชีพอย่างไร ได้มีการกําหนด
ช่วงอายุในการทํางานและเกษียณไว้อย่างไร อาชีพนั้น ๆ โดยทั่วไปเป็นอาชีพสําหรับเพศหญิงหรือเพศ
ชายหรือให้โอกาสแก่ท้ังหญิงท้ังชายหรือให้โอกาสแก่เพศใดเพศหนึ่งมากกว่า 

3. โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ  ศึกษาว่าอาชีพนั้น ๆ จะมีความก้าวหน้าเพียงใด จะต้องมี
การศึกษาอบรมเพ่ิมเติม มีความสามารถหรือประสบการณ์อย่างไรจึงจะได้เลื่อนข้ันมากน้อยเพียงใด 
การประกอบอาชีพเดิมนําไปสู่อาชีพใหม่หรือไม่ 

4. ตลาดแรงงาน เป็นข้อมูลเก่ียวกับความต้องการผู้ทํางานในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน และ                     
การพยากรณ์ท่ีจะมีความต้องการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในอนาคต ซ่ึงอาจจะเป็นตัวกําหนดได้ว่า ถ้าผู้เรียน
เรียนเรียนจบในสาขานั้น ๆ แล้วผู้เรียน มีโอกาสในการมีงานทํามากน้อยเพียงใด 

 
เอกสารอ้างอิง 
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สืบค้นเม่ือวันท่ี 29  กันยายน  2563. 

พิศมัย บุณยโสภณ. 2560. ความรู้เก่ียวกับงานอาชีพ. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา. 
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หน่วยท่ี 3 ค่านิยมทางอาชีพ 
 
ความหมาย 

โกวิทย์ กังสนันท์ (2555)ได้ให้ความหมายว่า ค่านิยม หมายถึง มาตรฐานเชิงปทัสถาน 
(normative standards) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจของมนุษย์ในการเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ท่ีเขา
มองเห็นและเข้าใจ .....ค่านิยมจึงเป็นกรอบแนวความคิด (conceptions) เก่ียวกับสภาพพึงปรารถนาท่ี
คนใช้ในการเลือกสิ่งท่ีตนชอบพอ หรือในการอธิบายเหตุผลว่า ทําไมตนเองมีความปรารถนาในสิ่งนั้น ๆ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ กังสนันท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จากค่านิยมและการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 

พระมหาอดิศร ถิรสีโล (2540) ได้ให้ความหมายว่า ค่านิยมหมายถึง แนวความประพฤติหรือ
สภาพของการกระทําใด ๆ ท่ีบุคคลหรือสังคมนิยมชมชอบ และเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าควรแก่การ
ประพฤติปฏิบัติจึงยอมรับยึดถือมาเป็น แนวทางประพฤติอย่างสมํ่าเสมอหรืออย่างน้อยก็ชั่วระยะหนึ่ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองหรือสังคม 

ฤกษ์ชัย คุณูปการ (2539) ให้ความหมายไว้ว่า ค่านิยมหมายถึง ความเชื่อของบุคคลส่วนใหญ่
ซ่ึงเชื่อว่าสิ่งหนึ่งมีค่า มีความสําคัญและเป็นสิ่งท่ีปรารถนา การประพฤติปฏิบัติท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคม
ยอมรับนั้นย่อมมีค่านิยมของสังคม 

เครช (Krech. 1962: 102) ให้ความหมายของค่านิยมไว้ว่า เป็นความเชื่อของบุคคลเก่ียวกับ
ความต้องการของตนเองว่าเป็น สิ่งท่ีดีและสิ่งไม่เป็นท่ีต้องการของตน 

โรคิส (Rokeach. 1969) ได้ให้ความหมายว่าค่านิยมคือความเชื่อท่ีแต่ละบุคคลยึดถือว่าควร
ปฏิบัติอยางไร  สิ่งใดมีคุณค่าหรือสิ่งใด ไม่มีคุณค่า ค่านิยมจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ค่านิยม
เป็นมาตรฐานในการ ตัดสินว่าสิ่งใดดี สิ่งใดเลว และใช้ในการตัดสินพฤติกรรมของบุคคลด้วยสําหรับใน
ประเทศไทย 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2522) ได้ให้ ความหมายของค่านิยมว่า เป็นส่วนประกอบสําคัญ
ท่ีบุคคลจะประพฤติหรือปฏิบัติตนอย่างไรต่อตัวเองและสังคมการเลือกแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
ข้ึนอยู่กับค่านิยมท่ียึดถือเป็นประการ สําคัญ เพราะค่านิยมเป็นหลัก ควบคุมการรับรู้ การตัดสินใจ การ
เลือกและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของบุคคล  

ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2531: 21) ได้ให้ความหมายของค่านิยมว่าหมายถึง สภาพหรือการ
กระทําสิ่งท่ีคนในสังคมเชื่อถือว่ามีค่าควรยึดถือ หรือยึดม่ันจะได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมาย
ของสังคมหรือของตัวในการเลือกอาชีพ 
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ฮอพพอค ( Hoppock.1967 ) กล่าวว่าค่านิยมมีความสัมพันธ์และสําคัญ (1) การเลือกงาน (2) 
ค่านิยมในการทํางาน  และ (3) ความพึง พอใจในงาน นอกจากนี้องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
งานหรืออาชีพ ได้แก่ องค์ประกอบทางการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม  

เพอร์โรน (Perrone. 1965 : 254) ให้ความหมายของค่านิยมในอาชีพว่าหมายถึงแนวโน้มท่ี
บุคคลมีปฏิกิริยาต่อความพอใจหรือไม่ พอใจเก่ียวกับงานอันเป็นผลมาจากการสังเกต พิจารณาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ 

สรุปค่านิยม หมายถึง ความเชื่อต่อสิ่งต่าง ๆ ของบุคคลในสังคมท่ีเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าควร
แก่การประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองและสังคม โดยค่านิยมของบุคคลจะแฝงอยู่
ภายในความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและเจตคติ 

การท่ีบุคคลจะวางแผนอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตนเองได้นั้น สิ่งหนึ่งท่ีเป็นปัจจัย
สําคัญมากก็คือ ต้องรู้ค่านิยมในงานท่ีตนยึดไว้เป็นหลักสําคัญ ค่านิยมในตนเองมีผลต่อการเลือกแนวทาง
ต่าง ๆ  ในชีวิตของเราเสมอ การสํารวจค่านิยมในงาน จะช่วยชี้นําไปสู่อาชีพท่ีตรงกับความต้องการของ
เรามีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงานสูง แต่ท้ังนี้เราควรนําคุณสมบัติในด้านอ่ืน ๆ มา
ประกอบกับค่านิยมของตนเองด้วย เพ่ือช่วยให้การพิจารณาอาชีพท่ีเราควรเลือกทําเม่ือจะไปประกอบ
อาชีพในอนาคตอีกด้วย 

 
ค่านิยมในการประกอบอาชีพ คือ การเลือกประกอบอาชีพท่ีบุคคลส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นอาชีพท่ีมี

คุณค่า ซึ่งค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อการเอกประกอบอาชีพนั้นมา 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
 1. ปัจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ 

1.1 การได้ประกอบอาชีพท่ีตนเองชื่นชอบ 
1.2 การประกอบอาชีพท่ีได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
1.3 การประกอบท่ีท้าทายความสามารถของตนเอง 
1.4 การประกอบอาชีพท่ีสามารถแสดงความเป็นตัวตนของตนเอง 

2. ปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ 
1. การประกอบอาชีพท่ีมีอํานาจ 
2. การประกอบอาชีพท่ีสะท้อนคุณค่า 
3. การประกอบอาชีพท่ีได้รับค่าตอบแทนสูง 

Super (1970) เสนอว่าค่านิยมเก่ียวกับงานเป็นเป้าหมายของบุคลากรท่ีต้องการได้จากการ
ทํางานและส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน Bolton (1980, p. 33) ได้อธิบายว่าค่านิยมเก่ียวกับงานเป็น
แรงจูงใจท่ีมีต่อเป้าหมายซ่ึงมีอิทธิพลต่ออาชีพการงาน Elizur (1984, p. 379) ให้ทัศนะว่าค่านิยม
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เก่ียวกับงานเป็นการให้ความสําคัญกับสิ่งท่ีแต่ละบุคลากรต้องการได้จากการทํางาน และค่านิยม
เก่ียวกับงานเป็นปัจจัยสําคัญท่ีใช้กําหนดพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการทํางานของบุคลากร Kanchier 
and Unruh (1989, p. 107) มีความเห็นว่าค่านิยมเก่ียวกับงานเป็นการให้ความสําคัญกับการทํางาน
และสิ่งท่ีต้องการได้จากการทํางาน Lyons, Duxbury, and Higgins (2005, p. 63) อธิบายว่าค่านิยม
เก่ียวกับงานเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรท่ีเป็นความต้องการหรือเป้าหมายต่อ
การทํางาน 

Pryor (1979, pp. 250-258) ได้กล่าวถึงค่านิยมเก่ียวกับอาชีพไว้ว่าเป็นแนวทางในการเลือก
อาชีพสามารถจําแนกออกได้ 12 องค์ประกอบ ดังนี้ ความม่ันคง (security) การพัฒนาตนเอง (self-
development) ความเสียสละ (altruism) การดําเนินชีวิต (lifestyle) กิจกรรมกายภาพ (physical 
activity) การปล่อยวาง (detachment) ความมีอิสระ (independence) ศักด์ิศรี (prestige) การ
บริหาร (management) เพ่ือนร่วมงาน (co-workers) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) และเงิน 
(money) โดย ดร.อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์ ค่านิยมเก่ียวกับงาน (Work Values) 

 
องค์ประกอบของค่านิยมในอาชีพ  

เซนเตอรส์ (ประมวลวิทยากร. 2520: อ้างอิงมาจาก Centers.1949: 151 – 160) ได้สร้าง
แบบสอบถาม เรียกว่า Job Values and Desires Questionnaires ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมในอาชีพ 
10 ด้านคือ 1. ด้านความเป็นผู้นํา (Leadership) 2. ด้านประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ (Interesting 
Experience) 3. ด้านความนิยมท่ีน่านับถือ (Esteem) 4. ด้านอํานาจ (Power) 5. ด้านความม่ันคง
ปลอดภัย (Security) 6. ด้านการได้แสดงออกด้วยตนเอง(Self – Expression) 7. ด้านรายได้ (Profit)  
8. ด้านชื่อเสียง (Fame) 9. ด้านการบริการสังคม (Social Service) 10. ด้านความมีอิสระ 
(Independence) 

กริบบอนส์ และโลเนส์ (Gribbons and Lohnes.1965 : 250) ได้แบ่งค่านิยมในอาชีพ 
ออกเป็น 12 ด้านคือ 1. ด้านความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึงโอกาสท่ีจะรุ่งเรืองและก้าวหน้า
ในการทํางาน 2. ด้านความต้องการ (Demand) หมายถึง งานท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคม 3. ด้านสภาพ
ทางภูมิศาสตร์และการท่องเท่ียว (Geographic Location and Travel) หมายถึง งานท่ีได้ท่องเท่ียวไป
ในท่ีต่าง ๆ และได้รับการเรียนรู้จากการท่องเท่ียว 4. ด้านความสนใจ (Interest) หมายถึง งานท่ีตน
สนใจจริง 5. ด้านการแต่งงานและครอบครัว (Marriage and Family) หมายถึง งานท่ีพอจะมีเวลา 
ให้แก่ครอบครัว บ้าน และสัตว์เลี้ยง 6. ด้านการบริการสังคม(Social Service) คือการมีโอกาสได้
ช่วยเหลือผู้อ่ืน สามารถทําให้ผู้อ่ืนได้รับความพอใจได้ 7. ด้านการเก่ียวข้องกับบุคคล (Personal 
Contact) คือการมีโอกาสได้พบเพ่ือนใหม่ ๆ ชอบพบปะกับบุคคล และการได้ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 8. 
ด้านความสามารถ (Preparation Ability) หมายถึง การทํางานท่ีต้องใช้ความสามารถ 9. ด้านเกียรติยศ 
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(Prestige) หมายถึง งานท่ีทําให้บุคคลอ่ืนมีความชื่นชมในตน ให้การยอมรับและยกย่อง 10. ด้าน
เงินเดือน (Salary) หมายถึงงานท่ีมีรายได้ดีพอท่ีจะจุนเจือครอบครัวและเหลือ เก็บสะสม 11. ด้านความ
พอใจ (Satisfaction) หมายถึง งานท่ีทําแล้วทําให้เกิดความสุข ความพอใจ ได้ทําในสิ่งท่ีได้ผลคุ้มค่า 12. 
ด้านจุดมุ่งหมายส่วนตัว (Personal Goals) หมายถึงงานสามารท่ีสามารถพัฒนาตนเอง 

เพอโรน (Perrone.1965 : 254) แบ่งค่านิยมในอาชีพออกเป็น 16 ด้านคือ 1. ด้านรายได้ดี 
(Good Income) 2. ด้านความสนใจในงานอย่างแท้ (Really Interesting Work) 3. ด้านการใช้
ความสามารถพิเศษ (Use Special Talent) 4. ด้านการเดินทาง (Travel) 5. ด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
(Be Helpful to Others in Society) 6. ด้านการทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้คําแนะนําเก่ียวกับความสามารถ 
(Function in a Supervisory Capacity) 7. ด้านความก้าวหน้า (Get Ahead Rapidly) 8. ด้านการ
ทํางานกับคน  (Work with People) 9. ด้านการทํางานกับวัตถุ (Work with Things or Materials) 
10. ด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security Future) 11. ด้านการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Do 
Original Creative Work) 12. เป็นอิสระ (Free from Supervision in One’s Work) 13. มีเวลา
พอท่ีจะให้แก่ครอบครัว (Have Enough Time for One’s Family) 14. มีเวลาพอท่ีจะอุทิศให้แก่งาน
อดิเรก (Have Time to Pursue One’s Interests and Hobbies) 15. มีโอกาสท่ี จะศึกษาต่อ (Have 
Opportunity to Pursue Further Studies) 16. มีโอกาสท่ี จะพัฒนาทักษะในการทํางาน (Have 
Opportunity to Improve Work Skills) 

