
บทท่ี 8  
บทบาทของครอบครัวกับการสงเสริมอาชีพ 

เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวา ปจจัยท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย คือ อาหาร  ท่ีอยู
อาศัย เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค แตการที่มนุษยจะไดมาซ่ึงปจจัยดังกลาว มนุษยก็
จะตองทํางาน ประกอบอาชีพ ดังน้ันอาชีพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตมนุษย เพราะมี
ความเกี่ยวพันกับการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ ช่ือเสียง ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจใน
ตนเอง และรูสึกวาตนเองมีคุณคา อีกท้ังแสดงถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และทํา
ประโยชนใหแกสังคม สภาพสังคมปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว มีอาชีพเพิ่มข้ึนมากมายหลายสาขา ทําใหตองมีการตัดสินใจเลือกอาชีพอยางใด
อยางหน่ึง ในการตัดสินใจเลือกอาชีพแตละบุคคลน้ัน ควรจะใหความสนใจและความสําคัญ
แกบุคคลท่ีจะตัดสินใจเลือกอาชีพต้ังแตวัยเด็ก (ทัศนา  ทองภักดี, อัจฉรา  สุขารมณ, 
อรพินทร ชูชม 2543, 109)  
 
หลักการสงเสริมการเรียนรูทางสังคมในการประกอบอาชีพในวัยเด็ก 
 
 ตามทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของ กินซเบอรก (Ginzberg 1974, 37) ซ่ึงไดแบง
ชวงการเลือกอาชีพของบุคคลออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะเพอฝน (fantasy period) คือ เปน
ชวงวัยเด็กตอนตนถึง 10 ป เปนระยะที่เด็กคิดฝนเอาเองวา โตข้ึนจะประกอบอาชีพอะไร  
ระยะการเปลี่ยนแปลง (tentative period) คือระยะที่เด็กมีอายุระหวาง 11-17 ป เปน
ระยะเวลาการเลือกอาชีพแตก็ยังไมตกลงใจแนนอน และระยะพิจารณาตามสภาพความ
เปนจริง (realistic period) เปนระยะของเด็กท่ีมีอายุระหวาง 17-20 ป ซ่ึงเปนระยะที่เด็ก
พิจารณาตนเองและอาชีพประกอบกัน เพื่อใชในการตัดสินใจเลือกอาชีพจะเปนการ
พิจารณาตามสภาพความเปนจริง ระยะนี้เปนระยะแสวงหาขอเท็จจริงจากอาชีพตาง ๆ อัน
เปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกอาชีพใหเปนไปอยางถูกตอง ดังน้ันการเรียนรูเกี่ยวกับ
อาชีพจึงตองเริ่มปลูกฝงต้ังแตวัยเด็ก 
 จากการสํารวจโดยสํานักทุนเพื่อความกาวหนาทางการศึกษาและวิทยาศาสตร 
(FASE) ในวารสารการอาชีวศึกษา (Skolnik 1995, อางถึงในนุชลี  อุปภัย 2546, 164) 
พบวา เด็กท่ีศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีสามถึงประถมศึกษาปท่ีหก จํานวน 934 
คน รูจักอาชีพตาง ๆ นอยมาก สวนใหญจะทราบเฉพาะอาชีพ หมอ ครู พนักงานดับเพลิง 
และนักวิทยาศาสตร และท่ีนาสนใจคือ ไมมีเด็กคนใดพูดถึงงานดานเทคนิคตาง ๆ เชน 
เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร ชางเทคนิควีดิโอ หรือวิศวกรเลย นอกจากน้ียังพบวา มีเด็กถึง 51 
คนท่ีไมมีความคิดเกี่ยวกับเร่ืองงานใดใดแมแตนอย เม่ือถามถึงอาชีพของบิดามารดา เด็ก



สวนใหญไมสามารถตอบไดอยางชัดเจน กลาวคือมีเพียง 158 คนเทาน้ัน ท่ีสามารถระบุ
อาชีพของบิดามารดาไดอยางถูกตอง ในขณะที่เร่ืองราวเกี่ยวกับภาพยนตร อาหาร หรือ
รูปแบบเส้ือผาท่ีเขาช่ืนชอบน้ัน เขาสามารถตอบไดอยางละเอียด ขอคนพบทางสถิติเหลาน้ี
ทําใหมองเห็นตอไปไดวาการเลือกแนวทางการศึกษาตอและการเลือกอาชีพของเยาวชน
ในอนาคตอาจจะมีปญหา เน่ืองจากเด็กเหลาน้ันไมมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
อาชีพตาง ๆ ในสังคมปจจุบันเทาท่ีควร รวมทั้งไมเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ
ท่ีเหมาะสม อันจะนําไปสูความเปนปกแผนแกอนาคตของตนเองและความเจริญกาวหนา
ของสังคมตอไปดวย 
 
 

 
  
 ถึงแมเด็ก ๆ จะขาดความรูดานอาชีพ แตสวนใหญจะมีแผนการหรือความฝน
สําหรับอนาคตของตนเอง เชน ความตองการชวยเหลือผูอื่น ความตองการปกปอง
ส่ิงแวดลอม ความตองการมีเงินและใชเงินอยางสนุกสนาน การไดตอสูกับอาชญากรรม 
รวมท้ังไดผจญภัยในโลกกวาง เปนตน อยางไรก็ตาม การทําใหความฝนเปนจริงเม่ือ
เติบโตขึ้นคอนขางจะทําไดยาก ซ่ึงการทําจะใหส่ิงที่ปรารถนาน้ันเปนจริงในอนาคตได
จะตองเร่ิมตนวางแผนตั้งแตวัยเด็ก การชวยสรางฝนเกี่ยวกับอนาคตของตนเองใหกับเด็ก 
เด็กสวนใหญมีความฝน แตส่ิงท่ียังขาดคือ เขาไมมีความรูเกี่ยวกับโลกแหงความเปนจริง
ของการทํางานจึงทําใหฝนของเขาขาดพ้ืนฐานท่ีม่ันคงและชัดเจน อีกท้ังยังขาดขอมูลท่ีจะ
ชวยทําใหฝนน้ันกลมกลืนกับสภาพความเปนจริงในชีวิตและในสังคมปจจุบัน (นุชลี  อุป
ภัย 2546, 165) 
 การศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่งในการสานฝนของเด็ก ๆ โดยสรุป 2 ดาน คือ ให
สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ 



การศึกษาวิชาชีพน้ันเปนรากฐานสําคัญในการประกอบอาชีพของแตละคน การศึกษาวิชา
อาชีพในระดับประถมศึกษา มุงฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการทํางาน สามารถนําความรูจาก
บทเรียน และการทํางานในโรงเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได การศึกษาวิชาอาชีพในระดับ
ประถมศึกษา มุงฝกใหผูเรียนมีประสบการณมีความรู ความชํานาญท่ีสามารถจะไปใช
ปฎิบัติและประกอบอาชีพไดจริงอยางหน่ึง หรือเพ่ือใหรูแนวทางท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมตาม
ความถนัดและความสนใจของแตละบุคคลอีกอยางหน่ึง และในระดับอุดมศึกษามุงฝกวิชา
อาชีพระดับสูงเพื่อใหมีความสามารถ และมีความชํานาญเฉพาะอยางสอดคลองสัมพันธกับ
การพัฒนาตลาดแรงงาน (สุทิน  เช้ือโชติ และคณะ 2533, 84) การจัดการศึกษาวิชาชีพใน
โรงเรียนมัธยมศึกษามุงฝกใหนักเรียน ไดมีประสบการณมีความรู ความชํานาญ ท่ีสามารถ
จะนําไปใชปฏิบัติและประกอบอาชีพไดจริง และเพื่อใหรูแนวทางในการศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมตามแนวถนัดและความสนใจของแตละบุคคล การพยายามพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อาชีพ ลูธาน (Luthans, Fred 1981 อางใน สุทินเช้ือโชติ และคณะ 2533, 85) ไดเสนอ
แนวทางพัฒนาตนเองดานอาชีพ คือ  

1. การประเมินตนเองใหทราบตนเองเปนอยางไร มีคุณภาพเหมาะสมหรือไม 
การทดสอบสติปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจ 
 

2. การตั้งเปาหมายหลักทางอาชีพเปนส่ิงถูกตองในการวางแผนและพัฒนาอาชีพ 
3. การวางแผนและวิธีการ และข้ันตอนตางๆ เชน การศึกษา การฝกฝน การ

