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การท�างานในชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นการท�างานบ้าน หรือการท�างานเพื่อประกอบอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องน�าทักษะต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น 
ทกัษะการท�างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ซึง่การเรยีนรูแ้ละมทีกัษะดงักล่าวจะช่วยให้สามารถ
ปฏบัิติงานได้อย่างถกูต้อง รวดเรว็ ลดการใช้วสัดุ อปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใช้ ลดการใช้พลงังาน 
รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตรงตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

■ ใชทักษะในการทํางานรวมกันอยางมีคุณธรรม (ง ๑.๑ ม.๓/๒)
■ อภิปรายการทํางานโดยใชทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม (ง ๑.๑ ม.๓/๓)
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 ๑ ทักษะการทํางานรวมกัน
	 การท�างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ	เป็นความสามารถของ

บคุคลในการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม	หรอืการท�างานเป็นทีม	หรอื

การท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน	 เพ่ือให้บรรลุตามเปาหมาย	 หรือ

จดุประสงค์ทีก่�าหนดไว้ได้	โดยการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่นัน้จะต้อง

รู้จักวิเคราะห์งานและมีการวางแผนการจัดการงานอย่างเป็น

ระบบ	เป็นขัน้ตอน	รวมถึงจดัคนให้สอดคล้องกบัลกัษณะของงาน

ที่ต้องการปฏิบัติด้วย

	 ๑.๑	 หลักการท�างานร่วมกัน	
		 การท�างานร่วมกนัเป็นส่ิงส�าคญั	 เนือ่งจากมคีวามเกีย่วข้อง

กบัการท�างานและการด�ารงชวิีต	 ไม่ว่าจะเป็นการท�างานร่วมกบั

เพือ่นในชัน้เรยีน	 หรอืการอยูร่่วมกนักับสมาชกิภายในครอบครวั	

ซึง่ในการท�างานร่วมกันกบัผูอ้ืน่ให้ได้ผลดีนัน้	 ต้องรู้จักภาระงาน

ทีจ่ะท�า	 วเิคราะห์งาน	 วางแผนการจดัวางล�าดบัขัน้ตอนของงาน

ให้สัมพันธ์กัน	 ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และมอบหมาย

ภาระงานให้สอดคล้องกบัความถนดัของแต่ละบคุคล	กจ็ะท�าให้การ

ด�าเนนิงานเป็นไปอย่างราบรืน่	 หลกัการท�างานร่วมกนัให้ประสบ

ความส�าเร็จ	มดัีงนี้
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■ ทักษะการทํางานรวมกัน เปนการสรางใหผูเรียนสามารถทํางานและอยูรวมกันไดอยางมีความสุขและมีคุณธรรม 
■ ทักษะการจัดการ เปนการจัดระบบงานและระบบคน เพื่อใหทํางานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

มีเปาหมาย
ในการท�างาน

ร่วมกัน

มีการท�างาน
ร่วมกัน
เปนทีม

มีความ
รับผิดชอบ         

ในงานร่วมกัน

ต้องมีความรู้สึกรักและศรัทธาในงาน มีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และร่วมกันแก้ปัญหา 
เพื่อให้การท�างานประสบผลส�าเร็จ

ต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ ร่วมกนั
ก�าหนดเป้าหมาย วางแผน และแบ่งหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ เพือ่ให้งานบรรลผุลตามเป้าหมาย

ต้องปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้
ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ใส่ใจ 
และทุ่มเท เพื่อให้งานประสบผลส�าเร็จ

หลักการทํางานเพื่อการ
ดํารงชีพ

๓



	 ๑.๒	แนวทางการเสริมสร้างทักษะการท�างานร่วมกัน
	 การท�างานร่วมกนั	หรือการท�างานเป็นกลุม่	สมาชกิภายในกลุม่จะต้องสร้างกระบวนการท�างาน

อย่างเป็นระบบ	 รวมถงึสร้างบรรยากาศในการท�างานทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการท�างานร่วมกนัอย่างมี