ซูเปอร์ (Super.1970) ได้จําแนกค่านิยมในอาชีพเป็น 15 ด้านคือ 1. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงานประดิษฐ์ คิดค้น ออกแบบ และพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ค่านิยม
ในอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ 2. ด้านการบริหารหรือการจัดการ (Management) เป็นค่านิยมท่ี
สัมพันธ์กับงานท่ีต้องวางแผนและจัดสรรงานให้ผู้อ่ืนทํา ค่านิยมด้านจะพบในบุคคลท่ี ชอบงานทางด้าน
ธุรกิจ หรือบุคคลท่ีสนใจในการติดต่อกับบุคลหลาย ๆ อาชีพ หรือบุคคลท่ีชอบวางแผนการทํางานของ
ตนเอง 3. ด้านสัมฤทธิ์ผล (Achievement) เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานเกิดความ
พึงพอใจในงาน เกิดความมุ่งม่ันในงานต้องการความสําเร็จ 4. ด้านสภาพแวดล้อม (Surrounding) เป็น
ค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับบรรยากาศสุขสบาย มีความสุข มีวัตถุอํานวยความสะดวกในการทํางาน 5. ด้าน
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (Supervisory Relations) เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาท่ีเป็น
บุคคลท่ีมีเหตุผล และยุติธรรม 6. ด้านวิถีชีวิต (Way of Life) เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงานท่ีเปิดโอกาส
ให้บุคคลได้ ใช้ชีวิตตามท่ีตนต้องการอยากจะเป็น 7. ด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security) เป็นค่านิยม
ท่ีสัมพันธ์กับงานท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย ในการทํางานตลอดไป 8. ด้านผู้ร่วมงาน (Associates) เป็น
ค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับลักษณะงานทําให้บุคคลได้ติดคนท่ีตนพอใจ โดยเฉพาะผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน 
9. ด้านสุนทรีย์ (Esthetics) เป็นค่านิยมท่ีเก่ียวข้องกับสิ่ง สวยงาม ศิลปะเพ่ิมความงดงามให้แก่โลก 10. 
ด้านความมีศักด์ิศรี (Prestige) เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับความมีศักด์ิศรี  การยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน 
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มีอํานาจเหนือผู้อ่ืน ชอบติดต่อกับบุคคลหลาย ๆ อาชีพ 11. ด้านความมีอิสระ (Independence) เป็น
ค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับความมีอิสระ ความพอใจ ความปรารถนาของตนเอง 12. ด้านการทํางานหลาย ๆ 
ด้าน หรือความหลากหลายของงาน (Variety) เป็นค่านิยม ท่ีสัมพันธ์กับงาน ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคล
ทํางานหลาย ๆ ด้าน ไม่ ซํ้าซาก จําเจ มุ่งการทํางานเพ่ือผลงาน 13. ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(Economic Returns) เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงาน ท่ีมีรายได้มีความปรารถนาจะได้รับรายได้เพ่ือ
จับจ่ายอํานวยความสะดวกสบายให้ตนเอง 14. ด้านบริการสังคม (Altruism) เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์ กับ
งานท่ีมีสวัสดิการ  สามารถสงเคราะห์บุคคลอ่ืนได้ เน้นการบริการสังคม 15. ด้านการกระตุ้นให้ใช้
ปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงานท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้ ความคิด
อย่างอิสสระ ประเมินผลการทํางานของตนจากการเรียนรู้ และสามารถคิดค้นสิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรมได้ 

แชนเนย์ (Channay. 1969 : 2957 – 2959) พบว่าความต้องการด้านอาชีพของนักเรียนหญิง
แตกต่างจากนักเรียนชาย เพราะแนวทางท่ีจะนําไปสู่ความเป็นใหญ่ต่างกันออกไป  

คล๊าก ( Clack. 1970:3868-A) ได้ศึกษาพบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ นิสิต
มหาวิทยาลัย ปีท่ี 2 มีความแตกต่างกันไปในการจัดอันดับอิทธิพลในการเลือกอาชีพตามความ ม่ันใจใน
การเลือกท้ังเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงต่างแสดงออกในการจัดลําดับอาชีพตามความคิด คํานึงคล้ายๆกัน 
แต่ก็ไม่เหมือนกันในด้านความสนใจในการเลือกอาชีพ ผู้หญิงท้ังหมดมีความหวังต่ออาชีพท่ีสูงส่งและมี
เกียรติแต่สังคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีความเท่าเทียมกันกับชาย 

เพอร์โรน (Perrone. 1965: 254–257) ศึกษาเก่ียวกับค่านิยมและการเลือกอาชีพของ นักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่านักเรียนต่างมีความเห็นตรงกันว่าค่านิยมในอาชีพท่ีสําคัญคือ การมี
รายได้สูง มีความม่ันคงถาวรในอาชีพ ส่วนค่านิยมท่ีไม่สําคัญได้แก่การช่วยเหลือผู้อ่ืน การทํางานท่ี
เก่ียวกับวัตถุ การทํางานโดยอิสสระความเห็นเหล่านี้ ท้ัง บิดา มารดา และตัวเด็กมีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน 

Super (1953, pp. 185-190) ได้ศึกษาปัจจัยค่านิยมเก่ียวกับงานท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกอาชีพของบุคคล  และเสนอทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพกับช่วงชีวิต (Life-Span Life-Space 
Theory) เพ่ือนําใช้ในการประเมินลักษณะการทํางานตามช่วงชีวิตของบุคคล (Life-Span) ทฤษฎีนี้ได้
อธิบายว่าบุคลากรจะมีเป้าหมายของพัฒนาการด้านอาชีพ 5 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันเจริญเติบโต (growth) 
มีเป้าหมายการพัฒนาความมีอิสระในการทํางานและต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับ ข้ันสํารวจ (exploration)  
มีเป้าหมายการพัฒนาความสามารถท่ีตอบสนองต่อตําแหน่งหน้าท่ี แล้วสร้างให้เป็นทักษะท่ีจําเป็นต่อ
ตําแหน่งหน้าท่ีในข้ันสร้าง (establishment) ต่อมาในข้ันรักษา (maintenance) เป็นการรักษาความรู้
ความสามารถอย่างยั่งยืนในตําแหน่งหน้าท่ีนั้น และในข้ันปล่อยวาง (disengagement) เป็นการ
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วางแผนเกษียณอายุ ลดความรับผิดชอบ และยุติบทบาทในการทํางาน ทฤษฎีนี้เสนอว่าบุคลากรจะ
พัฒนาอาชีพการงานผ่านวัฏจักรในแต่ละข้ัน ขณะท่ี บทบาทสําคัญของบุคคลในชีวิต (Life-Space) ใช้
ในการระบุอาชีพ ได้แก่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พนักงาน ครอบครัว เป็นต้น โดยแต่ละ
บทบาทจะมีปัจจัยด้านบวกและด้านลบต่อพัฒนาการด้านอาชีพการงาน และทางเลือกอาชีพ อย่างไรก็
ตาม ทฤษฎีนี้มีข้อจํากัด คือ มีความยากในการทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีข้อสนับสนุนทาง
วิชาการเฉพาะด้านอาชีพการทํางานเท่านั้น จึงไม่เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย (Dose, 1997) 

Dawis and Lofquist (1984) ได้ศึกษาสิ่งสําคัญจากการทํางานท่ีใช้ตอบสนองให้บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจ โดยพัฒนาทฤษฎีการปรับตัวให้เข้ากับงาน (Work Adjustment Theory) เพ่ือค้นหา
ความสอดคล้องระหว่างบุคลากรกับองค์การ โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อว่าบุคลากรมีความต้องการและ
ความคาดหวังจากการทํางานท่ีแตกต่างกัน ทฤษฎีนี้จึงใช้ทํานายสิ่งท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน และยังใช้ในการระบุถึงค่านิยมเก่ียวกับงานของบุคลากรท่ีมีความต้องการและการให้ความสําคัญ
กับการทํางานแตกต่างกัน ทฤษฎีนี้จึงใช้เป็นกระบวนการสร้างความสอดคล้องระหว่างลักษณะของ
บุคลากรกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน นอกจากนั้น ยังได้เสนอว่า ค่านิยมเก่ียวกับงานยังสามารถใช้
พยากรณ์ อายุงานและความพึงพอใจในงานได้อีกด้วย (Dose, 1997) 

Brown and Crace (1996) ได้เสนอทฤษฎีค่านิยมพ้ืนฐานองค์รวม (Values-Based Holistic 
Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาด้านอาชีพและการตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลในการ
ทํางาน โดยทฤษฎีนี้อธิบายว่า ค่านิยมเก่ียวกับงานใช้สร้างเป็นความคาดหวังของบุคลากร เม่ือสามารถ
ตอบสนองได้ ทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ยิ่งความคาดหวังมีบทบาทท่ีมีความสําคัญมากเท่าไร 
ก็จะยิ่งทําให้อิทธิพลของค่านิยมมีบทบาทมากข้ึนเท่านั้น และยิ่งจะทําให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากร
เพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย ยังไม่พบว่า มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทดสอบกับทฤษฎีนี้ได้อย่างชัดเจน แต่ได้มี
การนําทฤษฎีนี้ในการอ้างอิงบทบาทของค่านิยมเก่ียวกับงานกับกระบวนการตัดสินใจในอาชีพการ
งาน (Ravlin & Meglino, 1987)    

 
การสํารวจค่านิยม 

แบบสํารวจค่านิยมเก่ียวกับงานของ Donald E. Super สามารถนําไปใช้วัดค่านิยมเก่ียวกับ
งานได้ตรงตามสิ่งท่ีต้องการวัด โดยค่านิยมตามแบบสํารวจนี้มีอยู่ 15 ด้านคือ 

1. ด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นค่านิยมซ่ึงสัมพันธ์กับงานท่ีเก่ียวกับการประดิษฐ์คิดค้น 
ออกแบบและพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ เก่ียวข้องกับความสนใจทางศิลปะ ทางวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมด้านจิตใจ 

2. ด้านการบริหาร เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงานท่ีต้องมีการวางแผนและจัดสรรงานให้ผู้อ่ืนทํา 
มีลักษณะเป็นผู้นํา ควบคุมการทํางานของผู้อ่ืน 
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3. ด้านสัมฤทธิ์ผล เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงานท่ีส่งเสริมให้บุคคลประสบความสําเร็จจากการ
ทํางานและก่อให้เกิดความพึงพอใจ เป็นเครื่องช่วยให้บุคคลทํางานเพ่ืองาน ต้องการเห็นผลสําเร็จในงาน 
ไม่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ด้านสภาพแวดล้อม เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงานซ่ึงมีสภาพแวดล้อมท่ีมีบรรยากาศสุขสบาย 
บุคคลทํางานแล้วเกิดความสุข ค่านิยมด้านสภาพแวดล้อมนี้เน้นสภาพแวดล้อมทางวัตถุ ท่ีจะเอ้ืออํานวย
ความสะดวกให้บุคคลประสบความสําเร็จในการงาน เช่น สภาพการทํางานท่ีไม่สกปรก ไม่มีเสียงอึกทึก 
ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดจนเกินไป 

5. ดา้นความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงาน ในส่วนท่ีต้องมีสัมพันธภาพที่
ดีกับผู้บังคับบัญชาการและผู้ร่วมงาน หมายถึงว่า บุคคลนั้นจะยอมทําตามหัวหน้างาน ผู้ท่ีประกอบ
อาชีพอิสระจะมีค่านิยมด้านนี้ต่ํา 

6. ด้านวิถีชีวิต เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับชนิดของงานท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้ชีวิตตามท่ี
ตนเองต้องการค่านิยมด้านนี้มักไม่ค่อยพัฒนาในบุคคลท่ีมีอายุและวุฒิภาวะน้อย และจะมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมของชุมชน และการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 

7. ด้านความม่ันคง เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงานท่ีมีความม่ันคง ทําให้ม่ันใจว่าจะมีตําแหน่งงาน
ให้ทําตลอดไป ค่านิยมด้านความม่ันคงในงานนี้จะสัมพันธ์กับค่านิยมด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
หรือค่านิยมด้านวัตถุด้วย 

8. ด้านความเก่ียวพัน เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับลักษณะงาน ซ่ึงทําให้บุคคลได้ติดต่อกับ
ผู้ร่วมงานท่ีตนพอใจโดยเฉพาะกับผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน หรือตํ่ากว่า พวกเสมียน พนักงาน และ
กรรมกร มักจะมีค่านิยมด้านนี้สูง เพราะเขาให้ความสําคัญกับการดํารงชีพในสังคมมากกว่าสภาพการ
ทํางาน 

9. ด้านสุนทรียะ เป็นค่านิยมท่ีเก่ียวเนื่องกับธรรมชาติของงาน ท่ีช่วยให้บุคคลได้สร้างสิ่ง
สวยงาม เพ่ือเพ่ิมความงดงามให้แก่โลก ค่านิยมด้านสุนทรียะนี้ อาจจะสัมพันธ์กับความสนใจทางด้าน
ศิลปะ 

10. ด้านความมีศักด์ิศรี เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงาน ซ่ึงให้เกียรติกับบุคคลท่ีทํางานนั้น เป็น
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน มากกว่าจะอยู่ในสถานะที่มี
อํานาจกับผู้อ่ืน ค่านิยมด้านนี้จะสัมพันธ์กับความสนใจในงาน ท่ีต้องติดต่อกับบุคคลหลาย ๆ อาชีพ 

11. ด้านความอิสระ เป็นค่านิยมซ่ึงสัมพันธ์กับงาน ซ่ึงมีความเป็นอิสระในการทํางานตามท่ี
ตนเองปรารถนา ค่านิยมด้านความอิสระนี้ บุคคลมุ่งในด้านความพึงพอใจของตนเอง 

12. ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เป็นค่านิยมหรือเป้าหมาย ซึ่งสัมพันธ์กับงานท่ีมีรายได้ดี 
สามารถจัดซ้ือสิ่งของท่ีสนองความต้องการได้ 
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13. ด้านบริการสังคม เป็นค่านิยมหรือเป้าหมาย ซ่ึงแสดงถึงงานท่ีสามารถให้สวัสดิการ ให้
ความช่วยเหลือและเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน โดยท่ัว ๆ ไป บุคคลมีค่านิยมด้านนี้สูง 

14. ด้านกระตุ้นให้ใช้เชาว์ปัญญา เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงาน ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้
ความคิดอย่างอิสระ ประเมินผลการทํางานของตนจากการเรียนรู้ และสามารถคิดสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ 

15. ด้านอ่ืน ๆ เป็นค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับงาน ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลได้ทํางานหลายๆ อย่างใน
ขณะเดียวกัน ไม่ซํ้าซากจําเจ บุคคลจะทํางานตามความพึงพอใจของตน มากกว่ามุ่งทํางาน กลุ่มท่ีชอบ
อาสาสมัครทํางาน มักมีค่านิยมด้านนี้สูง ค่านิยมด้านนี้จะสัมพันธ์กับค่านิยมด้านสุนทรียะ การกระตุ้นให้
ใช้เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าจะสัมพันธ์กับหัวหน้างานและความเก่ียวกัน 

 
แบบสํารวจค่านิยม เก่ียวกับงานของ Donald E. Super.xlsx (83k) พิเชษฐ์ ดีมาก, 9 ธ.ค. 