ดําเนินตามแผนเพื่อไปถึงเปาหมายหลักท่ีวางไว 
4. การประเมินความกาวหนาทางอาชีพ 

 การเตรียมตัวเด็กในเร่ืองโลกอาชีพเปนส่ิงท่ีละเลยมิได ในการจัดการศึกษาไมวา
เปนสายสามัญหรือสายวิชาการ (สํานักงานการประถมศึกษาเขต1 2538, 5) เด็กท่ีจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแลวตองเขาสูตลาดแรงงาน โดยมิไดเรียนตอเปนจํานวนมาก 
ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองเตรียมตัวเด็กใหพรอมสําหรับโลกของการงานอาชีพ ตามหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไดจัดกลุมการงานและ
พื้นฐานอาชีพท่ีมุงฝกนิสัยในการทํางานและเพื่อใหเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
เน้ือหา สาระเกี่ยวกับประสบการณท่ัวไปในการทํางานและความรูพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ เชน งานบาน งานเกษตร งานประดิษฐ และงานชาง 
 โดยท่ีวิชาการงานเปนวิชาบังคับและวิชาชีพเปนวิชาเลือก ซ่ึงมุงฝกใหนักเรียนมี
นิสัยรักการทํางาน การที่จะปลูกฝงนิสัยรักการทํางานใหเกิดแกผูเรียนจะตองมีการลงมือ
ปฏิบัติจริง และฝกฝนทําเปนประจํา จะทําใหสามารถทํางานไดอยางมีความเขาใจและมี
ประสิทธิภาพ เม่ือผูเรียนไดเห็นผลงานอันเกิดจากการทํางานของตนเอง แลวยอมจะทําให



เกิดความรักท่ีจะทํางานและมีทัศนคติท่ีถูกตองตออาชีพทุกอาชีพ โดยกําหนดจุดมุงหมาย
ในการสอนวิชาอาชีพไว ดังน้ี  

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ในหลักของวิชาอาชีพพอที่จะนําไปปรับปรุงการ
ดํารงชีวิต 

2. เพ่ือใหมีความสามารถและทักษะในอาชีพเพียงพอที่จะนําไปใชในการประกอบ
อาชีพตามควรแกวัย 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพและมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
4. เพ่ือใหมีความสามารถในดานการจัดการ การตลาด และการรวมมือในการ

ประกอบกิจการหรือธุรกิจ 
 
 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังไดใหเขตการศึกษาตาง ๆ จัดทําหลักสูตรวิชา
อาชีพทองถิ่นแลวเสนอกระทรวงเพื่อขออนุมัติ ท้ังน้ีใหยึดแนวหลักสูตรแกนของกรม
วิชาการ โดยสามารถดัดแปลงรายละเอียดของกิจกรรม และเพิ่มเติมอาชีพใหเหมาะสมกับ
สภาพและความตองการของทองถิ่นได รวมท้ังใหเขตการศึกษาจัดทําจุลสาร ประกอบแต
ละรายวิชาสําหรับนักเรียน จัดทําคูมือครูและจัดทําคูมือนิเทศ เปนการระดมทรัพยากรใน
ทองถิ่นใหเกิดประโยชนในการจัดการศึกษามากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได อันจะสงผลทําให
โรงเรียนสามารถจัดวิชาอาชีพใหแกนักเรียนไดอยางกวางขวาง และเปนการพัฒนาอาชีพ
ของผูปกครอง นักเรียนภายในทองถิ่นไปในตัวดวย นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหนักเรียนได
ศึกษาหาความรูจากนอกโรงเรียนภายในทองถิ่นไปในตัวดวย  

กรมสามัญศึกษา (2533, 40) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพวา 
โรงเรียนตองดําเนินการจัดการสอนวิชาชีพในลักษณะ ดังน้ี 

1) จัดอาชีพตามแนวทาง ซ่ึงบิดา มารดา ผูปกครอง ดําเนินการอยูแลว 
2) อาชีพซ่ึงมีทรัพยากรพรอม เชน เคร่ืองมือ สถานที่ ผูสอน และตอง

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
3) อาชีพซ่ึงเปนความจําเปนและตองการในทองถิ่นน้ัน ๆ 
4) กิจกรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพหรือแหลงผลิตใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถิ่น 
5) ผูเรียนเลือกเรียนวิชาอาชีพจากหลักสูตรซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติ

แลว 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 

2533) กลุมวิชาท่ีสนับสนุนใหผูเรียนมีประสบการณทางดานอาชีพมี 2 กลุมวิชา คือ (กรม
วิชาการ 2535, 151) 



1)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาอาชีพ  รายละเอียดศึกษาเพ่ิมเติมไดจากหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) แบงเปนกลุมวิชา  
ไดแก คหกรรมศาสตร  เกษตรกรรม  ธุรกิจ และอุตสาหกรรม 

2) กลุมวิชาอาชีพ ประกอบดวยวิชาเลือกเสรี  มีอยู 4 กลุมวิชา ดังน้ี   
 กลุมท่ี 1  งานผลิต  มี  134 รายวิชา  ต้ังแตรหัสวิชา ช 011- ช 01134 
 กลุมท่ี 2  งานบริการ  มี 169 รายวิชา  ต้ังแตรหัสวิชา ช 021 – ช 0169 
 กลุมท่ี 3  งานเสริมงานผลิตและงานบริการ มี 28 รายวิชา ต้ังแตรหัสวิชา 

ช 031 – ช 0328 
 กลุมท่ี 4 งานอาชีพอิสระระหวางเรียน มี 1 รายวิชา คือ รายวิชาการปฏิบัติ

โครงงานอาชีพ… รหัสวิชา ช 041 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2536, 5) ไดกลาวถึงกรอบแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพวา การเลือกใชหลักสูตรควรมีการปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสอดคลองกับแบบแผนการผลิตของชุมชน มีการ
กําหนดวิชาตาง ๆในแผนการเรียนเพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนตรงกับความตองการ
ของทองถิ่น หรือสอดคลองกับแบบแผนการผลิต เน้ือหาของหลักสูตรควรมุงเนนความรู
และความชํานาญเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึงเพียงสาขาเดียวสําหรับนักเรียนในแตละกลุม 
โดยจะตองผสมผสานทักษะ ความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เชน การจัดการ การรูจัก
คิด วิเคราะหทางดานการตลาด ฯลฯ เขาไปดวย และในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
จะตองเนนทั้งความรู ทักษะ และการปลูกฝงทัศนคติตอวิชาชีพใหกับนักเรียน ควรเนนให
นักเรียนมีคุณสมบัติในดานความอดทน รูจักคิดและสรางงาน ปลูกฝงใหนักเรียนมีความคิด
ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร ฝกความเปนระเบียบและความละเอียดออนของงาน และ
ใหรูจักมัธยัสถ นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนไมควรจํากัดอยูเฉพาะในโรงเรียน แต
ควรใหโอกาสนักเรียนออกไปฝกทักษะ หรือดูงาน รวมท้ังฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ตลอดจนมีกิจกรรมสงเสริมการแสดงออกทางฝกมือของนักเรียนดวย 
 



 