ความสขุ	โดยแนวทางการเสรมิสร้างทกัษะการท�างานร่วมกนั	มดีงันี้

มุกมีความสามารถทางด้านศิลปะ วาดภาพเก่ง 
มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ เธอจงึได้รับมอบหมาย
ให้รบัผดิชอบงานเกีย่วกบัการออกแบบป้ายนเิทศ

แนวทางการเสริมสร้างทักษะ
การท�างานร่วมกัน ตัวอย่าง

 ศึกษาลักษณะนิสัย ทัศนคติ ความสามารถ
และความถนัดของเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ปรับตัว 
และเตรียมความพร้อมในการท�างานร่วมกันได้

วิเคราะห์เพื่อนร่วมงาน

มุกศึกษาข้อมูล เทคนิค รูปแบบต่าง ๆ  ที่จะน�ามา
ใช้ในการออกแบบป้ายนิเทศ และอาจให้เพ่ือน 
ในกลุ่มช่วยกันค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

 รูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเองว่าต้องรบัผดิชอบ
งานส่วนใด หรือในบางครั้งอาจมีการหมุนเวียน
สบัเปล่ียนบทบาทหน้าทีก่นัไปตามความเหมาะสม

รู้จักหน้าที่ภายในกลุ่ม

มกุได้น�าป้ายนเิทศทีอ่อกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มาให้เพื่อน ๆ  ภายในกลุ่มช่วยดู และให้เพื่อน 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน พูดจา
สุภาพ มีเหตุผล เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ด�าเนินงานและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

รูจ้กัฟัง พูด แสดงความคดิเหน็ และอภปิราย

ระหว่างการปฏิบัติงาน มุกท�างานอย่างมุ่งมั่น 
ตั้งใจ คอยให้ค�าปรึกษา และช่วยเหลือเพื่อนใน
กลุ่มเสมอ หากเพื่อนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงาน

 มคีวามซือ่สตัย์ ขยนั อดทน มคีวามรบัผดิชอบ 
มีความเป็นระเบียบวินัย มีความสุภาพ มีความ
สามัคคี มีน�้าใจ และช่วยเหลือผู้ร่วมงานเสมอ

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท�างาน 

สมาชิกภายในกลุ ่มร ่วมกันประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานว่าพบปัญหาและอุปสรรคใด จะได้ 
ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

   สรปุผลการปฏบัิตงิาน เพือ่จะได้ทราบถงึปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานว่า
ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร

สรุปผลการปฏิบัติงาน

น�าเสนอผลงานการจดัป้ายนเิทศด้วยการจดัแสดง 
ผลงานและให้เพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ  ได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น

 น�าเสนอความส�าเร็จของการปฏิบัติงาน อาจ
น�าเสนอด้วยการรายงานหน้าชัน้เรียน หรอืการจดั
นิทรรศการแสดงผลงาน

น�าเสนอผลการปฏิบัติงาน
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 ๒ ทักษะการจัดการ
	 	 ทกัษะการจัดการเป็นความสามารถในการวางแผนการปฏบิตังิาน	 มคีวามส�าคญัและจ�าเป็น

อย่างยิง่	 การจดัการทีด่แีละถกูต้องย่อมส่งผลให้ผูป้ฏบิติังานเกดิความคล่องตัว	 หรือความช�านาญ

ในการปฏบิตังิานทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบ	เพ่ือให้งานประสบผลส�าเร็จตามเปาหมายทีก่�าหนดไว้

	 ๒.๑	หลักการจัดการ
	 การจัดการเป็นกระบวนการจัดระบบงานและจัดระบบคน	 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม

เปาหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยอาศยัคนและทรพัยากรที่ใช้ในการปฏบิติังาน	หลักการจัดการ	

ที่ดี	มีดังนี้

ทักษะเกี่ยวกับคน

	 ทักษะเกี่ยวกับคน		หรือ	Human	Skills		เป็นความสามารถในการเข้าใจ	การโน้มน้าว	

จูงใจ	และการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

ได้เป็นอย่างดี	และส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส�าเร็จตามเปาหมายที่ก�าหนดไว้

หัวหน้ากลุ่มท�าหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงาน 
ก�าหนดระยะเวลาและเป้าหมายของงานอย่าง
ชัดเจน