2557 08:39 
สรุปได้ว่า ค่านิยมเก่ียวกับงานสามารถใช้กระตุ้นให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ใน

การปฏิบัติงาน และใช้จูงใจบุคลากรในการทํางานด้วยการส่งเสริมให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับค่านิยมเก่ียวกับงาน  

อาชีพ หมายถึง การทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมและมี
รายได้ตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ แตกต่างกันไป 

 
กลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ มี 2 ลักษณะ คือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง 

1. อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทท่ีผู้ประกอบการดําเนินการด้วยตนเอง  
กลุ่ม อาชีพอิสระเป็นอาชีพท่ีไม่ต้องใช้คนจํานวนมาก แต่หากมีความจําเป็นอาจมีการจ้าง

คนอ่ืนมาช่วยงานได้ เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุน และจําหน่ายเอง คิดและตัดสินใจด้วยตนเองทุกเรื่อง ซ่ึง
ช่วยให้การพัฒนางานอาชีพ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ขาย
อาหาร ขายของชํา ซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการจะต้องมี
ความรู้ ความสามารถในเรื่อง การบริหาร การจัดการ เช่น การตลาด ทําเลท่ีตั้ง เงินทุน การตรวจสอบ 
และประเมินผล เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีความอดทนต่องานหนัก ไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และมองเห็นภาพการดําเนินงาน ของตนเองได้ทะลุปรุโปร่ง  

2. อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพท่ีมีผู้อ่ืนเป็นเจ้าของกิจการ โดยตัวเองเป็นผู้รับจ้าง ทํางานให้ 
และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน  

อาชีพรับจ้างประกอบด้วย บุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งได้ตกลงว่าจ้างกัน บุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า 
"นายจ้าง" หรือผู้ว่าจ้าง  
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บุคคลฝ่ายหลังเรียกว่า "ลูกจ้าง" หรือผู้รับจ้าง มีค่าตอบแทนท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ ผู้รับ
จ้างเรียกว่า "ค่าจ้าง"  

 
การประกอบอาชีพรับจ้าง โดยท่ัวไปมีลักษณะ เป็นการรับจ้างทํางานในสถาน ประกอบการ

หรือโรงงาน เป็นการรับจ้างในลักษณะการขายแรงงาน โดยได้รับค่าตอบ แทนเป็นเงินเดือน หรือ
ค่าตอบแทนท่ีคิดตามชิ้นงานท่ีทําได้ อัตราค่าจ้างข้ึนอยู่กับการกําหนดของเจ้าของสถานประกอบการ 
หรือนายจ้าง การทํางานผู้รับจ้างจะทําอยู่ภายในโรงงาน ตามเวลาท่ีนายจ้างกําหนด การประกอบอาชีพ
รับจ้างในลักษณะนี้มีข้อดีคือ ไม่ต้องเสี่ยง กับการลงทุน เพราะลูกจ้างจะใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีนายจ้าง
จัดไว้ให้ทํางานตามท่ีนายจ้าง 

1. นักแสดง หมายถึง ผู้ท่ีใช้ทักษะในการแสดงออกเพ่ือเผยแพร่ต่อผู้ชม เช่น ดารา นักร้อง 
นักเต้นรํา นักแสดงแทน นักดนตรี นักรํา เป็นต้น 

2. นักกฎหมาย หมายถึงผู้ท่ีใช้ความรู้ทางกฎหมายเป็นวิชาการประกอบการงานท่ีตนปฏิบัติ 
เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความนิติกรเป็นต้น 

3. ผู้บริหารองค์กร หมายถึงผู้ที่ทําหน้าท่ีจัดการทรัพยากรหรือเป็นผู้แก้ปัญหา ขจัดความ
ยุ่งยากซับซ้อน โดยเน้นท่ีการวางแผน เช่น หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการ นักบริหาร เจ้าของ
กิจการ นักธุรกิจ เป็นต้น 

4. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงผู้ท่ีทําหน้าท่ีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น นักเขียนโปรแกรม วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5. นักสื่อสารมวลชนหมายถึงผู้ท่ีทําหน้าท่ีนําเรื่องราวไปเผยแพร่สู่ประชาชนเช่น นักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์ ช่างภาพข่าว เป็นต้น 

6. นักสร้างสรรค์ หมายถึงผู้ท่ีทําหน้าท่ีออกแบบงาน ท่ีทํางานอยู่เบื้องหลัง เช่น ผู้กํากับ 
ผู้เขียน ผู้แต่ง นักออกแบบ เป็นต้น 

7. พนักงานในองค์กร หมายถึงเจ้าหน้าท่ี หรือพนักงานท่ีทํางานในตําแหน่งท่ีเน้นไปในทาง
ปฏิบัติมากกว่าการบริหารจัดการ หรือการวางแผน เช่น นักบัญชี เลขานุการ นักขาย นักการตลาด 
เป็นต้น 

 
1. รู้จักตนเอง 
1.1 บุคลิกภาพ  

คือ ลักษณะและคุณสมบัติท้ังร่างกายและจิตใจ ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา กิริยา การแสดงออก
อารมณ์ น้ําเสียง การพูดจา ไหวพริบ ความเชื่อม่ันรวมท้ังรู้จักทักษะ ความสามารถพิเศษ ความถนัดท่ี
แท้จริง ทัศนคติ และค่านิยมของตนเองด้วย 
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การค้นพบตนเองในด้านนี้ มีวิธีการมากมาย วิธี ง่ายท่ีไม่เสียเวลามาก ได้แก่ การทํา
แบบทดสอบต่าง ๆ ซ่ึงจะมีแบบทดสอบความสนใจ ความถนัด ค่านิยม บุคลิกภาพ ฯลฯ 

1.2 ความชอบหรือความสนใจ 
ในการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง เราควรนําเอาผลการสํารวจในด้านต่าง ๆ มา

ประมวลเพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น มีบุคลิกภาพแบบใด ความสามารถด้านใด ชอบทํากิจกรรม
อะไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราพิจารณาตนเองได้ว่าเราควรประกอบอาชีพอะไร ซ่ึงหากเลือกอาชีพใดได้
ตรงกับคุณสมบัติของตัวเองแล้ว จะทําให้ประกอบอาชีพนั้นอย่างมีความสุข มีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
น่าพอใจ คนแต่ละคนมีความชอบและความสนใจที่แตกต่างกัน ความสนใจนี้จะสังเกตได้จากการท่ี
นักเรียนชอบทํากิจกรรมใดอยู่เสมอ ๆ หรือบ่อย ๆ กว่ากิจกรรมอ่ืน 

1.3 ความถนัด 
การท่ีบุคคลจะวางแผนในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตัวเองได้นั้น สิ่งหนึ่งท่ีเป็น

ปัจจัยสําคัญ คือบุคคลต้องรู้จักความถนัดของตนเอง ทุกคนมีความถนัดในแต่ละด้านแตกต่างกันไป เม่ือ
เราทําสิ่งใดได้ดีก็จะทําให้เรามีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง การรู้จักจุดด้อยของตัวเองจะ
ช่วยให้เราพัฒนาได้ถูกต้อง และเรียนรู้ที่จะปรับปรุงด้านท่ีไม่ถนัด ความถนัดและความสนใจมักเป็นสิ่งท่ี
คู่กันไป  ความถนัดนี้อาจสังเกตได้จากการท่ีบุคคลทํากิจกรรมใดหรือสิ่งใดแล้วทําได้ดี คล่องแคล่ว ทํา
แล้วประสบความสําเร็จ 

1.4 สติปัญญาและความสามารถ 
การท่ีจะดูว่าสติปัญญาหรือความสามารถดีไม่ดี อาจดูได้จากระดับคะแนนหรือผลการเรียน

ท่ีผ่านมาในสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนดูว่าในแต่ละวิชาท่ีสอบไปแล้วได้ระดับคะแนนหรือผลการ
เรียนเป็นอย่างไร ถ้าได้ระดับการเรียนหรือผลการเรียนในวิชานั้นสูง ก็แสดงว่าระดับสติปัญญาหรือ
ความสามารถในการเรียนวิชานั้นสูง แต่ถ้าระดับคะแนนหรือผลการเรียนในวิชานั้นตํ่า ก็แสดงว่า
สติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นตํ่า 

ส่วนหนึ่งท่ีเราควรรู้คือ รู้ว่าตนเองมีความสามารถด้านใดบ้าง เพราะสิ่งนี้จะช่วยทําให้เรา
เลือกแนวทางเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดเราควรคํานึงว่าเราไม่จําเป็นต้องเก่งในด้านท่ีเหมือนกับคนอ่ืน 
เพียงแต่มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว แต่เชี่ยวชาญในทักษะด้านนั้น ๆ มากก็
เพียงพอแล้ว 

1.5 เป้าหมายในชีวิต 
ควรต้ังเป้าหมายในอนาคตว่าต้องการประกอบอาชีพใด  เพ่ือจะได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาท่ี

สอดคล้องกับอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ มีความถนัดและสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน นักเรียนควรใส่ใจท่ี
จะวางเป้าหมายให้กับชีวิตตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสาขาวิชาเรียน การเลือกอาชีพ ส่วนใหญ่จะ
เรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนด เรียนตามเพ่ือน ตามความนิยมของสังคม สิ่งเหล่านี้ทําให้เราไม่ทราบว่า จะ

102



ทําอย่างไรกับอนาคตตนเอง การวางแผนชีวิตเป็นสิ่งสําคัญ เราควรรู้ว่าตนเองต้องการทําอะไรกับชีวิต
ตนเอง จะไปท่ีไหนและไปอย่างไร ท้ังนี้การวางแผนชีวิตต้องอยู่บนรากฐานของความเป็นจริงของแต่ละ
บุคคลด้วย 

 
2. การตัดสินใจเลือกอาชีพ 
การตัดสินใจเลือกอาชีพ นับว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า "งานคือ

ชีวิต" ดังนั้น ในการเลือกอาชีพจําเป็นต้องมีการเริ่มต้นด้วยการวางแผนชีวิตด้านอาชีพ ตั้งแต่วัยเรียน ซ่ึง
เป็นการวางแผนระยะยาวท่ีต้องใช้เวลานานมาก และใช้ความพยายามอย่างมาก ผลตอบแทนท่ีได้รับก็
คุ้มค่า  
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หน่วยท่ี 4 อาชีพในท้องถ่ิน 
 

อาชีพในท้องถิ่นจําแนกตามอําเภอในพ้ืนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2 (อําเภอนครชัยศรี, บางเลน, สามพราน, พุทธมณฑล) 
 
รายได้ส่วนใหญ่ของคนในนครปฐม จําแนกตามอาชีพ ดังนี้ 

1) รายได้ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นมูลค่า 152,251 
ล้านบาท หรือร้อยละ 58.2  

2) รายได้รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่า 31,554 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1  

3) สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ คิดเป็นมูลค่า 18,620 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1  
4) สาขาตัวกลางทางการเงิน คิดเป็นมูลค่า 9,514 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.6  
5) สาขาการบริการด้าน อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ คิดเป็นมูลค่า 

8,575 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.3  
6) ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ 41,161 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.7 กระจายอยู่ในสาขาการผลิต

อ่ืน ๆ ซ่ึงแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปน้ี  
1. การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่  

1) ข้าว ทํานาปีละ 2 ครั้ง คือ ข้าวนาปี และ ข้าวนาปรัง  
2) อ้อยโรงงาน เพ่ือการผลิตน้ําตาลทราย นครปฐมผลิตน้ําตาลทรายปีละ 1,070,256 ตัน มี

เนื้อท่ีเพาะปลูก จํานวน 75,175 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 13,960 กิโลกรัม 
3) ผลไม้เฉพาะท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

3.1 มะพร้าวน้ําหอม  
3.2 ส้มโอ 
3.3 มะม่วง  
3.4 ฝรั่ง  
3.5 ชมพู่ 
3.6 มะนาว  
3.7 กล้วยน้ําว้า  
3.8 กล้วยหอม  
3.9 ลําไย  

4) ผัก เริ่มหันมาทําผักสลัด ผักปลอดสารพิษ  
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5) ไม้ดอก ไม้ประดับ ได้แก่  
5.1 กล้วยไม้  
5.2 กุหลาบ 
5.3 มะลิ  
5.4 บัวฉัตร  
5.5 ดอกรัก 

    
2. ปศุสัตว์ การเล้ียงสัตว์เพ่ือการบริโภคและการค้า  

    สัตว์ท่ีนิยมเลี้ยง ได้แก่ 

 
 

3. ประมง 
ประกอบด้วยผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และ ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวกับประมง ดังนี้ 
มีเกษตรกรด้านการประมงท้ังสิ้น จํานวน 8,390 คน  มีพ้ืนท่ีทําการประมงมีจํานวนท้ังสิ้น 

90,467 ไร่ 
 
สัตว์น้ําท่ีเลี้ยงในพ้ืนท่ี ได้แก่ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว ปลาน้ําจืด ปลาสวยงาม จระเข้  

1) ฟาร์มเลี้ยงและจับขายปลาน้ําจืดทุกชนิด (ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาดุก 
ฯลฯ) ร้อยละ 75.9 

2) ฟาร์มเลี้ยงและจับขายกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ร้อยละ 22.6  
3) เพาะพันธุ์ปลาและกุ้งมีสัดส่วนร้อยละ 1.6 ซ่ึงมาจากกิจกรรม การเพาะพันธุ์และ

อนุบาลกุ้งทะเลกุ้งก้ามกราม ปลาน้ําจืด สัตว์น้ําสวยงามและสัตว์น้ําอ่ืน ๆ 
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มีผู้ประกอบการด้านการประมง ท้ังสิ้น 188 ราย ประกอบด้วย  
1) ผู้ค้าปัจจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตและทําการประมง   
2) ผู้ค้า ผู้รวบรวม สัตว์น้ํา/แพปลา ท่าข้ึนปลา/โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
3) ผู้แปรรูปและนําเข้าสัตว์น้ํา  
4) ผู้ส่งออกสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา โครงสร้างการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมการ

เลี้ยง ปลาน้ําจืดทุกชนิด (ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาดุก ฯลฯ) ร้อยละ 75.9 
รองลงมาคือการทําฟาร์มเลี้ยง กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ร้อยละ 22.6 ส่วนการเพาะพันธุ์
ปลาและกุ้งมีสัดส่วนร้อยละ 1.6 ซ่ึงมาจากกิจกรรม การเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล
กุ้งก้ามกราม ปลาน้ําจืด สัตว์น้ําสวยงามและสัตว์น้ําอ่ืน ๆ 

