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ในการท�างานเพ่ือการด�ารงชีวิต	 อาจมีปัญหาที่ต้องแก้ไข	 เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย
ซึ่งต้องใช้ทักษะหลากหลายทั้งทักษะการแก้ปัญหา	 ทักษะการสื่อสาร	 และอื่น	ๆ 	 การเรียนรู้
และการท�าความเข้าใจทักษะต่าง	ๆ 	จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งยัง
เป็นรากฐานในการท�างานต่อไปในอนาคต	 ช่วยสร้างจิตส�านึกในการท�างานและใช้ทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด	คุ้มค่า	และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัด

■ ใชทักษะการแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๒/๑)
■ ใชทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๒/๒)
■ มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา (ง ๑.๑ ม.๒/๓)
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 ๑ ทักษะเพื่อพัฒนาการทำางาน
 การน�าความรู้ ความสามารถ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ  มาใช้

ในวิชาการงานอาชพีฯ ผูป้ฏบิตังิานจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถ

ในการท�างาน มีทักษะการวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นขั้นตอน 

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาและบริหารจัดการได้ดี 

มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักปรับตัวและท�างานร่วมกับเพื่อนและ

ผู้อื่นได้ เพื่อให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังต้อง

เรียนรู้และพัฒนาการท�างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทักษะเพื่อการ

พัฒนาการท�างานที่ส�าคัญ มีดังนี้

	 ๑.๑	 ทักษะการแสวงหาความรู้
 การท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ จะต้องพัฒนาตนเองอยู่

ตลอดเวลา เพือ่ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง การแข่งขนั จึงต้อง

แสวงหาความรู ้เพือ่น�าความรูม้าใช้และพฒันาการท�างาน

	 	 ๑)	วธิกีารแสวงหาความรู	้เป็นการศกึษาหาความรู้

การฝกฝน เพือ่ให้งานมีประสิทธิภาพ น�าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

การท�างานได้อย่างเหมาะสม โดยวิธีการแสวงหาความรู้ มีดังนี้
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■ ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน มีขั้นตอน คือ การสังเกตและประเมินทางเลือก เชน
 - การติดตอสื่อสารและใชบริการกับหนวยงานตางๆ
■ การมีจิตสํานึกและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

	 •		พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น	หรือ
สิ่งที่ได้พบอย่างใส่ใจ	

	 •		วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งอื่น	ๆ

	 •		เมื่อเกิดข้อสงสัยควร
	 	 ซักถามทันที	
	 •		ซักถามด้วยเหตุผล	 เพ่ือ

ให้เกิดความชัดเจนในเรื่อง
นั้น	ๆ

	 •		รบัฟังผูอ้ืน่อย่างเปดใจ	และ
ไม่มีอคติ	

	 •		จับประเดน็จากผูพู้ด	พร้อม
ตั้งค�าถามจากสิ่งที่ได้ฟัง

	 •		ศกึษาหาความรู้จากเอกสาร	
ต�ารา	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง	ๆ 	

	 •		น�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้
ในการท�างาน

การสังเกต

การซักถาม

การฟัง

การอ่าน

ทักษะในการทํางาน
เพื่อการดํารงชีวิต

๓



  ๒)	ขัน้ตอนการแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้มีอยู่ด้วยกนัหลายวิธี ซึง่จะขึน้อยู่ 

กับองค์ประกอบหลายอย่างที่จะส่งผลให้การแสวงหาความรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน 

โดยขั้นตอนการแสวงหาความรู้ มีดังนี้

	 •		หาข้อเท็จจริงจากข้อมูล	 ข่าวสาร	 ด้วยตนเอง	
หรือเอกสารวิชาการ

	 •		หาความรู้เพ่ิมเติม	 เพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่อง	
นั้น	ๆ

	 •	บันทึกอยู่ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า
	 •	ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง	ๆ

	 •		สนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย	 เพ่ือค้นหาความรู้
ตามวัตถุประสงค์

	 •		น�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์	หรอืรวบรวม	เผยแพร่
อย่างเหมาะสม

การศึกษาค้นคว้า

การรวบรวมและบันทึกข้อมูล

การสัมภาษณ์

การพิจารณาองค์ประกอบ	 ความสัมพันธ์	
จัดกลุ่ม	และจัดล�าดับข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์	แล้วจ�าแนกจดักลุม่ข้อมลู
ให้เป็นระบบ