 วิธีการแนะแนวอาชีพในสถาบันการศึกษา 
 สวัสด์ิ  สุวรรณอักษร (2542, 149) ไดเสนอแนะกิจกรรมแนะแนวอาชีพท่ีควรจัดใน
สถาบันการศึกษา ดังน้ี 
 1.  การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพในระดับประถมศึกษา 
  1.1  เด็กในวัยประถมศึกษาเปรียบเสมือนไมออนท่ีกําลังเจริญเติบโตจึงควร
ไดรับการเพาะปลูกหรือปลูกฝงดวยการหมั่นรดน้ําพรวนดิน หรืออบรมส่ังสอน เพ่ือใหเกิด
คุณสมบัติตางๆ ท่ีดีงามตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต คือเจตคติ
ท่ีดีตออาชีพไมควรดูถูกงาน มีความรักและความพึงพอใจในงานและที่สําคัญ คือ ควร
ปลูกฝงใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน เชน ความขยันหม่ันเพียร ความตรงตอเวลา ความ
ซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ ความมานะอดทน หรือใจสูงานทุกชนิด เปนตน  
  1.2  ในการสอนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ อันไดแก งานบาน งานเกษตร 
งานประดิษฐ และงานชาง ซ่ึงตองปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติท่ีดีและกิจนิสัยท่ีดีน้ัน ส่ิงท่ีครูควร
จะเนนมากเปนพิเศษ คือ ความรักเอาใจใสตองานและความภาคภูมิใจในผลงาน หรือ
ความสําเร็จในงานใหมากกวาความสวยงามประณีตของผลงานท่ีเด็กทํา และเนนดาน
ความคิดสรางสรรคของเด็ก 
  1.3  ควรจัดใหมีวัสดุส่ิงพิมพ ส่ือการเรียนหนังสืออานประกอบเกี่ยวกับอาชีพ
ตางๆ ใหเหมาะกับวัยและระดับการอานของเด็กวัยประถมศึกษา เชน ในลักษณะภาพ
โปสเตอร หนังสืออานสําหรับเด็ก เกม ของเด็กเลนท่ีแสดงอาชีพตางๆ ไปในตัวดวย เปน
ตน 
  1.4  จัดกิจกรรมใหเด็กไดมีโอกาสเลาเร่ืองหรือเขียนเรียงความเกี่ยวกับอาชีพ
ของพอแมญาติพี่นองหรืออาชีพตางๆ ท่ีพบเห็นในทองถิ่น 
  1.5  จัดกิจกรรมใหเด็กไดมีโอกาสเลาเร่ืองหรือเขียนเรียงความเกี่ยวกับอาชีพ
ตางๆ ตามความสนใจของเด็ก เพ่ือใหเด็กไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินท้ังเพื่อครูจะได
สอดแทรกขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับอาชีพน้ันๆ ดวย 
  1.6  จัดกิจกรรมใหเด็กไดมีโอกาสรายงานการทํางานหรือกิจวัตรประจําวัน
ของตนวาไดทําอะไรบางเพ่ือตนเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อชุมชน ท้ังนี้เพื่อปลูกฝง
ความรูสึกในตัวเด็กวาในชีวิตของคนเราน้ันจะตองมีงานทําหรือ “ชีวิตก็คืองาน” น่ันเอง 
  1.7  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาเด็กไปชมแหลงประกอบอาชีพตางๆในทองถิ่น 
ใหเด็กไดมีโอกาสพบเห็นสภาพท่ีแทจริงของการประกอบอาชีพใหเด็กไดมีโอกาสคุย
สนทนากับผูประกอบอาชีพและเม่ือกลับจากทัศนศึกษาแลว ควรใหเด็กไดมีโอกาสเลา
รายงานหรือเขียนเรียงความเกี่ยวกับส่ิงท่ีเขาไดพบเห็น 



  1.8  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กหรือตลาดนัดจําหนายผลงานของเด็ก
ท่ีไดจากการเรียนกลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ และเชิญชวนใหพอแมผูปกครองและ
ประชาชนในทองถิ่นมาชมหรือซ้ือเพื่อชวยสงเสริมใหเด็กมีความภูมิใจในผลงานของตน 
  1.9  จัดประชุมพอแมผูปกครองของเด็ก เพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับเปาหมายของการ
ใหการศึกษาและการฝกฝนใหเด็กมีทักษะพื้นฐานในดานอาชีพรวมท้ังการขอความรวมมือ
จากพอแมผูปกครองของเด็กใหชวยเอาใจใสในการทํางานและการมอบหมายงานตางๆ ให
เด็กทําท่ีบานดวย 
 2.  การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพในระดับมัธยมศึกษา สามารถจัดไดหลายแบบ
ตามความเหมาะสม ความพรอมและความสามารถของโรงเรียน ซ่ึงรวมถึงเวลา 
งบประมาณ และตัวบุคคลผูดําเนินงานหรือผูรับผิดชอบ กิจกรรมแนะแนวอาชีพท่ีควรจัด
ระดับมัธยมศึกษา ไดแก 
  2.1  ช้ีแจงใหเด็กเห็นคุณคาของวิชาตางๆ ท่ีเรียนวาวิชาเหลาน้ัน ท้ังวิชา
บังคับและวิชาเลือกมีความสัมพันธและมีประโยชนอยางไรตออาชีพ หรือการประกอบ
อาชีพในอนาคต ท้ังน้ีเพ่ือใหเด็กเรียนวิชาตางๆ หรือแผนการเรียนที่เลือกอยางมี
ความหมายและมีเปาหมาย วิธีการใหเด็กรูคุณคาของวิชาตางๆ อาจจัดในรูปของการจัด
นิทรรศการทางวิชาการใหมีสวนสัมพันธเช่ือมโยงกัน 
  2.2  ใชเคร่ืองมือตรวจสอบความสนใจและความถนัดของเด็กในอาชีพตางๆ 
เชน แบบตรวจสอบความสนใจในอาชีพของสํานักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ 
และของคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 
  2.3  จัดใหเด็กอภิปรายกลุมเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ในคาบกิจกรรมแนะแนว
โดยพยายามเลือกสรรอาชีพตางๆ ท่ีเห็นวามีสวนสัมพันธกับวิชาเรียน หรือเลือกหัวขอท่ี
ดึงดูดความสนใจเด็ก เชน การเตรียมตัวเลือกอาชีพในชุมชนของเรา จะใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนอยางไร 
  2.4  สงเสริมใหมีการจัดชุมชนหรือชมรมอาชีพตางๆ ตามความสนใจและ
ความถนัด เชน ชุมนุมเกษตรกร ชุมนุมแมบานการเรือน ชุมนุมนักธุรกิจ ชุมนุมดนตรี 
ชุมนุมศิลปะการแสดง ชุมนุมนักหนังสือพิมพ เปนตน 
  2.5  จัดใหมีบทความแนะแนวอาชีพ เผยแพรในหนังสือพิมพหรือขาวสาร
ประชาสัมพันธของโรงเรียน มีเน้ือหาสาระเกี่ยวกับชีวประวัติของผูประสบความสําเร็จใน
อาชีพ การสัมภาษณศิษยเกาผูประสบความสําเร็จในอาชีพตางๆ ท่ีนาสนใจ 
  2.6  จัดปายสนเทศหรือปายนิทรรศการเก่ียวกับอาชีพตางๆ ท่ีนาสนใจเปน
ประจําทุกสัปดาหหรือทุกเดือนในหองสมุดหรือต้ังไวในท่ีท่ีเด็กเห็นไดงาย อาจมีแผนภูมิ 



โปสเตอรภาพถายประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ และควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัด
ดวย 
  2.7  จัดฉายภาพยนตร ภาพนิ่ง สไลด หรือวีดิโอเทป เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ให
เด็กไดมีโอกาสชมบอยๆ เพ่ือใหเด็กมีความเขาใจและสนใจในอาชีพมากข้ึน 
  2.8  จัดกิจกรรมอาชีวทัศนศึกษาพาเด็กไปชมกิจกรรมของโรงงานบริษัทหาง
รานและแหลงอาชีพตางๆ ในชุมชน ตามโอกาสอันควรในการจัดอาชีวทัศนศึกษานอก
สถานที่ดังกลาวนี้ควรมีการวางแผนลวงหนา เชนใหเด็กเตรียมต้ังคําถามไวลวงหนา 
  2.9  จัดใหเด็กมีสวนรวมในการสํารวจอาชีพในชุมชนโดยใหนักเรียนออกไป
สัมภาษณผูประกอบอาชีพตาง ๆ ตามความสนใจ แลวกลับมารายงานในหองเรียน 
  2.10  จัดใหมีโครงการจัดใหนักเรียนมีประสบการณในงานอาชีพตางๆ ตาม
ความสนใจหรอความถนัด โดยใหเด็กไดมีโอกาสชมกิจการและลองฝกปฏิบัติงานในสวนท่ี
ทําไดอยางนอง 7-12 วันทุกภาคเรียนในแหลงอาชีพตางๆ  
  2.11  เชิญพอแมผูปกครองมาประชุมหรือพบปะเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
เลือกอาชีพของบุตรหลานของตน 
  2.12  จัดใหเด็กเลนละครแสดงบทบาทสมมุติในอาชีพตางๆ เพ่ือใหเด็กไดมี
โอกาสสอดแทรกความรูสึกท่ีมีตออาชีพน้ันๆ ท้ังยังเปนการสอนใหเด็กศึกษาคนควา
เกี่ยวกับผูประกอบอาชีพตางๆ ท่ีเด็กสนใจดวย 
  2.13  จัดใหมีวันอาชีพ (Career Day) หรือตลาดนัดอาชีพ โดยจัดใหมี
กิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับอาชีพ เชน จัดปายนิทรรศการอาชีพ จัดวิทยากรบรรยาย 
หรืออภิปรายเกี่ยวกับอาชีพตางๆ การแสดงผลิตภัณฑและผลิตผลของบริษัทหางราน
โรงงานตางๆ การพบปะระหวางผูสมัครงานกับนายจางที่ตองการคนงานหรือพนักงาน 
การฉายภาพยนตรหรือวีดิโอเกี่ยวกับอาชีพตางๆ  
  2.14  จัดใหมีบริการหางานใหเด็กทําในระหวางเรียนหรือปดภาคเรียน สําหรับ
เด็กท่ีตองการหารายไดพิเศษ หรือเด็กยากจนที่ตองการมีทุนการศึกษา โดยติดตอ
ประสานงานกับบุคคลและแหลงงานตาง ๆ ท่ียินดีใหความรวมมือ  
  2.15  จัดบริการหาแหลงเงินทุนใหเด็กท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถกูยืมไป
ลงทุนในการประกอบอาชีพตางๆ ตามความถนัดของเด็ก โดยมีเง่ือนไขสัญญาตามท่ี
เห็นสมควร 
  2.16  จัดใหมีการติดตามผลและประเมินผลจากการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ในลักษณะตางๆ  
 3.  การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพในระดับอาชีวศึกษาและระดับวิทยาลัยมีวิธีการ
จัดเชนเดียวกับในระดับมัธยมศึกษา แตส่ิงท่ีตองเนนพิเศษ คือ การฝกอบรมควรเนนดาน