 
4. ภาคอุตสาหกรรม 

ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดนครปฐมมีโรงงานจํานวนท้ังสิ้น 3,120 แห่ง จํานวนเงินลงทุนประมาณ 
283,943,411,071 บาท การจ้างงาน 186,629 คน เป็นชาย 94,835 คน เป็นหญิง 91,794 คน  
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5. การพาณิชยกรรม  
จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคตะวันตกและเป็นชุมทางการขนส่ง

สินค้าโดยทางรถไฟ รถยนต์ และการขนส่งสินค้าเกษตรทางน้ํา เพ่ือเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพฯ  
รวมท้ังมีความได้เปรียบทางด้านทําเลท่ีตั้งประกอบกับโครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัดมีการ

พัฒนา การเกษตรในทุกด้าน จึงก่อให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรได้เป็นอย่างดี
และรวดเร็วเป็นศูนย์กลางทางพาณิชยกรรมขนาดใหญ่  

ท้ังนี้ ในปี พ.ศ.2558 มีผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงจดทะเบียนธุรกิจใหม่ รวมทั้งสิ้น จํานวน 897 
รายจํานวนทุน จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,113,027,000 บาท 

 
การจ้างแรงงานในสถานประกอบการและลูกจ้าง นครปฐมมีสถานประกอบกิจการท้ังหมด 

5,921 แห่ง มีจํานวน ลูกจ้างท้ังหมด 202,221 คน ในจํานวนนี้เป็นสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่มี
ลูกจ้าง 1,000 คนข้ึนไป จํานวน 18 แห่ง มีจํานวนลูกจ้าง 28,825 คน ดังนี้ 
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ตัวอย่าง ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน OTOP ในพ้ืนที่   
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เอกสารอ้างอิง 
สํานักงานจังหวัดนครปฐม. 2560. บรรยายสรุปจังหวัดนครปฐม. นครปฐม. สํานักงานจังหวัดนครปฐม 

สํานักงานจังหวัดนครปฐม. 2561. แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม 4 ปี (2561 - 2564) นครปฐม. 
สํานักงานจังหวัดนครปฐม 

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. 2563. สินค้าสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐม. 
เข้าถึงได้จาก https://www.thaitambon.com/opc/นครปฐม/1 สืบค้นเม่ือวันท่ี 27 
กันยายน 2563. 
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หน่วยท่ี 5 เรื่อง เส้นทางสู่อาชีพ 
 
 การเข้าสู่อาชีพนั้นบุคคลจะต้องมีความรู้เก่ียวกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือ
การนําไปสู่การตัดสินเลือก นั้นคือการหาเส้นทางเข้าสู่อาชีพท่ีตนเองมีความสนใจ ตามท่ีกรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน (2559) ได้กล่าวถึงแนวทางการเลือกอาชีพดังนี้ 
 ประการแรก ต้องรู้จักตัวเองโดยเริ่มจากการสํารวจรูปร่างและลักษณะของร่างกาย สติปัญญา
และความสามารถ อารมณ์และจิตใจ ค่านิยม ทุนทรัพย์ ความชอบหรือความสนใจ บุคลิกภาพ และ
ความถนัดของตนเอง 
 ประการท่ีสอง ต้องรู้จักอาชีพ ผู้ ท่ีรู้จักอาชีพและมีความพร้อมของข้อมูลอาชีพท่ีดีมักจะ
ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาคณะหรือสถาบันการศึกษาท่ีตนเองท่ีตนเองได้พิจารณาแล้ว และเม่ือ
ตั้งใจเรียนจนสําเร็จการศึกษาก็มักจะได้งานทําไม่อยู่ในภาวะตกงานหรือว่างงาน ข้อมูลอาชีพท่ีควรรู้เช่น 
ลักษณะงาน คุณสมบัติของผู้ประกอบงาน โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 
 ประการท่ีสาม รู้ทิศทางตลาดแรงงาน การพิจารณาเลือกอาชีพ มีแนวทางดังนี้ 

1. ต้องศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสังคมโลก ด้วยการหม่ันอ่าน
ข่าวหนังสือพิมพ์ ค้นหาข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต รายงานการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวโน้มความต้องการ
แรงงานโดยประเด็นท่ีควรสนใจเป็นพิเศษ คือ อาชีพท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ซ่ึงมักจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
เศรษฐกิจสังคมและประเทศ สําหรับประเด็นท่ีกล่าวถึงกันมากในทศวรรษนี้ได้แก่ การเปิด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีสาขาอาชีพแห่งอนาคต ท่ีเป็นท่ี
ต้องการของตลาดหลังเปิด AEC เกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก 

2. ต้องทราบแนวโน้มของเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ คือ การจะเลือกประกอบ
อาชีพใด ควรดูจากรายได้ของประเทศว่ามาจากภาคเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมใด การจะเลือกประกอบ
อาชีพใดให้ดูจากรายได้หรือค่าตอบแทนแรงงานในอาชีพนั้น 

   
นอกจากนี้เส้นทางการเข้าสู่อาชีพตามท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560) 

ได้กล่าวว่า ข้อมูลกลุ่มสาขาวิชาท้ัง 10 กลุ่ม ของ ISCED (International Standard Classification of 
Education) จะช่วยให้ผู้เรียนมีข้อมูลท่ีสําคัญประกอบการพิจารณาตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้สอดคล้องกับตนเอง การท่ีบุคคลจะประสบความสําเร็จในการศึกษาและประกอบอาชีพตาม
กลุ่มสาขาวิชาและอาชีพต่าง ๆ จําเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท่ีแตกต่างกันไป
ตามกลุ่มสาขาวิชา และลักษณะอาชีพ ดังนี้ 
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1. กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู 
  * ลักษณะอาชีพ การถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนหรือบุคคล ดูแลแนะนําให้เด็กมีคุณธรรม 
ประเมินผลการเรียนการสอน บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา เป็นต้น 
  * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือ ครู-อาจารย์ นักบริหารการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา นักแนะแนว เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา นักจิตวิทยา นักดนตรี นัก
สันทนาการ เป็นต้น 
  * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ คือ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(เรียนครุศาสตร์ร่วมกับวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า การผลิต โยธา เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์) เป็นต้น 
  * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน มีสาขาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ธุรกิจการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา จิตวิทยา 
การปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ การบริหารการศึกษา การบริหารอาชีวศึกษา การวัดผล
และวิจัยการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา คหกรรมศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ การสอน
คณิตศาสตร์ ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ อุตสาหกรรมศึกษา เป็นต้น 
  * ความรู้พ้ืนฐาน ควรมีความรู้ด้านภาษา สังคมศึกษา และวิชาอ่ืน ๆ ท่ีตนถนัดในการ
เลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 
  * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เป็นผู้ใฝ่การศึกษา มีใจรักการเป็นครู มีอุดมคติ รักเด็ก มี
คุณธรรม เมตตากรุณา ปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดี มี
บุคลิกภาพท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา 
  * ลักษณะอาชีพ เป็นงานท่ีศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน วิเคราะห์วิจัยเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
  * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือครู-อาจารย์ นักวิชาการศึกษา 
นักภาษาศาสตร์ นักประพันธ์ มัคคุเทศก์ ล่าม บรรณาธิการ นักโบราณคดี บรรณารักษ์ เลขานุการ 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น 
  * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ คืออักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โบราณคดี เป็นต้น 
  * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือสาขาภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเยอรมัน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรณารักษ์ ปรัชญา ศาสนา โบราณคดี เป็นต้น 
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  * ความรู้พ้ืนฐาน มีความรู้ในด้านสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เป็นต้น 
  * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความสามารถและทักษะทางภาษา รักการอ่าน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ม่ันใจในตัวเอง ละเอียดรอบคอบ มีความพากเพียร สนใจการเปลี่ยนแปลงในศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 3. กลุ่มสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  * ลักษณะอาชีพ เป็นงานเก่ียวกับศิลปะประดิษฐ์ เสนอแนวคิดด้านศิลปะ เป็นการ
แสดงออกเฉพาะบุคคลในด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ เป็นต้น 
  * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือช่างศิลป์ ช่างภาพ นักแต่งเพลง นัก
ประติมากรรม จติรกร ครู-อาจารย์ มัณฑนากร นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา นักออกแบบ เป็นต้น 
  * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ คือวิจิตรศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม มัณฑนศิลป์ 
ศิลปกรรมศาสตร์ โบราณคดี มนุษยศาสตร์ เป็นต้น 
  * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือทัศนศิลป์ นิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ นาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
ศิลปะไทย ศิลปะประยุกต์ประวัติศาสตร์ ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม  จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เป็นต้น 
  * ความรู้พ้ืนฐาน มีความรู้ในภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ
ดนตรี (ท้ังภาคทฤษฎี และปฏิบัติ) เป็นต้น 
  * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม คือมีความสามารถและถนัดทางศิลปะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รักอิสระ ไม่ชอบเลียนแบบใคร รักความสวยงามและธรรมชาติ มีความละเอียดอ่อน เป็นต้น 
 4. กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  * ลักษณะอาชีพเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล องค์กรด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ คดี
แพ่ง คดีอาญา ให้คําแนะนําปรกึษากฎหมาย พิพากษา อรรถคดี เป็นต้น 
  * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษาคือผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร 
ตํารวจ นักการเมือง เจ้าหน้าท่ีสรรพากร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ เจ้าหน้าท่ีท่ีดิน เจ้าหน้าท่ีเร่งรัด
หนี้สิน เจ้าหน้าท่ีแรงงานสัมพันธ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นต้น 
  * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้คือคณะนิติศาสตร์ 
  * สาขาวิชาท่ีเปิดสอนคือกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายธุรกิจ บริหารกฎหมาย กฎหมายท่ีดินและทรัพย์สิน กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น 
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  * ความรู้พ้ืนฐาน มีความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาต่าง ๆ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิชา
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
  * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีลักษณะผู้นํา บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบสังคม จดจํา
ระเบียบแม่นยํา ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ รักความยุติธรรม มีเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็น มีความม่ันใจใน
ตนเอง เป็นต้น 
 5. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
  5.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
   * ลักษณะอาชีพ วางแผนสํารวจ วิจัยข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจการเมือง 
จิตวิทยาและสังคมวิทยา เผยแพร่ความรู้และข่าวสารสู่ประชาชน ศึกษาวิจัยชีวิตของมนุษย์ด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม เป็นต้น 
   * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 
นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้สื่อข่าว ครู-อาจารย์ มัคคุเทศก์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม/งานบุคคล เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ปลัดอําเภอ นักบริหาร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง 
นักการเมือง นักวิจัย นักการทูต นักพัฒนาสังคม เป็นต้น 
   * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้คือสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ
ประยุกต์ พัฒนาการเศรษฐกิจ เป็นต้น 
   * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือสาขาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา กฎหมาย 
การเมืองการปกครอง พัฒนาชุมชน เทคโนโลยีสังคม สัมมนาสังคม บรรณารักษศาสตร์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม เป็นต้น 
   * ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ 
และวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
   * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม คือมีความสนใจศึกษาชีวิตมนุษย์ สังคม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม มีทักษะทางภาษาท้ังการเขียนและการพูด ชอบช่วยเหลือสังคม กล้าแสดงความคิดเห็น มี
มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นต้น 
  5.2 กลุ่มการบริหาร พาณิชยการ และธุรกิจ 
   * ลักษณะอาชีพ วางแผนดําเนินธุรกิจ ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ใน
องค์กรด้านธุรกิจ เป็นต้น 