การสรุปและบันทึก	 เพื่อจัดเก็บข ้อมูลที่
รวบรวมได้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหา

สรุปและบันทึกผล

สรุปและบันทึกผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและ
รวบรวมไว้	โดยใช้ภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย	กระชับ	
รัดกุม

การตัง้ประเดน็	ก�าหนดขอบเขต	อธบิาย	แสดง
ความคิดเห็นต่อหัวข้อที่จะสืบค้น

ก�าหนดปัญหา

คิดประดิษฐ์ชั้นวางต้นไม้จากกระบอกไม้ไผ่	เพื่อน�า
มาใช้ในการจัดและตกแต่งสวน	 หรือน�าไปใช้เป็น	
ของขวัญ	เนื่องในโอกาสส�าคัญต่าง	ๆ

การก�าหนดว่าจะสบืค้นความรูจ้ากทีใ่ด	สืบค้น
อย่างไร	เริ่มต้นเมื่อใด

วางแผนสืบค้น

วางแผนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีประดิษฐ์ชั้นวาง
ต้นไม้จากแหล่งสืบค้นต่าง	ๆ 	 เช่น	 อินเทอร์เน็ต	
หนังสือ	ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้

การด�าเนินการสืบค ้นความรู ้ ในหัวข ้อท่ี
ต้องการตามแผนงานที่ก�าหนด

ด�าเนินการสืบค้น

ด�าเนินการสืบค้นข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ	
การประดิษฐ์ในเรื่องนั้น	ๆ 	และศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเว็บไซต์ต่าง	ๆ

ตัวอย่าง  การน�าวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลงานประดิษฐ	์เพื่อเพิ่มมูลค่า
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น�าปัญหามาวิเคราะห์	 เพื่อหารายละเอียด	
ปลีกย่อย	แยกแยะ	และจัดล�าดับความส�าคัญ

การวิเคราะห์ปัญหา

สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา	 อาจค้นคว้า	
ทดลอง	ตรวจสอบ	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

การสร้างทางเลือก

ค้นหาสาเหต	ุท�าความเข้าใจปัญหาทีเ่กดิขึน้	และ
ตระหนักในปัญหานั้น

การส�ารวจปัญหา

เปรียบเทียบทางเลือกของการแก้ปัญหาว่า	
ทางเลือกใดสามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาได้ดีที่สุด

การประเมินทางเลือก

	 ๑.๒	ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�างาน
 กระบวนการของความพยายามในการท�างาน เพื่อให้ประสบความส�าเร็จ เม่ือเกิดปัญหาขึ้น

สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

	 	 ๑)	วิธีการแก้ปัญหา	ในการท�างานใด ๆ  ก็ตาม ย่อมพบเจอกับปัญหาอยู่เสมอ วิธีการ

แก้ปัญหาที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถน�ามาปรับใช้ในการท�างานได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

	 	 ๒)	ขัน้ตอนการแก้ปัญหา เมือ่พบกบัปัญหาต้องมกีารตดัสนิใจและต้องมกีารแก้ปัญหา 

เพือ่ให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรืน่ ขัน้ตอนการแก้ปัญหาการท�างานมีอยูด้่วยกนั ๖ ขัน้ตอน ดังนี้

สาเหตุที่ท�าให้ปลาตาย	 เช่น	 น�้าเน่าเสียจากการ
หมักหมมของอาหารบริเวณก้นตู ้	 ปลาติดโรค		
น�า้ที่ใช้มีความเป็นกรด-ด่างสูง

หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย	
เช่น	 ให้อาหารแต่ละคร้ังทีละน้อย	 ล้างท�าความ
สะอาดตู้ปลา	 สังเกตปลาที่มีอาการผิดปกติแล้ว	
จับแยกออก	ใช้น�้ายาปรับสภาพน�้า

ค้นหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดปลาสวยงามที่เลี้ยงไว้
จึงทยอยตายเป็นจ�านวนมาก

What is the challenge?

หาค�าตอบว่าสิ่งใดคือปัญหาจากการ	
สังเกต	สอบถาม	จะได้วางแผนในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

What are the solutions?