ประสบการณหรือทักษะดานอาชีพใหมีความเขมขนกลาแข็งมากยิ่งข้ึน และพยายามเนน
เร่ืองกิจนิสัย วินัยในการทํางาน ความรับผิดชอบ เปนตน สวนในดานการบริการแนะแนว
อาชีพท่ีควรเนนเปนพิเศษคือ 
  3.1  จัดบริการใหเด็กมีโอกาสออกไปฝกปฏิบัติงานในแหลงงานตางๆ ท้ังของ
รัฐและเอกชนที่ใหความรวมมือในระหวางเปนนักศึกษาอยู 
  3.2  จัดบริการตลาดนักแรงงานใหเด็กไดมีโอกาสพบกับผูจางงานเพื่อ
ประโยชนในการทราบขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานอาชีพท่ีเด็กสนใจหรือตองการสมัคร
งาน และเพื่อใหเด็กรูจักตัดสินใจเลือกอยางถูกตอง 
  3.3  บริการจัดหาแหลงเงินกูสําหรับเด็กท่ีตองการเงินลงทุนในการประกอบ
อาชีพ โดยติดตอประสานงานกับแหลงดังกลาว เชน ธนาคาร สมาคม มูลนิธิ หรือองคการ
เพ่ือการกุศล หรือบุคคลท่ีมองเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเยาวชนมีงานทํา เปนตน 
  3.4  จัดบริการใหเด็กมีโอกาสพบปะสนทนาหรือสัมภาษณกับผูประกอบอาชีพ
ในสาขาวิชาตางๆ ท่ีเด็กฝกอบรมหรือศึกษาเลาเรียนมา ดวยการเชิญมาเปนวิทยากร
บรรยายหรือใหคําปรึกษาหารือเปนประจําตามโอกาสที่เห็นสมควร 
  3.5  สงเสริมใหมีการจัดชุมนุมหรือชมรมอาชีพตางๆ อยางจริงจัง โดยใหมี
กิจกรรมและผลงานของชุมนุม 
  3.6  ดําเนินการติดตามผลและประเมินผลจากการจัดบริการแนะแนวอาชีพท่ี
ไดดําเนินการไปแลว โดยจัดทําสถิติและสรุปรายงานผลใหผูบริหารและผูเกี่ยวของทราบ
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข 
 
หลักการสงเสริมกระบวนการเรียนรูทางอาชีพในวัยผูใหญ 
 
 โดยท่ัวไปแลวการที่คนเราจะมีความรูความสามารถเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพได
น้ันจําเปนจะตองผานการเรียนรูและฝกอบรม  หรือใหผานระบบการศึกษามากอน  ถา
เลือกอาชีพใดก็จะเลือกเรียนไปในทางนั้น  ซ่ึงตองใชระยะเวลานาน  การเลือกศึกษาตอ
เหมือนกับการเดินทางไปสูอาชีพคร่ึงทางแลว  ถาเลือกไมเหมาะสมก็ยอมเสียประโยชนท้ัง
ของตนเองและสวนรวม   ดังน้ันการเลือกงานหรือเลือกอาชีพจึงเปนกระบวนการเกี่ยวกับ
ตัดสินใจที่สําคัญยิ่งอยางหน่ึงของการดําเนินชีวิต  การเลือกอาชีพน้ันผูเลือกจะตองมี
ความรูในเรื่องตาง ๆ หลาย ๆ อยาง  เพราะเปนการตัดสินใจคร้ังสําคัญยิ่งของมนุษย  การ
ตัดสินใจกอใหเกิดการผูกพันหลายอยางตามมา  เชน  การกําหนดรูปแบบและวิถีทางการ
ดําเนินชีวิต  คนสวนใหญจะตัดสินใจเลือกอาชีพหน่ึงเพียงคร้ังเดียว  เน่ืองจากแตละอาชีพ
จะตองใชเวลาในการฝกฝนจนเกิดทักษะความชํานาญ  และชวงชีวิตการทํางานของคนมี



จํากัด  เม่ือเลือกอาชีพใดแลวก็ทุมเทเวลาสวนใหญใหกับอาชีพน้ัน  จึงมีเวลาไมเหลือเพียง
พอท่ีจะเปลี่ยนอาชีพไดและการเปลี่ยนอาชีพเทากับตองลงทุนใหมซ่ึงทางเศรษฐศาสตรถือ
วาคนเปนทรัพยากร   ตนทุนอยางหน่ึง  การเปลี่ยนอาชีพจึงทําไดคอนขางยาก (ศรีนวล  
โกมลวนิช 2522, 43) 
 ธวัช  เบญจาธิกุล (2546, 261) ไดกลาวเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพวา คุณลักษณะที่
สําคัญของงานหรืออาชีพอันดับแรก คือ การสนองความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หนาท่ีพื้นฐาน
ของงานหรืออาชีพ คือ สนองบทบาทท่ีสําคัญประการหนึ่งของบุคคล ไดแก ความสามารถ
ในการเลี้ยงชีพ ยังชีพไดดวยตนเอง และสามารถเล้ียงครอบครัวได ปญหาสําคัญอยูท่ีวา 
ทําอยางไรจึงจะใหทุกคนมีอาชีพท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ และทักษะที่ตนเองมี
อยู และมีรายไดพอเพียงท่ีจะเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวใหมีความสุขตามควรแก
อัตภาพ 
 การที่จะมีอาชีพการงานไดน้ัน มิใชวาอยูๆ คนเราจะเกิดมีอาชีพข้ึนมาใหทําเลยก็
หาไม ผูท่ีประสงคจะมีอาชีพจะตองด้ินรนขวนขวาย ศึกษาหาความรู และใชเวลาฝกฝน
จนกระท่ังเกิดความชํานิชํานาญงาน มีประสบการณในอาชีพน้ันๆ อยางดี จนถึงขั้นท่ีจะลง
มือทําเปนอาชีพไดอยางแทจริง ความรูพื้นฐานและประสบการณดานอาชีพของคนเราน้ัน 
สวนใหญจะไดมาจาก 3 ทางคือ 

1. ไดมาจากการประกอบอาชีพในครอบครัวของตนเอง กลาวคือ พอแม ปูยา ตา
ยาย ทําอาชีพอะไร ลูกหลานก็มักจะมีความรูและประสบการณในอาชีพน้ันๆ เปนพื้นฐาน
อยูมากกวาผูอื่น 

2. ไดมาจากการฝกฝน อบรมปลูกฝง ส่ังสอนในสถาบันการศึกษา เชน ใน
โรงเรียนสามัญท่ัวๆ ไป ต้ังแตระดับประถมและมัธยมศึกษา จะมีการสอดแทรกวิชา
พื้นฐานการงานอาชีพลงไวในหลักสูตร เพ่ือใหผูเรียนไดสํารวจความพรอม ความถนัด และ
ความสามารถในอาชีพของตนเองที่มีอยูออกมา เพ่ือจะไดนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษา
และฝกฝนใหเกิดความชํานิชํานาญ ในสถาบันการศึกษาสายอาชีพช้ันสูง ในระดับ
อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาโดยตรง ตอไปในอนาคต 

3. ไดมาจากสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีบุคคลผูน้ันอยูใกลชิด ถาส่ิงแวดลอมท่ีอยู
ใกลชิดบุคคลผูใดมีการประกอบอาชีพใดกันเปนสวนใหญ บุคคลน้ันก็จะมีความรูและ
ประสบการณในอาชีพน้ันมากกวาผูท่ีมีไดอยูในสังคม และส่ิงแวดลอมเชนน้ัน  
 กองสงเสริมการมีงานทํา (2541, 1) ไดกลาวถึงขั้นตอนที่มีสวนสําคัญในการเลือก
อาชีพมีดังน้ี 
 1.  เขาใจตนเอง ตองวิเคราะหตัวเองใหไดวาอาชีพอะไรที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและความสนใจของตัวเอง โดยใหคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ไดแก 