122



   * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือนักธุรกิจ นายธนาคาร นักวิจัย
ตลาด ผู้ขายประกัน พนักงานขาย เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ี
การเงิน ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีงานคลังสรรพากร สมุห์บัญชี พนักงานคลังสินค้า นักวิเคราะห์ระบบ 
โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น 
   * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ คือบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ สังคมศาสตร์ เป็นต้น 
   * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือสาขาบัญชี การเงินและธนาคาร การบริหารธุรกิจ การ
จัดการบริหารงานบุคคลการเลขานุการ สถิติ การสหกรณ์ การท่องเท่ียว การโรงแรม การตลาด 
การตลาดระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ พาณิชย์นาวี เป็นต้น 
   * ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ภาษาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สังคมวิทยา และวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
   * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  เป็นคนคล่องตัวเชิงธุรกิจ มีความสามารถในการวางแผน 
ฉลาดเฉลียว มีไหวพริบ สนใจข่าวสารและเศรษฐกิจ มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม ขยันหม่ันเพียร กล้า
ตัดสินใจ เชื่อม่ันในตัวเอง มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นต้น 
  5.3 กลุ่มสื่อสารมวลชนและการเอกสาร 
   * ลักษณะอาชีพ คือบริหารงานเอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสื่อ
ต่างๆ นําเสนอข่าว สารคดี ภาพยนตร์  ละคร ผลิตงานโฆษณา เป็นต้น 
   * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ 
นักข่าว พิธีกร นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง ครู-อาจารย์ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ โฆษกวิทยุ
โทรทัศน์ นักแสดง ผู้ผลิตภาพยนตร์ เป็นต้น 
   * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ คือ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นต้น 
   * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือสาขาหนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพถ่าย งานสารนิเทศ บรรณารักษ์ วาทศิลป์  การสื่อสาร เป็นต้น 
   * ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้ด้านภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
   * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม คือมีความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะ
ในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการสมาคม 
ช่างสังเกต สนใจข่าวรอบด้าน เป็นต้น 
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  5.4 กลุ่มคหกรรมศาสตร์ 
   * ลักษณะอาชีพ ให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการ สามารถดําเนินธุรกิจด้านการประกอบ
อาหาร การออกแบบเครื่องแต่งกายและตัดเย็บเสื้อผ้า และให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก เป็นต้น 
   * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือนักโภชนาการ นักออกแบบเครื่อง
แต่งกาย นักจิตวิทยาเด็ก ครู-อาจารย์ เป็นต้น 
   * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ คือสาขาศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรม
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น 
   * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือสาขาคหกรรมศาสตร์ พัฒนาการเด็กและครอบครัว 
โภชนาการชุมชน และวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
   * ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้ด้านสุขศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย และด้านอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เป็นต้น 
   * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  เป็นผู้รักและสนใจความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษย์ ในเรื่องปัจจัย
สี่ เช่น ท่ีอยู่ เสื้อผ้า ยารักษาโรค อาหาร มีศิลปะในการปรุงอาหารหรือแต่งกาย มีความรู้ในเรื่อง
โภชนาการ สามารถดําเนินธุรกิจด้านการประกอบอาหาร การออกแบบเครื่องแต่งกายและตัดเย็บสินค้า 
การดูแลเด็กและให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก เป็นต้น  
 6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  * ลักษณะอาชีพ เป็นงานวิทยาศาสตร์ ค้นคว้า ศึกษาทดลอง วิเคราะห์วิจัยเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
  * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือนักวิทยาศาสตร์ นักเคมีปฏิบัติ นักฟิสิกส์ 
นักคณิตศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์ นัก
นิเวศวิทยา นักธรณีวิทยา นักวิเคราะห์วิจัย ครู-อาจารย์ เป็นต้น 
  * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ คือคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
  * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือสาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป เป็นต้น 
  * ความรู้พ้ืนฐาน คือมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ และวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
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  * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีสติปัญญาดี สนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ ชอบใช้ปัญญามากกว่า
แรงงาน ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ ชอบค้นคว้าทดลอง เชื่อม่ันในตนเอง ใฝ่หาความรู้กับวิทยาการ
ใหม่ ๆ เสมอ ไม่ชอบเลียนแบบสังคม เป็นต้น 
 7. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และวิชาท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพอนามัย 
  * ลักษณะอาชีพ เป็นการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง ตรวจวินิจฉัย ให้บริการทาง
การแพทย์และวิทยาศาสตร์ บําบัดรักษาโรคภัยของมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมป้องกันให้บุคคลมีสุขภาพดี 
เป็นต้น 
  * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 
เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าท่ีรังสีเทคนิค นักกายภาพบําบัด นักจิตเวช เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข เป็นต้น 
  * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ คือคณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิค
การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือสาขาการแพทย์ การพยาบาล กายภาพบําบัด รังสีเทคนิค โภช
นวิทยา อนามัยชุมชน จิตวิทยาคลินิก ทันตกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
ต้น 
  * ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้ด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
  * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เป็นกลุ่มคนท่ีมีสติปัญญาดี ใช้เหตุผลมากกว่าการจินตนาการ มี
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล้าตัดสินใจ ใจคอหนักแน่น มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สุขภาพกาย-สุขภาพจิตดี ไม่พิการทางร่างกาย เป็นต้น 
 8. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  8.1 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ 
   * ลักษณะอาชีพ เป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์เก่ียวข้องกับการออกแบบ วาง
แผนการควบคุมการก่อสร้าง ผลิตติดต่อ การใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
   * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือวิศวกร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง โฟร์
แมน ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค ครู-อาจารย์ เป็นต้น 
   * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พลังงานและวัสดุ เป็นต้น 
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   * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรม
สื่อสาร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เป็นต้น 
   * ความรู้พ้ืนฐาน มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ และวิชาอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
   * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม คือสติปัญญาดี มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะฟิสิกส์ มีทักษะทางมิติสัมพันธ์ ชอบทํางานท่ีเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม 
ชอบประดิษฐ์คิดค้น ไม่ชอบสังคม อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความม่ันใจในตนเอง มีความคิดริเริ่ม 
ซื่อสัตย์ เป็นต้น 
  8.2 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง 
   * ลักษณะอาชีพ คือการออกแบบสร้างอาคารสถานท่ี พัฒนาผังเมือง เป็นต้น 
   * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือสถาปนิก นักออกแบบ ครู-อาจารย์ 
เป็นต้น 
   * คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้  คือคณะสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน 
การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
   * สาขาวิชาท่ีเปิดสอน  คือ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  สถาปัตยกรรมไทย 
สถาปัตยกรรมผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
   * ความรู้พ้ืนฐาน มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ และวิชาอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
   * บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความสามารถและมีพ้ืนฐานทางศิลปะ รักศิลปะมีความคิด
ริเริ่มและจินตนาการ มีความคิดในลักษณะท่ีเป็นตรรกศาสตร์ สามารถถ่ายทอดเป็นภาพ และรูปธรรมท่ี
เห็นได้ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น 
 9. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง 
  * ลักษณะอาชีพ ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ วิจัย ผลิต ป้องกัน ส่งเสริม เผยแพร่ จัดการ
อนุรักษ์ และแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมง และป่าไม้ เป็นต้น 
  * ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือเกษตรกร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าท่ี
ป่าไม้ นักการประมง เจ้าหน้าท่ีเกษตรและสหกรณ์ นักจัดสวน นักปศุสัตว์ เจ้าของฟาร์มพืชและสัตว์ 
เป็นต้น 
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* คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้
เกษตรศาสตร์ ประมง วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น

* สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือสาขาเกษตรกลวิธาน กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชไร่ พืช
สวน สัตวบาล ส่งเสริมการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นต้น 

* ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้ด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

* บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรักธรรมชาติ ชอบทํางานใช้กําลัง ทํางานกลางแจ้งได้
สันโดษ อารมณ์เยือกเย็น รักอิสระ ชอบการผจญภัย ไม่พิถีพิถันในการใช้ชีวิตมากนัก สุขภาพแข็งแรง 
อดทน ขยันขันแข็ง เป็นต้น 

10. กลุ่มสาขาวิชาอ่ืน ๆ
ได้แก่  อาชญาวิทยา การศึกษาสิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม นาวิกศาสตร์ ฯลฯ 

* ลักษณะอาชีพ คือ การใช้ความรู้จากสาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานท่ีเก่ียวข้องเป็นต้น
* ตําแหน่งงานหรืออาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา คือนักกีฬา นักสังคมสงเคราะห์ พัฒนากร

ครู-อาจารย์ เป็นต้น 
* คณะท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้ คือสาขาวิทยาศาสตร์ พลศึกษา สังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น 
* สาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

สันทนาการ พลศึกษา สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม 
สิ่งแวดล้อมอาชญาวิทยา 
และงานยุติธรรม พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ เป็นต้น 

* ความรู้พ้ืนฐาน มีความรู้พ้ืนฐานวิชาแตกต่างไปตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอน
* บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี กล้าหาญ อดทน เสียสละ เอาใจ

ใส่ความเปลี่ยนแปลงรอบตัว ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้มีความสุข เป็นต้น 

การประกอบอาชีพอิสระให้ประสบความสําเร็จต้องมีคุณสมบัติตามท่ี www.spu.ac.th/job/ 
files/2012/04/sara.juna_.3.pdf ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

1. กล้าเสี่ยง อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงต้องมีการลงทุน ในขณะท่ีตัวเป็น
ลูกจ้าง ไม่ต้องลงทุนอะไร ซ่ึงการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร ดังนั้น 
ก่อนท่ีจะตกลงใจประกอบ อาชีพใด จึงต้องพิจารณา วิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างดีเสียก่อน 
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 2. มีความคิดสร้างสรรค์การประกอบอาชีพอิสระมิได้ยึดติดกับรูปแบบใด ๆ เนื่องจากผู้
ประกอบอาชีพอิสระต้องเป็นนายของตนเอง ฉะนั้นในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการ สามารถทําได้อย่าง
มีอิสระเพ่ือให้ได้มาซ่ึงกําไร ในการดําเนินธุรกิจ 
 3. มีความเชื่อม่ันในตนเอง ธุรกิจแต่ละประเภทต้องการ การตัดสินใจท่ีแตกต่างกันผู้ประกอบ
อาชีพอิสระจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองในภาวะการณ์ท่ีตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ธุรกิจบางประเภท สามารถสวนกระแสเศรษฐกิจโดยรวมได้ ดังนี้ผู้ประกอบอาชีพอาชีพอิสระจึงต้องมี
ความม่ันใจ เพ่ือจะได้พาธุรกิจของตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ได้ 
 4. อดทน ไม่ท้อถอยการประกอบอาชีพทุกอย่างย่อมมีท้ังกําไร และ ขาดทุน โดยเฉพาะเมื่อเริ่ม
ประกอบการใหม่ ๆ จะต้องประสบปัญหาและอุปสรรคบ้างซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ผู้ประกอบอาชีพ
จึงต้องพร้อมท่ีจะรับข้อผิดพลาด และนํามาแก้ไขด้วยความอดทน 
 5. มีวินัยในตนเอง การท่ีเราจะประสบความสําเร็จในอาชีพได้ ซ่ึงเราเป็นเจ้าของกิจการเอง 
จําเป็นจะต้องมีวินัย มีกฎระเบียบการทํางานต้องสมํ่าเสมอ ถ้าขาดวินัยการประกอบอาชีพก็อาจไม่
ประสบผลสําเร็จ การเป็นผู้มีวินัย นับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ประกอบอาชีพทุกประเภทเพราะวินัยจะเป็น
สิ่งท่ีคอยกําหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
 6. มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานท่ีมีเกียรติหรือไม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้อง
รักในงานท่ีทํา และให้เกียรติกับงานนั้น ๆ เสมอ 
 7. มีความรู้ การประกอบอาชีพอิสระจะต้องรับรู้ข่าวสารอยู่เสมอ เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ประโยชน์ของการรับรู้ข่าวสารจะทําให้สามารถปรับปรุง
ธุรกิจของตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาผลท่ีได้ก็คือกําไร 
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ การประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีเพ่ือผลประโยชน์ใน
ธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บุคคลรอบข้างหรือคู่แข่งขันก็ตาม เพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
จะทําให้มีความคล่องตัวในการดําเนินงานเป็นอย่างดี 
 9. มีความซ่ือสัตย์ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีความซ่ือสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าการบริการ
ลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการขายสินค้าหรือบริการและกลับมาใช้บริการอีกเป็นหัวใจสูงสุด เพ่ือ
ผลประโยชน์ต่อธุรกิจ และต่อตนเองในท่ีสุด 
 10. มีความรู้พ้ืนฐานในการเริ่มทําธุรกิจ การท่ีจะทําอะไรสักอย่างหน่ึงเราควรได้รู้จักสิ่งท่ีจะทํา
อย่างน้อยให้รู้ว่าทําจากอะไร ซ้ือวัตถุดิบ จากไหน ตลาดอยู่แหล่งใดและหากต้องการทราบข้อมูล 
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หน่วยท่ี 6 เรื่องการศึกษาต่อเพ่ือการมีอาชีพ 
 

 การศึกษาต่อเพ่ือการมีอาชีพเป็นหนึ่งในงานแนะแนวที่จะทําให้นักเรียนรับทราบข้อมูลเก่ียวกับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนเป็นการเรียนท่ีเก่ียวกับทฤษฎีและการปฏิบัติ ทําให้เกิดความชํานาญ 
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีนักเรียนมีความสนใจ ความถนัดและความสามารถท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต นอกจากนี้การเข้าสู่อาชีพนักเรียนจะต้องมีความรู้เก่ียวกับข้อมูลต่างๆท่ี
เก่ียวข้องการศึกษาต่อเพ่ือการมีอาชีพในทุกด้าน ตามท่ีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2559) ได้
กล่าวถึงเส้นทางการศึกษาต่อเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีดังนี้ 
 1. ศึกษาต่อชั้น ม.1- ม.3 
 2. ศึกษาต่อโรงเรียนนานาชาติ 
 3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/กระทรวงวัฒนธรรม (วิทยาลัยนาฏศิลป์) มีท้ังหมด 12 แห่ง 
 - วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ, เชียงใหม่, อ่างทอง, นครศรีธรรมราช, ร้อยเอ็ด, สุโขทัย, 
กาฬสินธุ์, ลพบุรี, จันทบุรี, พัทลุง, สุพรรณบุรี, นครราชสีมา 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. ประกอบอาชีพในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
 2. ประกอบอาชีพตามลักษณะท่ีแตกต่างตามสาขาท่ีเรียน เช่น อาชีพในกลุ่มธุรกิจการแสดง 
การบรรเลง ประกอบอาชีพในกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว 
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง เป็นต้น 
 4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
 - เปิดสอน เทียบกับชั้น ม.3, ม.6 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไปฝึกอาชีพระยะสั้นหรือทํางานท้ังทางภาครัฐ เอกชน 
ประกอบอาชีพตามลักษณะสาขาท่ีเรียน ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง เป็นต้น 
 5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3 ปี 
 (เน้นด้านวิทยาศาสตร์) (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 เตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 6. ศึกษาต่อในสถานศึกษาด้านวิชาชีพระยะสั้น 
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 สํานักงานจัดหางานจังหวัด/ สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1-10, สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด, ศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นอ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นต้น 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 - ประกอบอาชีพอิสระท่ีตรงกับบุคลิกภาพ ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล 
 - เป็นวิทยากรสาธิตอาชีพ (ข้ึนอยู่กับความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล) เป็นต้น 
 7. เรียนรู้ด้วยตนเองและศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
  เว็บเรียนออนไลน์ท่ีน่าสนใจ 
  เช่น โครงการ E-Learning เพ่ือพัฒนาอาชีพสมเด็จพระเทพฯ โครงการมหาวิทยาลัย
ไชเบอร์ไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แหล่งเรียนรู้แบบยกกําลัง 2 บนโลกยุคไอที (NECTEC) แหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ (สามารถค้นหาได้จาก HYPERLINK) 
 แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. เสริมเพ่ิมเติมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
 2. ประกอบอาชีพตามลักษณะท่ีแตกแขนงตามสาขาท่ีเรียน 
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง เป็นต้น 
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 จากข้อมูลท่ีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2559) ได้กล่าวถึงเส้นทางการศึกษาต่อเม่ือ
จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้กําหนดแผนภูมิโลกกว้างการศึกษาต่อ
สําหรับผู้จบชั้น ป.6 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิโลกกว้างการศึกษาต่อ สําหรับผู้จบชั้น ป.6 
ท่ีมา: กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) 

กรมสามัญศึกษา (โรงเรียนรัฐบาล)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) 

การศึกษาเอกชน (โรงเรยีนเอกชน)

กรมการศึกษานอกโรงเรยีน (กศน.)

กรมศิลปากร (วิทยาลยันาฏศลิป์)

โรงเรียนดุรยิางค์ทหารอากาศ 

โรงเรียนดุรยิางค์ทหารบก

โรงเรียนดุรยิางค์ทหารเรือ

วิทยาลัยในวัง 

กรมอาชีวศึกษา (การศึกษาอาชีพ ปวช.)

สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

ศึกษาต่อ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

(ม.1-ม.3) 

ศึกษาต่อ
โรงเรียน

ดุริยางค์ทหาร 

ศึกษาต่อใน
สถานศึกษาด้าน

วิชาชีพ 

จบ ป.6 
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 จากข้อมูลท่ีเป็นแนวทางการศึกษาต่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเป็นการศึกษาในภาคบังคับท่ีผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับโดยมี
โครงสร้างดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

 
120 

(3 นก.) 
 คณิตศาสตร์   120

(3 นก.) 
120

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
 วิทยาศาสตร์   120

(3 นก.) 
120

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120

(3 นก.) 
120

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
 ศิลปะ 
   

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

 ภาษาต่างประเทศ
 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

 รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 
(21 นก.) 

840 
(21 นก.) 

840 
(21 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รายวิชา/กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี 

134



เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับ มีดังนี้ 
 1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ได้
ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกําหนด 
 2. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนให้ได้ตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกําหนด 
 3. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกําหนด 
 4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกําหนด 

 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ท่ีบอกถึง
รายวิชาท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบและรวมถึงเกณฑ์การจบการศึกษาเพ่ือเป็นการเตรียมตัวและเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เรียน 

  นอกจากนี้ผู้เรียนควรพิจารณาข้อมูลสําหรับการตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อท่ีจําเป็นได้แก่ 
ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2561) ได้
กล่าวไว้ดังนี้คือ 
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การรู้จักตนเองในแง่มุมต่าง ๆ อย่างละเอียดลึกซ้ึงย่อมช่วยให้การ
ตัดสินใจสอดคล้อง เป็นท่ีพอใจ สนองความต้องการของตนได้ถูกต้องยิ่งข้ึน และช่วยในการพิจารณา
แนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพด้วย 

1.1 ความสนใจ คือ นิสัย ความเอาใจใส่เรื่องต่าง ๆ ของตนเองว่าชอบ สนใจในเรื่องใด 
โดยเฉพาะความสนใจเก่ียวกับอาชีพ พิจารณาถึงลักษณะงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท้าทายให้กระทํา
ชนิดเห็นไม่ได้จะต้องเข้าไปใกล้ ๆ อยากศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดลึกซ้ึง อยากจะทดลองหยิบจับ กระทํา
เป็นความสนใจท่ีดํารงอยู่ในช่วงเวลาท่ียาวนานพอสมควร ซึ่งหากฝึกให้เป็นประโยชน์กับการทํางานและ
ดําเนินชีวิตแล้วก็สามารถทําได้ นําความสนใจต่าง ๆ มาเปรียบเทียบว่ากิจกรรมการกระทําใดเป็นสิ่งท่ี
สนใจ ชอบ อยากกระทํา หรือไม่ชอบ ไม่สนใจ การตรวจสอบความสนใจในอาชีพ เป็นสิ่งหนึ่งซ่ึงช่วยให้
นักเรียนได้พิจารณาลักษณะกิจกรรมท่ีตนสนใจจะเลือกประกอบอาชีพ 

1.2 ความถนัด คือ ศักยภาพในการเรียนหรือฝึกฝนทักษะบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถพิเศษ หรือความเหมาะสมเป็นสิ่งหนึ่งท่ีเม่ือทําแล้วดูเข้าท่าเข้าที คล้ายกับเป็นพรสวรรค์ท่ี
มีอยู่ในตน เป็นสิ่งท่ีได้ฝึกฝนกระทํามาแล้ว หากสนใจ ขยัน อดทน หม่ันฝึกฝน จะเกิดความชํานาญข้ึน 
การทดสอบความถนัดทางการเรียนเพ่ือการแนะแนว เป็นสิ่งหนึ่งท่ีใช้ตรวจสอบความถนัดความสามารถ
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ในสิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ฝึกฝนมาตั้งแต่วัยเด็ก ซ่ึงสะสมและเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการฝึกฝนให้ชํานาญยิ่งข้ึน
ต่อไป 

1.3 สติปัญญา คือ ความสามารถในการคิด ค้นหาเหตุผล การคิดเป็นเรื่องราวและ
ความสามารถในการสื่อความหมาย การแสดงออกให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจสติปัญญาอาจพิจารณาได้จากผลการ
เรียนท่ีผ่านมา โดยคาดคะเนว่าถ้าเรียนต่อไปจะเรียนได้หรือไม่ และเรียนมาด้วยความต้ังใจ หรือความ
สนใจมากน้อยเพียงไร หากจะตั้งใจและสนใจอย่างเต็มท่ีแล้วจะมีความอดทนเพียรพยายาม ได้อย่างไร 
แผนภูมิแสดงผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะใช้พิจารณาได้ 

1.4 บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยใจคอ คือ ลักษณะท่าทางนิสัยใจคอ ค่านิยม การแสดงออก
ของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงนักเรียนจําเป็นต้องตรวจสอบลักษณะนิสัยใจคอของตนเอง ท้ังนี้
เพราะลักษณะงานหรือการเรียนแต่ละอย่างมีการแสดงหรือกิจกรรมต่างกัน การพิจารณาค่านิยมของ
ตนเอง เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะใช้พิจารณาได้ 

1.5 สุขภาพและลักษณะของร่างกาย คือ ลักษณะความแข็งแรงของร่างกาย อาชีพแต่ละ
อย่างต้องการบุคคลท่ีมีลักษณะของร่างกายแตกต่างกัน แม้ว่าทุกอาชีพจะต้องการบุคคลท่ีมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกัน อาชีพบางอย่างกําหนดลักษณะของร่างกายเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
ศึกษาและทํางานไว้ ท้ังนี้เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจว่า บุคคลนั้นจะทํางานนั้น ๆ ได้ เช่น พยาบาลต้องมี
ร่างกายสมบูรณ์ ตรากตรําทํางานหนักได้ ครูต้องมีรูปร่างสมประกอบ ไม่เป็นท่ีล้อเลียนได้ ทหาร ตํารวจ
ต้องมีส่วนสูงและน้ําหนักของร่างกายสัมพันธ์กันเพ่ือให้มีร่างกายองอาจ แข็งแรง นักบินต้องสายตาดี ตา
ไม่บอดสี  การพิจารณาสุขภาพและลักษณะของร่างกายให้เหมาะกับลักษณะงานจึงมีความจําเป็น 

1.6 ฐานะการเงินของผู้ปกครอง การศึกษาต้องใช้ทุนทรัพย์ เพ่ือเป็นค่าบํารุงการศึกษา 
ค่าตํารา อุปกรณ์ประกอบการเรียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การพิจารณาฐานะการเงินของผู้ปกครองว่าจะ
พอเพียงท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด การศึกษาและการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
ต้องมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงไร หากประสงค์จะศึกษาจะสามารถมีทุนอุดหนุนการศึกษาได้มากน้อย
เพียงไร หรือจากท่ีใด ท้ังนี้เพ่ือช่วยให้สามารถศึกษาได้สําเร็จ ไม่ล้มเหลวกลางคัน ในขณะนี้รัฐบาลได้ตั้ง
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้ผู้เรียนท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป สามารถกู้ยืม
เงินดอกเบ้ียตํ่า และมีระยะเวลาในการใช้หนี้ยาวนาน ได้กู้ยืมเงินมาใช้เพ่ือการศึกษาของตนได้ จึงเป็น
การเปิดโอกาสให้แก่ผู้ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความสามารถทางการศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษา
เท่าเทียมผู้อ่ืน 

1.7 เพศและอายุ สถาบันบางแห่งกําหนดเพศและอายุของผู้สมัครไว้ ท้ังนี้เพ่ือความ
เหมาะสม ความคล่องตัว และความสอดคล้องในการใช้กําลังคน และการประกอบอาชีพ 
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1.8 สัญชาติและเช้ือชาติ อาชีพบางอย่างสงวนสิทธิไว้สําหรับคนไทยโดยเฉพาะ เช่น
อาชีพตํารวจ ดังนั้นผู้เรียนจําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติด้านสัญชาติ เชื้อชาติท่ี
สถาบันกําหนดไว้ และเพ่ือการเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงได้ถูกต้องด้วย 

   นอกเหนืออ่ืนใด สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีบุคคลควรพิจารณา คือสิ่งท่ีตนเองต้องการมากท่ีสุดใน
ชีวิต บุคคลจะดําเนินกิจกรรมหรือแสดงออกด้วยวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้ความต้องการของตนบรรลุผล การ
พิจารณาสิ่งท่ีต้องการ ตลอดจนความเป็นไปได้หรือไม่ได้ ด้วยการทําความรู้จักและเข้าใจตนเองอย่าง
ถ่องแท้ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา จะช่วยให้บุคคลทราบข้อมูลเก่ียวกับตนเองอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึน 
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม การพิจารณาสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีแวดล้อมตนและนํามา
ประกอบการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยให้บุคคลสนใจในสิ่งท่ีตนตัดสินใจเลือกอย่างแท้จริง
สภาพแวดล้อมท่ีควรพิจารณา ได้แก่ 

2.1 ส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรวิชาท่ีเปิดสอน 
ระยะเวลาในการศึกษา ลักษณะการเรียนการสอน กิจกรรมบริการต่าง ๆ วุฒิท่ีจะได้รับเม่ือจบการศึกษา 
ตลอดจนโอกาสความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2 ส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีตั้ง ระเบียบการรับ
สมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา วันเวลาในการขายใบสมัคร วันรับสมัคร วิธีการเข้าศึกษา วิชาท่ีใช้
สอบแข่งขัน การคัดเลือก สภาพแวดล้อม บรรยากาศของสถานท่ีเรียน 

2.3 ส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับเรื่องอาชีพ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประเภทและ
ลักษณะงานในอาชีพ เช่น ลักษณะการปฏิบัติงาน คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ รายได้ สวัสดิการ 
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ จากการประกอบอาชีพ โอกาสความก้าวหน้า 

2.4 ส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีอาจช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ เช่น แหล่งทุนการศึกษา ในรูปของบุคคล องค์การ มูลนิธิ 
ธนาคาร สมาคม สถาบันต่าง ๆ นอกจากนั้นอาจพิจารณาถึงแหล่งเงินพิเศษ แหล่งท่ีพักอาศัย 
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หนวยท่ี 7 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกอาชีพ 
 

การตัดสินใจเลือกอาชีพถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ เพราะหากตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับ

ตนเองแลว จะทําใหผูเรียนมีความสุขและมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  ในแตละวันนั้นทุกคนมีการ

ตัดสินใจอยูตลอดเวลา และบางครั้งตองตัดสินใจพรอมกันหลาย ๆ เรื่อง ซ่ึงทุกเรื่องอาจมีความสําคัญ

และจําเปนสําหรับตัวเรา การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญและหลีกเลี่ยงไมได การตัดสินใจท่ีดีตองรูหลักการ 

วิธีการ ข้ันตอน เพ่ือจะไดตัดสินใจใหดีท่ีสุด การฝกการตัดสินใจเรื่องอาชีพตองเรียนรูกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพ รูวิธีการ และรูปแบบของการตัดสินใจเลือกอาชีพ การตัดสินใจเลือกอาชีพเปนเรื่อง

สําคัญอยางยิ่งในชีวิตของมนุษย จึงจําเปนตองมีการเริ่มตนการวางแผนชีวิตดานอาชีพ ตั้งแตวัยเรียน ซ่ึง

เปนการวางแผนระยะยาวท่ีตองใชเวลานานจะอาศัยความพยายามอยางมาก สิ่งสําคัญในการตัดสินใจ

เลือกอาชีพ ข้ึนอยูกับองคประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

1. ปจจัยภายนอก ไดแก 

1.1 แนวโนมของตลาดแรงงาน เปนขอมูลเก่ียวกับความตองการผูทํางานในดานตาง ๆ ใน

ปจจุบัน และการพยากรณท่ีจะมีความตองการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในอนาคต ซ่ึงอาจจะเปนตัวกําหนดได

วา ถาผูเรียนเรียนจบในสาขานั้นๆ แลว ผูเรียนจะมีโอกาสในการมีงานทํามากนอยเพียงใด 

1.2 ลักษณะงาน งานท่ีตองทําเปนประจํามีลักษณะอยางไร ผูทํางานจะตองทําอะไรบาง เปน

งานท่ีทําใหเกิดความเพลิดเพลินหรือเบื่อหนาย งานใหญ หรืองานเล็ก มีความรับผิดชอบท่ีสําคัญมาก

นอยเพียงใด ตองเก่ียวของกับตัวเลข สิ่งของ หรือคน ตองใชเครื่องมืออุปกรณมากหรือไมตองนั่งทํางาน 

ยืนทํางาน ตองทางเดินทางหรือไม ผูเรียนควรศึกษาลักษณะงานแตละอาชีพ วางานแตละอยางนั้นมี

ลักษณะการปฏิบัติงานอยางไร 

1.3 สภาพแวดลอมของงาน ไดแก สภาพแวดลอม บรรยากาศของงาน เชน รอน เย็น แหง 

เปยก สกปรก เสียงดัง มีสารพิษ มีสารกัมมันตภาพรังสี ทํางานในอาคาร ทํางานกลางแจง หรือทํางาน

ในโรงงาน มีความขัดแยงในหนวยงาน เปนตน 

1.4 คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ ศึกษาถึงรายละเอียดของคุณสมบัติท่ีงานแตละอาชีพ

ตองการ ตองมีความสามารถพิเศษดานใดบาง มีขอจํากัดในการประกอบอาชีพอยางไร ไดมีการกําหนด

ชวงอายุในการทํางานและเกษียณไวอยางไร โดยท่ัวไปแลวอาชีพนั้น ๆ เปนอาชีพสําหรับเพศหญิงหรือ

เพศชาย หรือใหโอกาสแกท้ังหญิงและชาย ตองการใบประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานหรือไม 

1.5 การเขาประกอบอาชีพ การเขาประกอบอาชีพตองมีวิธีการอยางไร โดยการสมัครงานกับ

นายจางหรือขอสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ 

1.6 รายไดหรือคาตอบแทน ในการประกอบอาชีพมีรายไดโดยเฉลี่ยเทาไร คาตอบแทนนั้น

เปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพมากท่ีสุด รายไดนั้นเปนสวนประกอบสําคัญในการ

ดํารงชีวิต  
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1.7 โอกาสกาวหนาในอาชีพ อาชีพนั้น ๆ มีความกาวหนาเพียงใด ตองมีการศึกษาอบรม

เพ่ิมเติม และมีความสามารถหรือประสบการณเพียงใดจึงจะสามารถเลื่อนข้ันได  

1.8 การกระจายของผูประกอบอาชีพ มีผูประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด กระจายอยูท่ัว

ประเทศหรือมีอยูเพียงบางเขตพ้ืนท่ี ทําไมจึงเปนเชนนั้น สามารถทํางานจากสถานท่ีใดก็ไดหรือจะตอง