การแก้ปัญหาที่ดี	คือ	การวางแผน
และเตรียมพร้อมที่ด	ีเพื่อน�าไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

What is the cause of the problem?

หาสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร	จากการ
สอบถามผูรู้	้หรอืเห็นหลกัฐาน	เพือ่ให้ได้	
ข้อสรุปของปัญหานั้น

Who has got the impact?

ใครได้รับผลกระทบจากปัญหา	ปัญหา
นั้นส่งผลกระทบต่อใคร	หรือองค์กร
มากน้อยเพียงใด

เลือกวิธีการล้างตู้ปลา	 เพราะพบว่าก้นตู้ปลาม	ี
เศษอาหารตกค้างอยู ่	 ส่งผลให้เครื่องกรองน�้า	
มีการอุดตัน	ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ปลาตายได้

ตัวอย่าง  การเลี้ยงปลาสวยงาม

ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต
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ตัวอย่าง  การเลี้ยงปลาสวยงาม

 ๒ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำางาน
 การมคีณุธรรมและจรยิธรรมในการท�างาน เป็นการท�างานอย่างมีจิตส�านกึ ถกูวิธี เป็นขัน้ตอน 

มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๑)	มคีวามซือ่สตัย์	ต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อหน้าทีแ่ละงานที่ได้รบัมอบหมาย ปฏบิตังิาน

ด้วยความจริงใจ ไม่คดโกง หรือหลอกลวงผู้อื่น

	 	 ๒)	มีความเสียสละ	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักให้และ

แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

	 	 ๓)	มีความยุติธรรม	 ไม่ล�าเอียง หรือยึดถือส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามที่เราเชื่อ ต้องมีความ 

เป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่าง ๆ  ที่ได้ยิน หรือได้รับฟังมา

	 	 ๔)	มคีวามประหยัด	รูจ้กัอดออม ไม่ฟุม่เฟือย ค�านงึถึงความคุม้ค่าในการใช้ทรพัยากร 

โดยน�าสิ่งที่เหลือใช้ หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาดัดแปลง ซ่อมแซม หรือแก้ไข เพื่อใช้ในการท�างาน

	 	 ๕)	มีความขยันอดทน	มุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อพบปัญหา หรืออุปสรรค

ในการท�างาน ให้น�าปัญหา หรืออุปสรรคเหล่านั้นมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

	 	 ๖)	มคีวามรับผดิชอบ	ต้องรับผดิชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย รวมถงึผู้ร่วมงาน ลูกค้า 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 ๗)	มีความตรงต่อเวลา	ต้องส่งงานตามเวลาที่ก�าหนด เพราะถ้าไม่ส่งงานตามเวลาที่

ก�าหนดจะท�าให้ผู้ที่ท�างานต่อจากเราได้รับผลกระทบ อาจสร้างความเสียหายต่อองค์กรได้

	 	 ๘)	มกีารประกอบอาชพีทีส่จุรติ	เลอืกประกอบอาชพีทีไ่ม่ท�าให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน โดยสังคม 

ให้การยอมรับว่าอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สุจริต และคนทั่วไปเลือกที่จะประกอบอาชีพนั้น

วางแผนเพ่ือก�าหนดว่าใครมีหน้าที่ใด	 หรือ
กระบวนการท�างานใด	ค่าใช้จ่ายเท่าไร

การวางแผนปฏิบัติ

วางแผนล้างตู ้ปลา	 โดยให้คุณพ่อช่วยยกตู้ปลา	
คุณแม่ล้างเครื่องกรองน�้า	 พี่ช่วยถ่ายน�้าออกจาก	
ตู้ปลา	 ตนเองตักปลาออกจากตู้ปลา	 และล้างท�า	
ความสะอาดหิน	กรวด	อุปกรณ์ตกแต่งอื่น	ๆ

ติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการ	 เพื่อใช้
เป็นแนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

การประเมินผล

สังเกตว่าปลาสวยงามที่เลี้ยงไว้ลดจ�านวนการตาย
ลงหรอืไม่	หลงัจากท�าความสะอาดตูป้ลา	หากพบว่า	
ยังมีการตายเกิดขึ้นอีกให้ด�าเนินการด้วยวิธีอื่น	ๆ 	
ต่อไป
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 ๓ การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
 การใช้ทรัพยากรในการสร้างงานต้องใช้อย่างประหยดัค�านงึถงึสิง่แวดล้อมเป็นหลกั การเลอืกใช้ 