  1)  ความคาดหวังในอาชีพ จะตองตัดสินใจเลือกงานที่คาดวาจะใหอะไรกับเรา
ไดบาง เชน ความพอใจสวนบุคคล รายไดสูง ความมีช่ือเสียงในวงสังคม มีอํานาจเปนตน 
  2)  เตรียมรางกายตนเอง สรีระของรางกายมีสวนสําคัญในการเลือกอาชีพเปน
อยางยิ่ง เพราะตองเลือกใหเหมาะกับอาชีพน้ันๆ ถาชอบงานในสํานักงาน สรีระจะไมมี
สวนสําคัญมากกวางานกลางแจง หรืองานที่ใชเคร่ืองจักร 
  3)  วุฒิการศึกษาและการฝกอบรม มีผลอยางมากในการเลือกอาชีพ อาชีพ
บางอยาง เชนทนายความ วิศวกร สถาปนิก แพทย จะตองใชวุฒิการศึกษาโดยเฉพาะ แต
ถาเปนอาชีพภาคอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม ไมมีความจําเปนที่จะตองใชวุฒิ
การศึกษาเฉพาะเสมอไป  
  4)  ความสนใจ เปนสวนประกอบที่ชวยใหบุคคลสามารถปรับความสนใจของ
ตนเองใหกลายมาเปนอาชีพได และเปนส่ิงท่ีชวยผลักดันการเรียน การศึกษาหาความรูให
ไปในทิศทางที่ตนเองสนใจ 
  5)  ความสามารถพิเศษ คือ ความสามารถที่ธรรมชาติไดมอบใหกับบุคคล
ต้ังแตเกิด ซ่ึงไมใชเปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรูหรือฝกอบรมโดยตรง  
 2.  รวบรวมขอมูลขาวสารดานอาชีพ เม่ือรูวาตนเองอยางถองแทแลว ส่ิงท่ีพึง
กระทําตอไปคือ การรวบรวมขอมูลขาวสารดานอาชีพ เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินอาชีพน้ันๆ 
 การรูจักตนเองที่สัมพันธกับการวางแผนดานอาชีพน้ัน กองสงเสริมการมีงานทํา 
(2541, 3) ไดกลาวไวดังนี้ 
 1. ความสนใจ เราสามารถท่ีจะพิสูจนถึงความสุขใจในสิ่งตางๆ จากประสบการณท่ี
ผานมาทั้งหมดของชีวิตเราได มันจะชวยใหเราเลือกทางเดินแหงชีวิตไดถูกตอง เราจะตอง
แนชัดวามีส่ิงใดบางที่เราชอบและสิ่งใดบางที่เราไมชอบ ถาเราชอบส่ิงใดน้ัน หมายความวา 
เรามีความสนใจในสิ่งน้ันดวย เราจะนําความสนใจท่ีเกิดข้ึนกับตัวเราเองมาลอง
เปรียบเทียบกับอาชีพตางๆ ดูวามีอาชีพอะไรบางที่จะนําความสนใจของเราไปใชใหเกิด
ประโยชนกับการเลือกประกอบอาชีพของเราในเวลาตอมา 
 2.  ทักษะ เปนรากฐานของการทํางานทุกชนิด ไมมีงานชนิดไหนเลยท่ีไมตองใช
ทักษะ ดังน้ันการคนหาทักษะในตัวคุณจึงเปนส่ิงสําคัญมาก จะเปนไดวาในงานแตละชนิด 
เราตองมีทักษะมากมาย หลายดานดวยกัน ทักษะเกิดข้ึนจากหลายดาน คือ ทักษะ
บางอยางเกิดจากการเรียนรู ทักษะบางประเภท เปนส่ิงท่ีเราไดมาจากส่ิงแวดลอม ไมวาจะ
เปนบาน โรงเรียน ท่ีทํางาน  
 3.  ความสามารถ ความสัมฤทธิ์ผล ซ่ึง ความสามารถหมายถึง ประสบการณ
ตางๆ ท่ีผานมา และมีการทดสอบอยางละเอียด แมวาเราจะมีความสนใจตองานอาชีพใด 



อาชีพหน่ึงเปนพิเศษแตประสบการณของเราที่ผานมาอาจจะบอกวาเราไมเหมาะสมกับ
ชนิดน้ัน สวนความสัมฤทธิ์ผล หมายถงึ เหตุการณท่ีผานมาที่จัดวาเปนความสําเร็จอยาง
หน่ึงของชีวิตเรา ไมวาจะมากหรือเล็กๆ นอยๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ หรือเปนความประทับใจใน
เร่ืองใดๆ ก็ตาม ทําการฝมือไดรางวัลชมเชย  
 4.  ความสัมพันธท่ีมีตอบุคคลอื่น กอนอื่นเราควรตอบคําถาม เชน 
  - เราเขากับผูอื่นไดดีแคไหน 
  - การทํางานของเรามักจะมีประสิทธิภาพสูงเม่ือตองทํารวมกับผูอื่นหรือตาม
ลําพัง 
  - เม่ือเวลาอยูในกลุมเรามักเปนผูนําหรือผูตาม 
  - เราใหความสนิทสนมหรือเปดเผยตัวเอง ระดับใดกับเพื่อนฝูง 
  - เราเปนคนสนุกสนานเฮฮา หรือเก็บคัวไมใหใครไดรูจัก 
  - เราเปนคนประเภทที่เห็นผลสําเร็จของงาน มีคุณคามากกวาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล หรือความสัมพันธตองดีกอนเรื่องงานและอยูกับผูอื่น 
 5.  บุคลิกภาพ เปนผลรวมของคุณลักษณะตางๆ และพฤติกรรมท้ังหมดของบุคคล
อันไดแกรูปราง หนาตา สติปญญา ความรู ความสามารถ เจตคติ ความสนใจ ความ
ประพฤติ การแสดงออกตอสังคม อารมณ กําลังใจ การเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมอันเปนผล
จากความคิด ความรูสึก การพูด และการกระทําซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล 
 
 ในการวางแผนชีวิตและอาชีพน้ัน เรียม  ศรีทอง (2535, 68) ไดจัดทําโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนชีวิตและอาชีพซ่ึงประกอบดวย 

1. ปจจัยที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล  
แรงหนุนพฤติกรรมของบุคคล (เรียม  ศรีทอง 2535, 79) มนุษยทุกคนมีชีวิต

อยูภายใตองคประกอบทางชีวภาพ เปนตนวา การเจริญเติบโตทางรางกาย ทางสมองและ
องคประกอบของสิ่งแวดลอม เร่ิมต้ังแต ลักษณะของครอบครัว ปฏิสัมพันธจากสมาชิกใน
ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา กลุมเพื่อน และผลงานทางการศึกษา เปนตน 

2. แรงจูงใจหรือความตองการของมนุษย  
พฤติกรรมของมนุษยจะโนมเอียงไปทางใด ข้ึนอยูกับพลังแรงขับภายใน ซ่ึง

เรียกวา ความตองการหรือความปรารถนาทางรางกายและทางจิตใจ  
ความตองการทางกาย ไดแก การรักษาดุลยภาพทางกาย เชน ตองการอาหาร 

นํ้า การพักผอน อยูในแหลงที่มีอุณหภูมิเหมาะสม มีความตองการสืบเผาพันธุ พฤติกรรม
เหลาน้ีลวนแตกตางไปจากสัตวช้ันต่ํา 



ความตองการทางจิตใจ เปนผลมาจากการเรียนรู ไดแก ความรูสึกถึงมิตรภาพ 
การเห็นดวย  ความอิสระ ใหเกียรติ ตระหนักในศักด์ิศรี การให-รับ การยอมรับ ความ
ตองการอํานาจและความตองการความมั่นคง ปลอดภัย 

เรียม  ศรีทอง (2535, 80) ไดนําทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow) 
มาใชเปรียบเทียบ ซ่ึงมาสโลวไดจัดลําดับความตองการพ้ืนฐานของมนุษยจากความ
ตองการทางชีวภาพ จนถึงความตองการทางสังคม มาสโลวช้ีใหเห็นวา พฤติกรรมของ
บุคคลมุงสนองความตองการพ้ืนฐานของคน ดังตาราง 

 
ความตองการพื้นฐาน คุณลักษณะของบุคคล ผลของการไมไดรับ

การตอบสนอง 

1.   ความตองการทางกาย ยึดตนเองเปนศูนยกลางและ
ไมยุงยาก 

กลัวและโกรธ 
- ความหิว ความกระหาย ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ความตองการความม่ังคง 
ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ความอบอุน 
- หลีกเลี่ยงอันตราย 