ตัวอย่าง

 การก�าหนดเป้าหมายและการวางกลยุทธ์ 
รวมถึงแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วางแผนการท�างาน

หัวหน้ากลุ่มแบ่งงานให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
ตามความถนัด ความสามารถของแต่ละบุคคล
และลงมือปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

 การจดัวางโครงสร้างของงาน หรอืแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการด�าเนินงานตาม
แผนงานที่ได้วางไว้

จัดรูปแบบงาน

หัวหน้ากลุ่มให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนา
ผลงานให้ดียิ่งขึ้น

 การจงูใจและการโน้มน้าวให้สมาชกิภายในกลุ่ม
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

จูงใจเพื่อนร่วมงาน

สมาชิกภายในกลุ ่มร ่วมกันประเมินผลการ
ปฏบิตังิานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรอืจดุประสงค์
ที่วางไว้หรือไม่

 การตดิตามผลการปฏบิตังิานและการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

ควบคุม

หลักการจัดการ

หลักการทํางานเพื่อการ
ดํารงชีพ
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การจัดการ
ความรู้

การบริหาร
เวลา

ค้นหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต 
การเข้ารับการอบรม แล้วน�าความรู้ที่ได้มารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จดัหมวดหมู ่วางแผน แก้ปัญหา และพฒันางานให้ส�าเร็จตามเป้าหมายทีว่างไว้ 

การจัดการกับเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม ใช้เวลาที่มีอย่าง
คุ้มค่า เพื่อให้งานส�าเร็จตรงตามเป้าหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓ วิธี สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

	 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน	 เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปฏิบัติ	 เพราะจะส่งผล

ต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	มีดังนี้

๑.	คิดก่อนพูด	 ก่อนท่ีจะพูดสิ่งใดออกไปทุกครั้ง	 ควรคิดให้ดีก่อนว่าเร่ืองที่จะพูดนั้น

ส่งผลดี	หรือผลเสียอย่างไรต่อบุคคลที่ฟัง

๒.	รบัฟงอย่างตัง้ใจ	แม้ว่าเรือ่งทีพ่ดูจะไม่ใช่เรือ่งทีต่นสนใจ	กค็วรรบัฟังและแสดงออก

ด้วยการยิ้ม	หรือพยักหน้า	เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้พูด

๓.	มทีศันคตทิีด่	ีควรให้ก�าลงัใจ	เหน็คุณค่าในสิง่ทีเ่พือ่นร่วมงานได้ท�า	ชืน่ชม	และส่งเสริม

ด้วยค�าชมที่จริงใจ

	 ๒.๒	แนวทางการเสริมสร้างทักษะการจัดการ
	 การปฏบิตังิานใด	ๆ 	ให้ประสบผลส�าเรจ็ตามเปาหมายทีก่�าหนดไว้	จะต้องอาศัยทกัษะการจัดการ

ท่ีดแีละถูกต้องตามกระบวนการท�างานนัน้	ๆ 	โดยผูป้ฏบิตังิานจะต้องมแีนวทางการเสรมิสร้างทักษะ

การจดัการ	ดงันี้	

๓ คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
	 การปฏบิตังิานใด	ๆ 	กต็าม	ผูป้ฏบิตังิานต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม	เพ่ือให้ปฏบิติังานร่วมกบั

ผูอ่ื้นได้	หากได้รบัการฝกฝน	ปรบัปรงุแก้ไข	และพฒันาจนเป็นลกัษณะนสัิยทีดี่ในการท�างานของตน

กจ็ะส่งผลให้การปฏบิตังิานส�าเรจ็ตรงตามเปาหมาย	สามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมีความสุข

หลักของความดี ความงาม และความถูกต้องใน
การแสดงออกทั้งกาย วาจา ใจของแต่ละบุคคล
ทีเ่ป็นหลกัในการประพฤติปฏบัิติจนเกดิเป็นนสิยั 
ส่งผลให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึง
ความดงีาม ทัง้ต่อตนเอง ผูอื้น่ และสงัคม เพือ่ให้
เกดิความสงบสขุ ความเจรญิรุง่เรือง เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