ทรพัยากรที่ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม ถอืได้ว่าเป็นหนึง่ในคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิติังาน และ

ควรช่วยกันใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

 ๑. เลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป 

 ๒. น�าวัสดทุี่ใช้แล้ว หรอืเหลือใช้น�ากลบัมาใช้ ใหม่ได้ เช่น น�ากระดาษหนงัสือพมิพ์มาประดิษฐ์

เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน

 ๓. ใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยน�าทรพัยากรมาใช้ ให้คุม้ค่าและเกดิประโยชน์ต่อคน 

จ�านวนมาก เช่น การสร้างงานจากไม้ ต้องไม่ตัดไม้ท�าลายป่า แต่ใช้จากเศษไม้ หรือจากสวนป่า 

ที่ปลูกขาย ควรใช้ให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด

 ๔. น�าของเก่าที่มีอยู่มาเสริมแต่ง ดัดแปลงให้สวยงามและใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสื้อผ้าเก่า

น�ามาตกแต่งด้วยวัสดุเหลือใช้ หรือวาดลวดลายให้สวยงาม กจ็ะได้เส้ือตัวใหม่ท่ีมีลวดลายไม่ซ�า้ใคร

 ๕. ถนอมรักษาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้ใช้งานได้นานขึ้น เพราะจะได้ไม่ต้องน�าทรัพยากรมาผลิต 

สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระเป๋าสานจากผักตบชวา ควรทา หรือพ่นแล็กเกอร์ก่อนน�ามาใช้จะ

ท�าให้กระเป๋ามีความทนทาน ไม่ช�ารุดเสียหายง่าย

 ดังนั้น การน�าทรัพยากรมาใช้สร้างชิ้นงานต้องใช้อย่างมีจิตส�านึก โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น 

หรือวัสดุที่เหลือใช้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

  กระดาษหนงัสอืพมิพ์ที่ไม่ ได้ ใช้งานแล้วสามารถน�ามาประดษิฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน เป็นการน�าวสัดเุหลอืใช้มาสร้างประโยชน์
อย่างคุ้มค่า

ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต
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 ๔ การติดต่อสื่อสารและการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ
 การใช้ชวีติอยู่ร่วมกนัในสงัคมทัง้ที่โรงเรยีน ทีบ้่าน ทีท่�างาน หรือสถานทีต่่าง ๆ  ล้วนต้องมีการ

ตดิต่อสือ่สารกับบคุคล หรอืหน่วยงาน เพือ่สร้างความเข้าใจทีต่รงกัน และเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการ 

ตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๔.๑	การติดต่อสื่อสาร
 กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ความคิด ทศันคติจากบคุคลหนึง่ไปยงับคุคลหนึง่ 

หรอืกลุม่บคุคล เพือ่สร้างความเข้าใจท่ีดต่ีอกนั ชกัจงู มุง่ให้ความรู ้หรอืท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ในการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ประสงค์

	 	 ๑)	ความส�าคญัของการตดิต่อสือ่สาร	มคีวามส�าคญักบับคุคลทกุกลุม่ ทกุเพศ ทุกวยั 

และกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้

   ๑. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น

   ๒. การติดต่อสือ่สารในหน่วยงาน หรอืองค์กรต่าง ๆ  เป็นการแจ้งข้อมลูข่าวสารของ

องค์กรต่อพนักงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ ์ในองค์กร สามารถใช้ตรวจสอบข้อบกพร่อง หรือ

ความก้าวหน้าในการท�างาน และสามารถใช้ ในการวินิจฉัยสั่งการกับกลุ่มบุคคลในองค์กร

   ๓. การติดต่อสื่อสารส�าหรับนักเรียน เป็นการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ครูอาจารย ์

ผู้ปกครอง และบุคคลต่าง ๆ  ที่ต้องติดต่อประสานงานด้วย เช่น ติดต่อกับฝ่ายธุรการ ฝ่ายวัดผล

และประเมินผล เพื่อนโรงเรียนอื่น หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนต่าง ๆ

	 	 ๒)	วธิกีารตดิต่อสือ่สารทีด่	ีเพ่ือให้การตดิต่อสือ่สารมปีระสทิธิภาพสงูสดุ ผูส่้งสารควร