3.  ความตองการความรัก 
มิตรภาพ ฯลฯ 
4. การตระหนักในคุณคาแหงตน 

- ศักด์ิศรี, สถานภาพ ฯลฯ 
5. ความตองการบรรลุสัจจการแหง
ตน 

ซับชอนและยึดบุคคลอื่น 
เปนศูนยกลาง 

ความวิตกกังวล 

 
 
 

3.  กลไกการปรับตัวของบุคคล  
 จะเกิดอะไรขึ้นเม่ือบุคคลมีความกังวลหรือเครียด เม่ือบุคคลไมไดรับการ

ตอบสนองความตองการ ยอมกอใหเกิดความคับของใจหรือภาวะเครียด ผลของความรูสึก
หรืออารมณ คือความวิตกกังวลในอันเปนทุกขท่ีบุคคลทั่วไปพยายามจะหลีกเลี่ยง 
ปฎิกิริยาการปรับตัวของบุคคล โดยท่ัวไปจะแสดงออกเปนพฤติกรรมกาวราว และกลไก
ปองกันตนเอง 



กลไกปองกันตนเอง แสดงออกไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับเหตุผลและ
สถานการณท่ีเกี่ยวของ เชน  

- การอางเหตุผลเขาขางตนเอง  

- การโยนความผิดใหผูอื่น  

- การปฏิเสธ 
- การลืม 

- การยายอารมณ 

- การทดแทน 

- การเก็บกด เปนตน 
4.  การเปนบุคคลที่มีชวีิตเปนปกติสุข 
  คนท่ีมีชีวิตอยูไดเปนปกติสุขมีลักษณะอยางไร คนท่ีมีชีวิตอยูไดเปนปกติสุข 

เปนผูท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ซ่ึงสามารถแสดงคุณภาพเชิงบวกได ดังตอไปน้ี 
 ใหเกียรติและมีความเช่ือม่ัน ในตนเองและผูอื่น 
 มีความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตน 
  มีเปาหมายชีวิตท่ีเปนจริงได 
  มีนิสัยในการทํางานและทางสังคมดี 
 สามารถควบคุมอารมณ อดทนตอความไมสมหวังไดสูง 
 เรียม  ศรีทอง (2535, 83) สรุปความเขาใจพฤติกรรมโดยท่ัวไปของมนุษย ดังนี้ 

1) บุคคลแตละคนแตกตางกันทั้งความคิด ความรูสึก พฤติกรรม ความ
แตกตาง นําไปสูความเขาใจและการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น 

2) แตละบุคคลมีเอกภาพของตนเอง 
3) แตละบุคคลเปนระบบพลังงานท่ีเคลื่อนไหว สามารถเจริญเติบโต และ

พัฒนาการตอไป 
4) มนุษยเรียนรูพฤติกรรมตาง ๆ ได 
5) พฤติกรรมของมนุษยเปนไปอยางมีทิศทาง 
6) แตละบุคคลตอสูด้ินรนเพื่อรักษาตนจากแรงกดดันภายนอกและ

ภายใน 
7) แตละบุคคลตองการเปนผูมีความสําคัญ 
8) ความคิด อารมณ และขอเสนอแนะจากคนอ่ืน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของบุคคล 
9) พฤติกรรมของบุคคล เปนผลมาจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ

ส่ิงแวดลอม 



10) วุฒิภาวะและความพรอมมีผลตอพฤติกรรม 
11) ความแตกตางระหวางวัย ข้ึนอยูกับพฤติกรรมการทําภารกิจท่ีเดนชัด 
12) แตละบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได ท้ังพฤติกรรมทางกายและทาง

จิตใจ 
  การมีความเช่ือวา พฤติกรรมและชีวิตสามารถปรับเปลี่ยนไดดวยการปรับ 
และเปลี่ยนแปลงปจจัยท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม นํามาซ่ึงความสําเร็จในกิจการทุกอยาง 
 
 5.  การตัดสินใจ 
 ลักษณะการตัดสินใจที่ดีเปนอยางไร องคประกอบของการตัดสินใจที่สําคัญ 
ไดแก 

5.1 ความรูเกี่ยวกับสถานการณการตัดสินใจของตนเอง 
5.2 ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจของตน 
5.3 การตัดสินใจ 

 ความรูเกี่ยวกับสถานการณการตัดสินใจของตนเอง หมายถึง การรับรูขอมูลท่ี
เปนมติภายในของตนเอง ซ่ึงไดมาจากการตรวจสอบคานิยม และเปาหมายในสถานการณ
ท่ีติดสินใจ ไดแก การตระหนักถึง ความชอบ-ไมชอบ ความสนใจ-ความสามารถ จุดเดน
และจุดบกพรองของตน 
 ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจของตนเอง หมายถึง 
การรับรูขอมูลท่ีเปนมิติภายนอก ไดแก โอกาส ขอจํากัดท่ีเปนไปไดหรือไมได และ
จุดประสงคของการตัดสินใจ ขอมูลเหลาน้ีอาจมาจากตนเอง เพื่อน สถาบันการศึกษา 
สภาพสังคมแวดลอม ขาวสารจากส่ือมวลชน หนังสือพิมพ และเอกสารตาง ๆ 
  

การตัดสินใจ หมายถึง การบูรณาการระหวาง การรับรูขอมูลที่เปนมิติภายในและ
ภายนอกเขาดวยกัน 
 
 
 
 
 
  
 
 6.  มองและวิเคราะหชีวิต 

การตัดสินใจ 

ขอมูลภายใน       ขอมูลภายนอก     
 
 



  การสํารวจชีวิตและลักษณะเดนของตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูตนเองและ
โลกของงาน การสํารวจจะชวยใหทานเขาใจ ความหมายของเปาหมาย และกําหนด
คานิยมในการทํางาน 
  แนวคิดในการทํางานของบุคคล มี 2 ประเด็นที่สําคัญ ไดแก ความสําเร็จ และ
ความพึงพอใจ 
  ความสําเร็จ (success) หมายถึง ระดับมาตรฐานในการทํางานของอาชีพท่ี
กําหนด 
  ความพึงพอใจ (satisfaction) หมายถึง ระดับคานิยมและเปาหมายท่ีอาชีพ
กําหนด อันสัมพันธสอดคลองกับคานิยมและเปาหมายของบุคคล 

 
 



7.  พัฒนาการชีวิตทางอาชีพ 
ชีวิตทางอาชีพของมนุษยพัฒนาไปอยางไร ชีวิตกับอาชีพทําพัฒนาการควบคู

กันไป และมีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะ ๆ ตอเน่ืองกันตลอดชีวิต 
 

ระยะท่ี 1 สํารวจความฝน (0-21 ป) 
 

- พัฒนาความสนใจและงานอดิเรก  
 

- ฝนถึงส่ิงท่ีอยางจะเปน 
ศึกษา ลองหาประสบการณ - ระยะท่ี 2 กาวสูโลกของงาน (16-22 ป) 

- แสวงหา-เรียนรูวิธีการทํางาน 
- เผชิญความจริงในโลกของงาน 
- ปรับความตองการของตนกับงาน 
- เพ่ิมพูนความม่ันใจในการทํางาน 

ระยะท่ี 3 เขาสูอาชีพเต็มท่ี (17-30 ป) 
- เขาใจงานอาชีพ 
- ปรับปรุงผลงาน 
- รับผิดชอบ 
- เผชิญกับความรูสึกสําเร็จ-หรือ
ลมเหลวในงานชิ้นแรก ระยะท่ี 4 ครึง่ชีวิตทํางาน (35 ป) 

- แสดงความสามารถพิเศษ 
- พัฒนาทักษะการทํางาน 
- สรางเอกลักษณเดนชัด 
- รับผิดชอบมากข้ึน 
- ปรับสมดุลยระหวาง 

ตน – ครอบครัว - งาน 



 
 ระยะท่ี 5 เผชิญการเปลี่ยนแปลง (35-45 ป) 
 

- พิจารณาเพ่ือการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง 
 

- ปรับความฝนกับความจริง  
- มองความสําคัญของงาน  

 
  
ระยะท่ี 6 คุนเคยกับงาน (44-50 ป)  

- เสริมทักษะในอาชีพ  

- รับผิดชอบเพิ่ม  
 - เรียนรูการบริหารงาน และงาน 

ระยะท่ี 7 ปลายทางชีวิต (50 - 60 ป)  
- ยอมรับบทบาทท่ีลดลง  

-  ใชทักษะความสามารถตอไป 
 - สรรหา และพัฒนาบุคคลมาแทนท่ี 
 
 

 



 แผนการคนหาตัวเอง ประกอบดวย 
 
 

ความสนใจใน
อาชีพที่เกี่ยวของ
กับบุคลิกภาพ 

 
การศึกษาที่เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ ความสามารถ

หรือทักษะใน
การทํางาน 

 
บุคลิกภาพ
ของฉัน 

 
ความสนใจใน
อาชีพของฉัน 

ความสนใจใน
กิจกรรมของ

ฉัน 

สัมฤทธิผล
ของฉัน 

 
คานิยมในงาน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: เรียม  ศรีทอง. 2535. ผลขอการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการ

วางแผนชีวิตและอาชีพที่มีตอทัศนคติในการวางแผนชีวิตและอาชีพ และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร.หนา 
102. 