อยูท่ีใดท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ 

1.9 ขอดีและขอเสีย อาชีพแตละอาชีพมีท้ังขอดีและขอเสีย ข้ึนอยูกับความพอใจและความ

ตองการของผูประกอบอาชีพนั้น บางอาชีพอาจจะตองทํางานลวงเวลา ทํางานในวันเสาร อาทิตย หรือ

วันหยุด และการเดินทางไปปฏิบัติในทองท่ีอ่ืน ๆ บางอาชีพมีความม่ันคงกวาอาชีพอ่ืน เปนตน 

 

2. ปจจัยภายใน เปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

2.1 ความสนใจ ในการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง เราควรนําเอาผลการสํารวจในดาน

ตางๆ มาประมวลเพ่ือประกอบการพิจารณา เชน มีบุคลิกภาพแบบใด ความสามารถดานใด ชอบทํา

กิจกรรมอะไร สิ่งเหลานี้จะชวยใหเราพิจารณาตนเองไดวาเราควรประกอบอาชีพอะไร ซ่ึงหากเลือก

อาชีพใดไดตรงกับคุณสมบัติของตนเองแลว จําทําใหประกอบอาชีพนั้นไดอยางมีความสุข มีผลงานท่ีมี

ประสิทธิภาพนาพอใจ คนแตละคนมีความชอบและความสนใจท่ีแตกตางกัน ความสนใจนี้จะสังเกตได

จากการท่ีผูเรียนชอบทํากิจกรรมใดอยูเสมอๆ หรือบอยครั้งกวากิจกรรมอ่ืน 

2.2 บุคลิกภาพคือ ลักษะและคุณสมบัติท้ังรางกายและจิตใจ ไดแก รูปราง หนาตา กิริยา 

การแสดงออก อารมณ น้ําเสียง การพูดจา ไหวพริบ ความเชื่อม่ัน รวมท้ังรูจักทักษะ ความสามารถ

พิเศษ ความถนัดท่ีแทจริง ทัศนคติ และคานิยมของตนเองดวย 

2.3 สติปญญา การจะตรวจสอบสติปญญาหรือความสามารถนั้น อาจจะดูไดจากระดับ

คะแนนหรือผลการเรียนท่ีผานมาในสมุดรายงานประจําตัวผูเรียนวา ในแตละวิชาท่ีสอบไปแลวไดรับ

คะแนนหรือมีผลการเรียนอยางไร ถาไดระดับการเรียนหรือมีผลการเรียนในวิชานั้นสูง ก็แสดงวาระดับ

สติปญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นสูง 

2.4 ความถนัดหรือทักษะ การท่ีบุคคลจะวางแผนในอนาคตไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

ตัวเองไดนั้น สิ่งหนึ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญคือ บุคคลตองรูจักความถนัดของตนเอง ทุกคนมีความถนัดในแต

ละดานแตกตางกันไป เม่ือเราทําสิ่งใดไดดีก็จะทําใหเรามีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง การ

รูจักจุดดอยของตนเองจะชวยใหเราพัฒนาไดถูกตอง และเรียนรูท่ีจะปรับปรุงดานท่ีไมถนัด ความถนัด

และความสนใจมักเปนสิ่งท่ีคูกันไป ความถนัดนี้อาจสังเกตไดจากการท่ีบุคคลทํากิจกรรใดหรือสิ่งใดแลว

ทําไดดี คลองแคลว ทําแลวประสบความสําเร็จ  

2.5 เปาหมายในชีวิต ควรตั้งเปาหมายในอนาคตวาตองการประกอบอาชีพใด เพ่ือจะได

ศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับอาชีพท่ีผูเรียนสนใจ มีความถนัดและสอดคลองกับบุคลิกภาพ   

ของตน ผูเรียนควรใสใจท่ีจะวางเปาหมายใหกับชีวิตตนเอง ไมวาจะเปนการเลือกสาขาวิชาเรียน การ

เลือกอาชีพ สวนใหญจะเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนด เรียนตามเพ่ือน เรียนตามความนิยมของสังคม    

สิ่งเหลานี้ทําใหผูเรียนไมทราบวาจะทําอยางไรกับอนาคตของตนเอง การวางแผนชีวิตเปนสิ่งท่ีสําคัญ 
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ผูเรียนควรทราบวาตนเองตองการทําอะไรกับชีวิต จะไปท่ีไหนและไปอยางไร ท้ังนี้การวางแผนชีวิตตอง

อยูบนรากฐานของความเปนจริงของแตละบุคคลดวย 

2.6 สภาพทางเศรษฐกิจและครอบครัว พิจารณาวาฐานะทางบานเปนอยางไร พอท่ีจะสงเสีย

ใหศึกษาตอไดเพียงใด เพราะการศึกษาระดับสูงข้ึนไปนั้น บางสาขาวิชาจําเปนตองใชทุนในการศึกษา

มาก แตบางสาขาวิชาอาจใชเวลาในการศึกษาระยะสั้นๆ ใชทุนการศึกษาไมมากนัก ท้ังนี้แลวแต

สถานศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน 

2.7 คานิยม การท่ีบุคคลจะวางแผนอนาคตไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับตนเองไดนั้น สิ่ง

ท่ีเปนปจจัยสําคัญอยางมากคือ ตองรูคานิยมในงานท่ีตนยึดไวเปนหลักสําคัญ คานิยมในตนเองมีผลตอ

การเลือกแนวทางตางๆ ในชีวิตเสมอ การสํารวจคานิยมในงานจะชวยชี้นําไปสูอาชีพท่ีตรงกับความ

ตองการของเรา มีโอกาสประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานสูง แตท้ังนี้เราควรนําคุณสมบัติดานอ่ืนๆ 

มาประกอบกับคานิยมของตนเองดวย เพ่ือชวยในการพิจารณาอาชีพท่ีเราควรเลือกทําเม่ือจะไป

ประกอบอาชีพในอนาคต 

2.8 รูปรางและลักษณะของรางกาย สถานศึกษาและสถานท่ีทํางานหลายแหงกําหนด

คุณสมบัติเก่ียวกับรูปราง และลักษณะของรางกายไวดวย เชน สถานศึกษาดานทหาร ตํารวจ ตองเปน

คนท่ีมีสุขภาพดี กลาวคือ มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง (มีสวนสูงสัมพันธกับน้ําหนัก) และตองไมพิการทาง

สายตา เปนตน 
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หนวยท่ี 8 ทักษะการพัฒนาตนดานอาชีพ 

ทักษะชีวิตเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับท้ังความรูและทักษะของแตละบุคคลและเปนสิ่งท่ีจําเปน

อยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตอยางอิสระในวัยผูใหญ Brolin (1989) ไดแบงองคประกอบของทักษะชีวิต

ออกเปน 3 กลุม คือ ทักษะการดํารงชีวิตประจําวัน (Daily living skills) ทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะ

ทางสังคม (Personal-social skills) และ ทักษะการเตรียมความพรอมและการประกอบอาชีพ 

(Occupational guidance and preparation) 

ทักษะการเตรียมความพรอมและการประกอบอาชีพ เปนทักษะท่ีจําเปนตอความสําเร็จในการ

ประกอบอาชีพ ผูท่ีไมสามารถบรรลุศักยภาพท่ีแทจริงของตนเอง จะกลายเปนแรงงานไรฝมือ ไดรับ

คาจางท่ีไมสมเหตุสมผลและกลายเปนแรงงานชายขอบท่ีถูกละเลยและถูกเอารัดเอาเปรียบ หาก

ตองการพัฒนาและกาวไปยังขีดความสามารถท่ีแทจริงของตนเอง พวกเขาจะตองตระหนักถึงความ

ความหลากหลายในงาน ทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน ตองไดรับการฝกประสบการณการทํางานท่ี

หลากหลาย รูจักใชเหตุผลในงานเลือกอาชีพผานระบบการศึกษา ดังนั้น สิ่งแรกท่ีระบบการศึกษาควรจํา

ทําคือสรางความตระหนักและการใหคําปรึกษาดานอาชีพ การประเมินงาน การปรับตัวในการทํางาน 

การฝกประสบการณวิชาชีพ การทดลองงาน การจัดวางตัวบุคคล รวมถึงการติดตามและประเมินผล 

ไดแก 

1. ความรอบรูและความสามารถในการสํารวจทางเลือกอาชีพ (Knowing and exploring

occupational possibilities) เชน รูวิธีสํารวจความเปนไปไดของอาชีพ บอกผลตอบแทนท่ีเกิดจากการ

ทํางานแตละอาชีพได สามารถจัดกลุมงานออกเปนประเภทตางๆ ได 

2. ความสามารถในการคัดเลือกและวางแผนทางเลือกอาชีพ (Selecting and planning

occupational choices) เชน บอกความถนัดในงานแตละประเภทได ระบุ ความตองการท่ีจําเปนของ

งานแตละชนิดได 

3. การแสดงนิสัยและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการทํางาน (Exhibiting appropriate work

habits and behaviors) เชน รูจักปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบของสํานักงานได เห็นความสําคัญของการไป

ทํางานและตรงตอเวลา ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ตั้งใจทํางาน และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ความสามารถในการแสวงหางาน/การรักษาความปลอดภัยและรักษางาน (Seeking,

securing, and maintaining employment) เชน รูวิธีหางาน วิธีสมัครงาน วิธีการตอบสัมภาษณ และ

รูจักปรับตัวหลังจากเขาไปทํางานแลว 

5. ความสามารถในการดูแลสุขภาพ (Exhibiting sufficient physical-manual skills) เชน

มีความแข็งแรง อดทน ทนทาน รางกายมีการทํางานประสานกันเปนอยางดี 

6. ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Obtaining a specific occupational skill) เชน

รูจักนําประสบการณท่ีไดจากการฝกงานในโรงเรียนหรือจากการทดลองปฏิบัติงานไปใชใหเกิดประโยชน

ในการทํางาน 
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องคการอนามัยโลก (WHO, 1997) ไดเผยแพรความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคคลรูจักดูแลตนเองท้ังทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจ ซ่ึงจะสงผลให
สามารถดํารงตนอยูในสังคมโดยไมเปนภาระของสังคม เนนความสําคัญของบุคคลใหรูจักการปรับตัว 
พรอมการเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้นองคการอนามัยโลก จึงใหความหมายทักษะชีวิตเปน
ความสามารถอันประกอบดวย ความรู เจตคติ และทักษะซ่ึงสามารถจัดการกับปญหารอบๆ ตัวใหบุคคล
อยูรอดในสภาพสังคมและวัฒนธรรมยุคปจจุบันไดอยางมีความสุขและเตรียมความพรอมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต 

ทักษะชีวิตไดนําไปใชเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสังคมโลกเพ่ือใหคนเกิดการพัฒนาตนเอง
โดยการใชความคิด การปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับอารมณและความเครียดในการ
แกไขปญหาใหกับตนเองอยางเหมาะสม ทักษะชีวิตจึงประกอบดวยทักษะตางๆ ท่ีสงผลใหคนรูจักเลือก
ปฏิบัติสิ่งท่ีถูกตอง รวมท้ังการรูจักยับยั้งชั่งใจ ผูเรียนท่ีมีทักษะชีวิตจะเปนผู ท่ีมีเหตุผลและเลือก
ดํารงชีวิตในทางท่ีเหมาะสม 

 

ทักษะชีวิตสําคัญกับผูเรียนวัยประถมศึกษาอยางไร 

วัยของผูเรียนระดับประถมศึกษานั้นเปนชวงวัยของการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการในหลาย

ดาน มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เชาวนปญญา บุคลิกภาพ ดานและอารมณและสังคม อีกท้ังยัง

ไดรับอิทธิพลจากเพ่ือนมากกวาพอแมหรือครอบครัว มีความคิดสรางสรรค เต็มไปดวยจินตนาการ วัย

ประถมศึกษาจึงเปนชวงวัยท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพตอนเอง เปนชวงท่ีใหความสําคัญกับ

การสรางสัมพันธภาพระหวางเพ่ือน และการเสริมสรางทักษะทางดานสังคม (สุรางค โควตระกูล, 2554) 

องคการอนามัยโลก ไดกําหนดทักษะชีวิตไว 10 ทักษะ ไดแก 
1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เปนความสามารถในการตัดสินใจเก่ียวกับ

เรื่องราวตางๆ ในชีวิตไดอยางมีระบบ เชน ถาบุคคลสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกอาชีพของตนเอง
ในอนาคต โดยประเมินทางเลือกและผลท่ีไดจากการตัดสินใจเลือกไดอยางถูกตองเหมาะสม ก็จะมีผลตอ
การมีสุขภาพท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ 

2. ทักษะการแกปญหา (Problem solving) เปนความสามารถในการจัดการกับปญหาท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตไดอยางมีระบบ ไมเกิดความเครียดท้ังทางรางกายและจิตใจจนอาจลุกลามเปนปญหา

ใหญโตเกินแกไข 

3. ทักษะการคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนความสามารถในทางความคิด ซ่ึงจะ

เปนสวนชวยในการตัดสินใจและแกไขปญหา โดยใชวิธีการคิดแบบสรางสรรคเพ่ือคนหาทางเลือกตางๆ 

รวมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึนในแตละทางเลือก และสามารถนําประสบการณมาปรับใชในชีวิตประจําวันได

อยางเหมาะสม 

4. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เปนความสามารถในการคิด

วิเคราะหขอมูลตางๆ และประเมินปญหาหรือสถานการณท่ีอยูรอบตัวท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต ทักษะ

การคิดอยางมีวิจารณญาณสามารถชวยใหวัยรุนตระหนักและประเมินผลสิ่งท่ีจะมีผลกระทบตอเจตคติ
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และพฤติกรรมของตนเอง เชน การรูจักคุณคาในตนเอง การจัดการกับความกดดันจากเพ่ือนๆ หรือการ

รับขอมูลจากสื่อตาง ๆ 

5. ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective communication) เปนความสามารถ

ในการใชคําพูดและทาทางเพ่ือแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองไดอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม

และสถานการณตาง ๆ ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น การแสดงความตองการ การแสดงความชื่น

ชม การขอรอง การเจรจาตอรอง การตักเตือน การชวยเหลือ การปฏิเสธ 

6. ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal relationship) เปนความ 

สามารถในการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกันและกัน สามารถรักษาสัมพันธภาพไวไดยืนยาว 

7. ทักษะการตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness) เปนความสามารถในการคนหา รูจัก

และเขาใจตนเอง เชน รูขอดีขอดอยของตนเอง รูความตองการและสิ่งท่ีไมตองการของตนเอง ซ่ึงจะชวย