ปฏบิตัติน ดงันี้

	 มีสัมมาคารวะ	พูดจาสุภาพ	ไพเราะ	อ่อนโยน	
ควรใช้น�้าเสียงที่นุ่มนวล	 เพื่อท่ีผู้อื่นจะได้อยาก
สนทนาด้วย

	 เมื่อต้องไปติดต่อ	 หรือใช้บริการหน่วยงาน	
ต่าง	ๆ 	 ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย	 เพื่อเป็น	
การให้เกียรติแก่บุคคลและสถานที่

	 มีความรอบคอบเมื่อใช้ภาษาถิ่นในการสนทนา	
ควรพดูเฉพาะประเด็นส�าคัญ	เพ่ือทีผู่ส้นทนาด้วย
จะได้เข้าใจตรงกับสิ่งที่ต้องการ

	 เมื่อสนทนากับผู ้อื่นต้องควบคุมอารมณ์ให้	
อยู่ในสภาพปกติ	 ไม่แสดงกิริยาเกรี้ยวกราดต่อ
บุคคลที่ก�าลังสนทนาด้วย

การสนทนา

การแต่งกาย

การใช้ภาษา

การควบคุมอารมณ์
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	 ๔.๒	การใช้บริการหน่วยงานต่าง	ๆ
 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ  ได้เปิดให้บริการอย่างหลากหลาย ทั้งบริการทางด้านข้อมูลและให้

ความช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาล ให้บริการทางด้านสุขภาพและรักษาผู้ป่วย ธนาคารให้บริการ

ทางด้านการเงินและเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าทางด้านการบริหารแก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ

	 	 ๑)	ความส�าคัญของการใช้บริการหน่วยงานต่าง	ๆ 	 ในชีวิตประจ�าวันเราต้องมีการ

ติดต่อและใช้บรกิารกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ของภาครัฐและเอกชน เช่น เม่ือนกัเรียนมีอายุครบ ๗ ปี 

บริบูรณ์ จะต้องไปใช้บริการที่อ�าเภอ หรือส�านักงานเขต เพื่อขอท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 	 ๒)	วิธีการใช้บริการหน่วยงานต่าง	ๆ 	 ในการขอรับบริการ หรือไปใช้บริการของ 

หน่วยงานต่าง ๆ  จะมคีวามแตกต่างกนัออกไป โดยขึน้อยูกั่บโอกาสและความต้องการเลอืกใช้บรกิาร

ของหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งผู้ขอรับบริการควรปฏิบัติ ดังนี้

 ใในการท�างานต้องมีทักษะต่าง	ๆ 	 เช่น	 ทักษะการแสวงหาความรู้	 โดยการสังเกต	
การฟัง	การซกัถาม	การอ่าน	การศึกษาค้นคว้า	การสัมภาษณ์	การรวบรวม	การบันทกึข้อมูล
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา	โดยเริ่มจากส�ารวจปัญหา	วิเคราะห์ปัญหา	วางแผนปฏิบัติ	
และประเมนิผลการแก้ปัญหา	เพือ่ให้การท�างานมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี	้	ในการท�างาน	
ยงัต้องมคีณุธรรมและจรยิธรรม	 การใช้ทรพัยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า	 รวมทัง้มกีาร
ตดิต่อสือ่สารและการใช้บรกิารหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	
และส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

	 ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่จะไปติดต่อ	 หรือ
ใช้บริการให้ชัดเจน	เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไป
หลายครั้ง

	 เตรียมเอกสารให้พร้อม	 เช่น	 บัตรประจ�าตัว
ประชาชน	ทะเบียนบ้าน	สูติบัตร	หนังสือส�าคัญ
แสดงการเปลี่ยนชื่อตัว

	 แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า	หรอืท�าจดหมายเป็น
ทางการในกรณีที่ต้องการเจาะจงว่าจะต้องไปใช้
บริการของหน่วยงานนั้น	ๆ

	 มีใบหน้าที่ย้ิมแย้มแจ่มใส	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	
พูดจาสุภาพ	 กล่าวแสดงความขอบคุณ	 เพื่อให้
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่เราไปติดต่อ

การศึกษาข้อมูล

การเตรียมเอกสาร

การนัดหมายวัน เวลา สถานที่

การแสดงบุคลิกท่าทาง

ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต
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