 

 
 



กรมสงเสริมการมีงานทํา (www.rvsd.ac.th/jobs/advice/gist.html) กลาววา คนเรา
มีความถนัด ความสามารถ และความสนใจในงาน อาชีพแตกตางกัน บางคนเหมาะสมที่
จะทํางานดานหัตถกรรม บางคนเหมาะสมที่จะทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกล หรืองานท่ี
เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรสวนบางคนอาจะเหมาะสมที่จะทํางานเกี่ยวกับการสอนการ
ดนตรี การชวยเหลือติดตอประชาชน เหลาน้ีเปนตน แตละคนมีพรสวรรคไมเหมือนกัน ไม
สามารถทํางานชนิดเดียวกันไดหมดทุกคน ขอสําคัญคือ ทานตองรูจักตัวเอง และรูจักงาน
อาชีพตางๆ อยางกวางขวาง รวมทั้งรูจักพิจารณาดูวา มีงานอะไรบางที่ทานชอบ และ
สนใจมากท่ีสุด และงานนั้นๆ เหมาะสมกับอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของทานหรือไม  

การเลือกอาชีพท่ีไมเหมาะสมกับบุคลิก ลักษณะอุปนิสัย ความรู ความสามารถ 
ความสนใจ และความถนัดในงานอาชีพของตนเองและความตองการของตลาดแรงงาน 
อาจกอใหเกิดผลเสียหายหลายประการ เชน เรียนไมสําเร็จตองเปลี่ยนวิชาใหม ทําให
เสียเวลาและทุนทรัพยไปโดยเปลาประโยชน หางานทํายาก หางานทําไมได หรือไมอยาก
ทํางานอาชีพตามท่ีไดรับการศึกษาอบรมมา ทํางานไมกาวหนา มีแตความเบื่องานไม
อยากทํางานหรือทําไปอยางแกนๆ โอกาสกาวหนาจึงมีนอย จึงตองเปลี่ยนงานบอยไป
เร่ือยๆ จนกวาจะถูกใจ  

 
การเตรียมตัวเขาประกอบอาชีพ 
การเลือกอาชีพตองพิจารณาใหรอบคอบ ท้ังตัวเองและทั้งอาชีพวาเหมาะสมกัน

เพียงใด ใหพิจารณาความรูความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สุขภาพ นิสัยและฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวสําหรับตัวเองและทางดานอาชีพก็ทราบถึงลักษณะงานอาชีพ
วา ทําอะไร ทําอยางไร และงานน้ันเหมาะสมกับตัวเราเองเพียงไร ตลอดจนสภาพการจาง 
คาจาง สวัสดิการ คุณสมบัติ คาใชจายมากนอยเพียงใด เม่ือไดพิจารณาอยางรอบคอบทั้ง
โลกของตัวเอง และโลกของงานแลว จึงตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมที่สุด อาชีพท่ี
เหมาะสมที่สุดไมจําเปนตองดีท่ีสุด ยอมแลวแตเหตุผลแวดลอมประกอบกัน ดังน้ันควร
เลือกอาชีพท่ีชอบท่ีสุดไว 1 อาชีพ และควรเลือกอาชีพสํารองไว 1-2 อาชีพ  

 
1.  การเตรียมตัวกอนสมัครงาน 

 การสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสินคา จะตองเร่ิมต้ังแตกอนจบ
การศึกษาในแตละปจะมีผูจบการศึกษาท้ังระดังปริญญาตรี อาชีวศึกษา ท้ังสายพาณิชย 
ชางอุตสาหกรรมและครู ท้ังปวช. ปวส. ปละหลายหมื่นคน กระจัดกระจายท่ังประเทศ ซ่ึง
รวมกันแลวจะเปนแสนๆ คน และรวมกับผูท่ีตกคางจากปกอนๆ ท่ียังไมไดงานทํามีอีกมาก  

2.  เตรียมหลักฐานการสมัครงาน  

http://www.rvsd.ac.th/jobs/advice/gist.html


  ผูสมัครงานจะตองเตรียมหลักฐานตางๆ เชน ใบรับรองผลการศึกษา, ใบสุทธิ
รูปถาย, บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา, สําเนาทะเบียนบาน, ใบปลด รด., และ
หลักฐานอื่นๆ (ถามี) หนังสือรับรองการฝกงานจากผูท่ีเคยจางงาน หรือรับรองจากอาจารย
ท่ีปรึกษา นอกจากหลักฐานดังกลาวแลวผูสมัครงานควรเตรียมเคร่ืองเขียน ปากกา ยางลบ 
ดินสอ ซองจดหมาย หลักฐานการสมัครงานควรเตรียมเอาไวหลายๆ ชุด เพ่ือสมัคร
หลายๆ แหง  

3.  เตรียมเครื่องแตงตัว  
 ผูสมัครงานควรเตรียมเสื้อผา รองเทาท่ีสุภาพ เรียบรอยเหมาะสมกับ

บุคลิกภาพของตนเอง ไมจําเปนตองมีราคาแพง เพียงแตดูใหสะอาดตา ตลอดจนทรงผม
ไมควรที่จะรุงรังจนเกินไป 
  4.  เตรียมตัวเตรียมใจ  

  ผูสมัครงานนอกจากเตรียมหลักฐาน เตรียมเคร่ืองแตงตัวแลว จะตองมีการ
เตรียมใจ พูดงายๆ ก็คือ เตรียมใจ เตรียมกาย และเตรียมส่ิงตางๆ ท่ีจําเปนหรือคิดวา
จําเปนไวใหพรอม เพราะวาชีวิตท่ีอยูในวัยเรียนกับชีวิตท่ีอยูในวันทํางาน มันแตกตางกัน 
มันแตกตางกัน ถายังอยูในวัยเรียน ถาเรียนไมดีก็สอบตก หรือเรียนซํ้าช้ัน สอบใหม แกตัว
ใหมได ถาอยูในวัยทํางาน ทําผิดพลาด หรือผลงานไมดี อาจถูกตําหนิ หรือตักเตือน 
ภาคทัณฑ เพราะฉะนั้นจึงจําเปนจะตองปรับตัว ปรับใจ ปรับความรูสึก พรอมท่ีจะรับ
สภาพความเปนผูใหญ  

 
กอนสมัครงานควรรูจักสิ่งเหลาน้ี 
1. "การรูจักตัวเอง" หรือ รูเรา  
   ทําไมจึงตองรูจักตนเอง ท่ีตองรูจักตนเองก็เพราะการหางานก็คือการ "ขาย" 

ตนเองชนิดหน่ึงเปนการเสนอขายความรู ความสามารถของตัวเองใหแกบริษัทน้ันเอง โดย
การรูจักตนเองนี้ก็จะตองผานบันได 9 ข้ัน แหงการเขาใจตนเองดังตอไปนี้  

ข้ันที่ 1 : การคนหาทักษะ (Skill) จะเห็นวาทักษะน้ันเปนรากฐานของการทํางาน
ทุกชนิด ไมมีงานชนิดไหนเลยท่ีไมตองใชทักษะ ดังนั้นการคนหาทักษะในตัวคุณ จึงเปน
ส่ิงจําเปนอันดับแรกของการหางาน  

ข้ันที่ 2 : เปนการสํารวจจุดเดนของตนเอง จุดเดนของคุณก็มีผล ตอการหางาน
มากพอๆ กับทักษะจุดเดนเปนลักษณะทางบุคลิกบางอยางที่เดนเปนเฉพาะ เชน ถาคุณจะ
ไปทําหนาท่ีประชาสัมพันธ คุณควรมีบุคลิกท่ีเขากับคนงาย รูจักจัดการเกี่ยวกับคนหรือถา
จะไปทํางานเปนพนักงานบัญชี คุณก็ควรมีบุคลิกท่ีละเอียดรอบคอบ เปนตน  