ใหผูเรียนเขาใจตนเอง เม่ือตองเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตางๆ และทักษะนี้ยังเปนพ้ืนฐาน

ของการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ เชน การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

8. ทักษะการเขาใจผูอ่ืน (Empathy) เปนความสามารถในการเขาใจความเหมือนหรือความ

แตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพ 

ฯลฯ ซ่ึงจะชวยใหสามารถยอมรับบุคคลท่ีตางจากเรา เกิดการชวยเหลือบุคคลท่ีดอยกวาหรือไดรับความ

เดือดรอน 

9. ทักษะการจัดการกับอารมณ (Coping with emotion) เปนความสามารถในการรับรู

อารมณของตนเองและผูอ่ืน รูวาอารมณมีผลตอการแสดงพฤติกรรมอยางไร รูจักการจัดการอารมณ

โกรธและความโศกเศรา ท่ีสงผลทางลบตอรางกายและจิตใจไดอยางเหมาะสม 

10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) เปนความสามารถในการรับรู

ถึงสาเหตุของความเครียด รูวิธีผอนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียด

เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมในทางท่ีถูกตองเหมาะสมและไมเกิดปญหาดานสุขภาพ 

 
ทักษะชีวิตท้ัง 10 ทักษะนี้ ไมสามารถเกิดข้ึนไดเอง ตองอาศัยการฝกฝน ซ่ึงผูเรียนท่ีพรอม

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางมีความสุขและเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีนั้นตองฝกฝนตนเอง
ใหมีจุดแข็งในดานทักษะการวิเคราะห การตัดสินใจ และการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม รูจักท่ีจะอยูรวมกับ
ผูอ่ืนท่ีแตกตางจากตนเอง พรอมท่ีจะเผชิญหนาและแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังมีความ
พรอมท่ีจะจัดการกับชีวิตเอง 

  

องคการอนามัยโลก ไดแบงทักษะชีวิตท้ัง 10 ทักษะ ออกเปน 5 คู ตามพฤติกรรมการรู 3 ดาน

ดังนี้ 

1. ดานพุทธิพิสัย ประกอบดวย 

- ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

- ทักษะดานความคิดสรางสรรค 
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2. ดานจิตพิสัย ประกอบดวย 

- ทักษะการตระหนักรูในตนเอง 

- ทักษะการเขาใจผูอ่ืน 

3. ดานทักษะพิสัย มี 3 คู ประกอบดวย 

- ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลและทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการตัดสินใจและทักษะการแกไขปญหา 

- ทักษะการจัดการกับอารมณและทักษะการจัดการกับความเครียด 

ในประเทศไทยนั้น ไดมีการปรับปรุงโดยจัดความคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ

เปนองคประกอบรวม พรอมท้ังเพ่ิมดานจิตพิสัยอีก 1 คู คือ 

ทักษะดานความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) และทักษะดานความรับผิดชอบตอสังคม 

(Social-responsibility) เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีมีความรุนแรงของกระแสเจตคติและคานิยม

ท่ีไมถูกตอง ตลอดจนการละเลยหรือขาดความรับผิดชอบตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

 

ผูเรียนวัยประถมศึกษาจะฝกทักษะชีวิตอยางไร 
 

ทักษะการตัดสินใจ  

1. สรุปประเด็นปญหา 

2. จัดการกับความรูสึกของตนเอง (ใชเหตุผล ไมใชอารมณ) 

3. ไมควรรับขอมูลมากเกินไป (พิจารณารับขอมูลท่ีสําคัญ) 

4. พิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง 

5. คํานึงถึงผลดี ผลเสีย 

6. ตัดสินใจวาจะเลือกแบบใด 
 

ทักษะการแกปญหา 

1. กําหนดปญหาท่ีชัดเจน (ปญหาท่ีแทจริงคืออะไร) 

2. กําหนดเปาหมาย (ตองการทําอะไรใหสําเร็จ ตองการคนพบอะไร) 

3. รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับปญหาใหไดมากท่ีสุด 

4. วิเคราะหขอมูล 

5. หาวิธีแกไขท่ีเปนไปได 

6. ประเมินวิธีแกปญหาและเลือกวาจะใชวิธีใด 

7. ทําตามแผนท่ีวางไว 

8. ประเมินผลลัพธ 

9. ปรับวิธีการแกปญหา (ในกรณีท่ีปญหายังไมคลี่คลาย) 
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ทักษะการคิดสรางสรรค 

1. อานใหเยอะ

2. รวมมือกับผูอ่ืนท่ีเขาใจปญหาหรือสิ่งท่ีเราอยากทํา

3. คุยกับผูคนท่ีแตกตางจากเรา

4. ยอมรับและเรียนรูจากความลมเหลว

5. รูจักทําแผนท่ีความคิด (Mind map)

6. พาตัวเองออกไป “นอกกรอบความคิดเดิมๆ” เริ่มลงมือทําสิ่งใหม

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

1. รูจักตั้งคําถาม

2. ไมควรเชื่อขอมูลจนกวาจะไดวิเคราะหดวยตัวเอง

3. รูจักคิดคาดการณลวงหนา

4. เอาตัวเองเขาไปอยูในบทบาทของผูอ่ืน (เอาใจเขามาใสใจเรา)

5. แบงเวลาอยางนอยวันละ 30 นาที เพ่ือทํากิจกรรมท่ีชวยพัฒนาสมอง

ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

1. เขาใจวาการสื่อสารคืออะไร (คือกระบวนการถายทอดสัญญาณหรือขอความ ระหวางผูสง

สารกับผูรับสารผานวิธีการตางๆ)

2. กลาพูดในสิ่งท่ีตัวเองคิด

3. สบตาผูรับสาร

4. แสดงทัศนคติหรือมุมมองท่ีเปนประโยชน

5. รูจักท่ีจะตั้งใจฟง

6. พูดชัดถอยชัดคําและใชภาษาท่ีถูกตอง

ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

1. ใสใจ เอาใจใสผูอ่ืน

2. นับถือผูอ่ืน นับถือตนเอง

3. มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน

4. มีความยืดหยุน

5. รวมแบงปนประสบการณ ความคิด ความรูสึก

ทักษะการตระหนักรูในตน 

1. รูเทาทันอารมณของตนเอง

2. ไมบิดเบือนความรูสึกของตนเอง (โกรธ ไมชอบ อิจฉา)
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3. ใหเวลากับตัวเองในการพัฒนาอารมณ 

4. รูขอดี ขอดอยของตนเอง ยอมรับขอดอยและพรอมจะพัฒนา 

5. เรียนรูท่ีจะรูจักตนเองตามความเปนจริงท่ีเปน 

 

ทักษะการเขาใจผูอ่ืน 

1. หยุดคิดวาเราเขาใจทุกคนเปนอยางดี 

2. นิ่งเพ่ือรูจักท่ีจะฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจ 

3. ถามเพ่ือตองการท่ีจะทําความเขาใจเพ่ิมเติม 

4. จับใจความเพ่ือใหเขาใจตรงกัน 

5. แบงเวลา พูดคุย เปดประสบการณกับคนวัยตางๆ หรือคนท่ีแตกตางจากเรา 

 

ทักษะการจัดการกับอารมณ 

1. เม่ือกําลังมีความรูสึกในทางลบใหหยุดสิ่งท่ีกําลังทําอยูและอยูกับปจจุบัน 

2. หายใจลึกๆ ยิ้ม  

3. หยุดคิดวา “ไมมีอะไรจะแยไปกวานี้อีกแลว” เพราะจะยิ่งทําใหความคิดในทางลบยากเกิน

กวาจะควบคุม 

4. หยุดคิดแบบเหมารวมวา “มันจะตองเปนแบบนั้นแนนอน” 

5. ฝกท่ีจะรักตัวเองใหมากๆ หยุดคิดวาความสําเร็จคือคําวาชนะ 

6. มีเมตตาตอตัวเอง เขาใจวาความเจ็บปวดและความทรมานเปนสิ่งท่ีทุกคนตองเผชิญ 

7. ฝกมีสติอยูกับปจจุบัน 

8. จินตนาการถึงอนาคตท่ีเราจะสามารถทํามันใหดีท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมความรูสึกทางบวกใหกับ

ตัวเอง 

 

ทักษะการจัดการกับความเครียด 

1. หาสาเหตุของความเครียด 

2. สํารวจความถ่ีของความเครียดวาเกิดข้ึนบอยครั้งแคไหน สถานการณใดท่ีทําใหเกิด

ความเครียด 

3. จัดอันดับความเครียดท่ีสงผลกระทบตอเรามากท่ีสุด 

4. วางแผนเพ่ือขจัดความเครียด 

5. เผชิญหนาเหตุการณท่ีทําใหกังวล 

6. ขอความชวยเหลือจากคนรอบขาง 

7. หาเวลาพักผอน 
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ผูเรียนวัยประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ ตองเผชิญกับเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อยาง

รวดเร็วและไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพราะฉะนั้นการฝกฝนตนเองใหมีภูมิคุมกันยอมสงผลใหผูเรียน

สามารถอยูอยางมีความสุขและสามารถพัฒนาตนเองใหกาวไปสูยุคสมัยแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทักษะชีวิตไมใชเรื่องยากท่ีจะฝกฝน เพียงแตตองเชื่อวาทักษะชีวิตมีประโยชนกับเรา และใชเวลาในการ

พัฒนาทักษะตางๆ ใหกลายเปนจุดแข็ง และพยายามท่ีจะใชทักษะตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเรา

สามารถรับมือกับทุกสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะชีวิตและอาชีพ สําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Life and career skills) 

ทักษะชีวิตและอาชีพในวันนี้  ตองการมากกวาทักษะการคิด และความรูดานเนื้อหา 

ความสามารถท่ีจะนําพาชีวิตและอาชีพท่ีสลับซับซอนในยุคแหงขอมูลขาวสารท่ีมีการแขงขันระดับโลก 

ตองอาศัยความตั้งใจในการพัฒนาทักษะดานชีวิตและอาชีพอยางเพียงพอ (The Partnership for 21st 

Century Learning, 2015) ประกอบดวย 

ความยืดหยุน และการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 

- การปรับตัว (Adapt to Change) ปรับไปตามบทบาท งาน ความรับผิดชอบ ตาราง และ

สภาพแวดลอม ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในสภาพท่ีคลุมเครือ ลําดับความสําคัญเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

- ความยืดหยุน (Flexible) ใหขอเสนอแนะอยางมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติเชิงบวกตอคํายก

ยอง ความลมเหลว และคําวิจารณ มีความเขาใจ รูจักตอรอง และเขาใจความหลากหลาย

ของมุมมองและความความเชื่อเพ่ือหาทางออกของปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะใน

สิ่งแวดลอมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การริเริ่มสิ่งใหม และใสใจดูแลตนเอง (Initiative and Self-direction) 

- บริหารจัดการเปาหมายและเวลา (Manage Goals and Time) ตั้งเปาหมายโดยมีเกณฑ

การประเมินท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม จัดสมดุลระหวางเปาหมายระยะสั้น (ยุทธวิธี) 

และระยะยาว (กลยุทธ) จัดสรรเวลาและจัดการปริมาณจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทํางานไดอยางอิสระ (Work Independently) ตรวจสอบ กําหนด จัดลําดับความสําคัญ 

และความสมบูรณในงาน โดยปราศจากการกํากับควบคุมดูแลจากผูอ่ืน 

- เปนผูเรียนท่ีนําตนเอง (Be Self-directed Learners) กาวขามการเรียนรูแบบพ้ืนฐานของ

ทักษะหรือตามหลักสูตรกําหนด ตองสํารวจและขยายการเรียนรูของตนเองเพ่ือนําสูการ

เปนผูเชี่ยวชาญ ริเริ่มระดับทักษะข้ันสูงเพ่ือไปสูระดับมืออาชีพ มีเชื่อม่ันในการเรียนดวย

กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต สะทอนคิดหรือใหขอมูลปอนกลับอยางมีวิจารณญาณตอ

ประสบการณในอดีตเพ่ือเปนขอมูลใหกับพัฒนาในอนาคต 
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ทักษะทางสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) 

- มีปฏิสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพกับผูอ่ืน (Interact Effectively with Others) รูวา

เม่ือใดควรพูด เม่ือใดควรฟง ใหความเคารพผูอ่ืน และมีความเปนมืออาชีพ 

- ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในทีมท่ีมีความหลากหลาย (Work Effectively in Diverse 

Teams) เคารพความแตกตางทางวัฒนธรรม และทํางานอยางมีประสิทธิภาพกับผูคนท่ีมี

ความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม เปดกวางตอความคิดเห็นและคานิยมท่ีแตกตาง 

ผลักดันความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดแนวคิดใหม เพ่ือเสริมสราง

นวัตกรรมและคุณภาพของงาน 

การเปนผูสรางหรือผูผลิตและสํานึกของความรับผิดชอบเชื่อถือได (Productivity and Accountability) 

- บริหารจัดการโครงการ (Manage Project) ตั้งเปาหมายและบรรลุเปาหมาย แมจะเผชิญ

กับอุปสรรคและแรงกดดันทางการแขงขัน จัดลําดับความสําคัญ วางแผน บริหารจัดการ

งานใหสําเร็จดังเปาท่ีตั้งใจ 

- ผลการผลิต (Produce Results) แสดงใหเห็นถึงลักษณะเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับการผลิต

สินคาคุณภาพสูงรวมถึงความสามารถท่ีจะทํางานเชิงบวก และมีจริยธรรม บริหารจัดการ

เวลาและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํางานไดหลากหลาย มีสวนรวมอยางแข็งขัน 

นาเชื่อถือ ตรงตอเวลา นําเสนอตัวเองอยางมืออาชีพ และดวยมารยาทท่ีเหมาะสม 

ประสานและรวมมือยางมีประสิทธิภาพกับทีม เคารพและชื่นชมความหลากหลายของทีม 

รับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึน 

ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 

- ใหแนวทางและนําผูอ่ืน (Guide and Lead Others) ใชทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการแกปญหา ท่ีจะเปนอิทธิพลและแนวทางใหผูอ่ืนเพ่ือบรรลุเปาหมาย ผลักดัน

และสนับสนุนความสามารถของผูอ่ืนใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน สรางแรง

บันดาลใจใหผูอ่ืนไดใชศักยภาพสูงสุดโดยการทําใหดูเปนตัวอยาง และไมเห็นแกตัว แสดง

ใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ีซ่ือตรง มีคุณธรรมและจริยธรรม 

- รับผิดชอบตอผูอ่ืน (Be Responsible to Others) มีความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
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