ข้ันที่ 3 : สํารวจความสัมฤทธิผลทั่วไป ในข้ันน้ีเปนชวงสําคัญอีกข้ึนหน่ึงของการ
รูจักตนเอง ขอใหคุณนึกยอนไปถึงเหตุการณท่ีมีความหมายสําหรับคุณในอดีต ซ่ึงอาจจัด
วา เปนความสําเร็จอยางหน่ึงของชีวิต พยายามนึกใหไดวา ในชีวิตคุณมีความสําเร็จ
อะไรบาง  

ข้ันที่ 4 : สํารวจความชอบ/ไมชอบ ในข้ันน้ีเปนของการลองกลับไปคิดใหมอีกคร้ัง 
ถึงเหตุการณสมัยท่ีผานมา ไมวาจะตอนขณะอยูโรงเรียน หรือมหาวิทาลัย เปนตน ฯลฯ มี
อะไรท่ีเกิดข้ึนในชวงเหลาน้ันที่ทําใหคุณไมชอบใจบาง? และขอใหจําลักษณะบุคลิกของ
บุคคลท่ีคุณไมชอบน้ีไวดวย คุณจะไดรูวาบุคคลประเภทใดที่คุณอยูดวยแลวจะไมมี
ความสุข  

ข้ันที่ 5 : สํารวจขีดจํากัด ไมมีมนุษยคนไหนท่ีสมบูรณดีพรอม คุณก็เชนเดียวกัน 
เราทุกคนยังเปนมนุษยยอมมีขอบกพรอง การรูจักตัวเองของคุณ ไมควรจะหมายความถึง
การรูจักแตสวนดีของตัวคุณเทานั้นคุณยังตองรูจักจุดออน หรือขีดจํากัดของคุณอีกดวย จึง
จะนับวาเปนการรูจักตนเองอยางแทจริง  

ข้ันที่ 6 : สํารวจคานิยม คานิยมคืออะไร และมีความสําคัญกับการหางานทําของ
เราอยางไร? คุณอาจจะยังไมคอยเขาใจถึงความสําคัญของคานิยม ใหคุณลองนึกตัวอยาง
งายๆ วา ถาเผอิญคุณเปนชาวพุทธ ท่ีไมนิยมการฆาสัตว แตเผอิญคุณไปไดงานทําใน
โรงงานฆาสัตว และคุณจะตองเปนผูลงมือฆาสัตวเหลาน้ัน คุณคิดวา คุณจะทํางานหนาท่ี
น้ันดวยความสบายใจหรือไม และจะทําไปไดนานสักแคไหน? ดังนั้นคานิยม จึงหมายถึง 
ส่ิงท่ีเรายึดถือวา ดีงาม สมควรปฏิบัติ เชน คานิยมเร่ืองความซ่ือสัตย ความม่ันคง ความ
ปลอดภัย ความเสียสละ เปนตน  

ข้ันที่ 7 : สํารวจความสัมพันธท่ีมีตอบุคคลอื่น ส่ิงหน่ึงท่ีคุณจะตองเขาใจก็คือ คุณ
จะตองอยูกับคนไปตลอดชีวิต การเขาใจความสัมพันธท่ีมีตอกันจึงเปนส่ิงจําเปนในการอยู
รวมกัน และทํางานดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ  

ข้ันที่ 8 : สํารวจส่ิงแวดลอมในการทํางาน คุณเช่ือหรือไมวา ส่ิงแวดลอมในการ
ทํางาน หรือบรรยากาศการทํางานมีผลอยางยิ่งตอสภาพจิตใจของคน? การทํางานน้ัน 
มิใชเปนเพียงกระบวนการ ท่ีสักแตจะใหไดงานเทาน้ัน แตส่ิงแวดลอมท่ีประกอบการ
ทํางานนั้นเปนของสําคัญไมนอยไปกวาตัวงานเลย  

ข้ันที่ 9 : ความตองการเกี่ยวกับเงินเดือน คุณคงจะตองพิจารณาคราวๆ ถึงความ
ตองการวาคุณมีความตองการอยางไรในเรื่องน้ี การเรียกรองเงินเดือนเทาใดนั้น คุณควร
จะตองไปทําการคนควาวาโดยท่ัวๆ ไป บุคคลที่จบการศึกษาระดับเดียวกับคุณ หรือผูท่ี
ทางบริษัทรับเขามาในตําแหนงท่ีคลายกับท่ีคุณสมัครน้ัน ไดรับเงินเดือนประมาณเทาใด  



อยางไรก็ตาม ไมวาคุณจะมีหรือไมมีประสบการณ ความตองการของคุณก็ยังเปนตัว
กําหนดการหางาน และเงินเดือนท่ีคุณประสงคอยูน่ันเอง  

2. รูเขา ควรจะตองรูในส่ิงตางๆ เหลาน้ี คือ  
2.1  ตัวบริษัท  

- ดําเนินธุรกิจอะไร เชน อุตสาหกรรม, บริการ, คาขาย ฯลฯ  
- ผลผลิตของบริษัท เขาผลิตอะไร เชน เคร่ืองไฟฟา เคร่ืองนุงหม อาหาร ฯลฯ  
- ท่ีต้ังของบริษัท กรณีอยูไกลมีรถบริการหรือไม มีบานเชาใกล หรือไม คา

เชาแพงหรือไม ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลาน้ี เราสามารถหาดูไดจาก แผนพับ ใบปลิว รายงาน
ประจําป ฯลฯ  

2.2  ตําแหนงงาน เพ่ือใหผูสมัครไดใชสํารวจตนเองวามีคุณสมบัติเบื้องตน ตรง
ความตองการหรือไม ถาตรงแสดงวาคุณผานการคัดเลือกแลวเปลาะหน่ึง โดยควรทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง คือ  

- หนาท่ีเหลาน้ันตองปฏิบัติอยางไร ตองใชความสามารถดานไหน เชน 
ตองการพนักงานขาย ควรมีความ คลองตัว กริยามารยาทเรียบรอย รูใจผูติดตอ  

- ตําแหนงท่ีตองทําเกี่ยวของกับตําแหนงอะไรบาง  
2.3  คาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวย  

- เงินเดือนหรือคาจาง  
- สวัสดิการตางๆ  
 

 
 



 



สรุป 
 
 การศึกษาเร่ืองอาชีพเปนรากฐานสําคัญในการประกอบอาชีพของแตละคน 
การศึกษาวิชาชีพในระดับประถมศึกษามุงฝกใหผูเรียนมีนิสัยรักการทํางาน สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามุงฝกใหผูเรียนได
ประสบการณ ความรู ความชํานาญ ท่ีสามารถจะนําไปใชปฏิบัติและประกอบอาชีพได โดย
มีการพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพ คือ การประเมินตนเอง การต้ังเปาหมายหลักทางอาชีพ 
การวางแผนและวิธีการ เชน การศึกษา การฝกฝน และการประเมินความกาวหนาทาง
อาชีพ ท้ังนี้เราควรปลูกฝงนิสัยรักการทํางานและมีทัศนคติท่ีถูกตองตออาชีพทุกอาชีพ  
 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูทางอาชีพในวัยผูใหญซ่ึงโดยทั่วไปคนเราจะมี
ความรูความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ ซ่ึงประสบการณทางอาชีพสวนใหญ
ไดมาจาก ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคมส่ิงแวดลอม ท้ังน้ีข้ันตอนในการเลือก
อาชีพน้ัน เราตองเขาใจตนเอง โดยคํานึงถึงความคาดหวังในอาชีพ เตรียมรางกายตนเอง
ใหพรอม เตรียมวุฒิการศึกษาหรือฝกอบรม การรูจักตนเองน้ันเราตองสํารวจถึง ความ
สนใจทักษะ ความสามารถ ประสบการณ ความสัมพันธกับบุคคลอื่น บุคลิกภาพ 
นอกจากน้ีในการวางแผนชีวิตและอาชีพน้ันจะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปน้ีคือ 

1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล 
2. แรงจูงใจหรือความตองการของมนุษย 
3. กลไกการปรับตัวของบุคคล 
4. การเปนบุคคลที่มีชีวิตเปนปกติสุข 
5. การตัดสินใจ 
6. มองและวิเคราะหชีวิต 
7. พัฒนาการชีวิตทางอาชีพ 

  



กิจกรรมเสนอแนะ 
 

1. จงอธิบายถึงหลักการสงเสริมการเรียนรูทางสังคมในการประกอบอาชีพในวัย
เด็ก 

2. ควรจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพอยางไรเพ่ือสงเสริมใหเด็กรักการทํางาน 
3. จงอธิบายถึงหลักการสงเสริมกระบวนการเรียนรูทางอาชีพในวัยผูใหญ 
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