คุณธรรม จริยธรรม

๖



ซื่อสัตย์
สุจริต

มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติงานด้วย
ความจริงใจ ไม่คดโกง หรือโกหกหลอกลวงผู้อื่น 

ขยัน
อดทน

มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย กล้าเผชิญอุปสรรค 
หากพบปัญหาในการปฏิบัติงานให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับข้อผิดพลาด
ในการท�างาน รับฟังค�าแนะน�า หรือค�าตักเตือนจากผู้อื่น

มีระเบียบ
วินัย

ปฏิบติัตามกฎระเบยีบทีก่�าหนดไว้ ยึดมัน่ในระเบยีบแบบแผน 
ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ

มีความ
สามัคคี

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน หากเกิดปัญหาขึ้นภายในกลุ่มให้
ร่วมมือกันแก้ปัญหา เพื่อให้การท�างานส�าเร็จไปได้ด้วยดี

ประหยัด
อดออม

อดออม ไม่ฟุมเฟอย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และน�าสิ่งของ
ที่เหลือใช้มาดัดแปลง ซ่อมแซม แก้ไข เพื่อให้ใช้งานต่อได้

สุภาพ เคารพ
ผู้อื่น

ให้เกียรติผู ้อ่ืน มีกิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจาสุภาพ 
อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ไม่วางอ�านาจข่มผู้อื่น

ตรง
ต่อเวลา

ท�างานทันตามระยะเวลา หรือตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
หากท�าไม่ทันจะท�าให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ

ช่วยเหลือ
มีน�้าใจ

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจ
เพื่อนร่วมงานที่เดือดร้อน เอาใจใส่เพื่อนร่วมงานเสมอ

หลักคุณธรรม
และจรยิธรรม

	 หลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ควรยึดถือและปฏิบัติ	 เพื่อให้การท�างานร่วมกับผู้อื่นประสบ

ความส�าเร็จอย่างมีความสขุ	มีหลกัปฏบัิติหลายประการ	ดงันี้	

หลักการทํางานเพื่อการ
ดํารงชีพ
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๔ การใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
	 การน�าทรัพยากรมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ควรใช้อย่างเหมาะสม	ประหยัด	และใช้อย่างคุ้มค่า	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 รวมถึงค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	 ซึ่งจะต้องไม่ท�าลายธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

	 ๔.๑	ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	 ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	 จะต้องเป็นทรัพยากรที่เหมาะสม	 สามารถใช้ประโยชน์

ได้อย่างคุ้มค่า	 เพื่อน�ามาผลิตเป็นสินค้าและบริการ	 หรือเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลส�าเร็จ	

โดยทรัพยากรที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานแบ่งเป็น	๒	ประเภท	ดังนี้

บุคคลที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะการท�างาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีวิธีจัดการกับปัญหา มีทัศนคติที่ดี
เพื่อช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

สิ่งที่น�ามาใช้ในการผลิต หรือประกอบการผลิต
เป็นสนิค้าและบรกิาร เช่น วตัถดุบิ วสัด ุอปุกรณ์ 
เครื่องมือ เทคโนโลยี สิ่งอ�านวยความสะดวก
ต่าง ๆ  เพือ่ส่งผลให้การปฏิบติังานมปีระสิทธภิาพ

	 ๔.๒	หลักการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานตามหลัก	7R
	 ทรพัยากรมคีวามส�าคญัต่อการด�ารงชีวติของมนษุย์	แต่การเพิม่ขึน้ของประชากรอย่างรวดเรว็	

ส่งผลให้ความต้องการในการใช้ทรพัยากรมเีพิม่มากขึน้	ซึง่อาจท�าให้ทรพัยากรหมดลงและส่งกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม	จึงควรมีหลักในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยใช้หลัก	7R	ดังนี้

ปฏิเสธการใช้

งดใช ้สิ่งของท่ีท�าให ้
สิ้นเปลืองทรัพยากร

ทรัพยากรการผลิต

R1 น�ากลับมาใช้ใหม่

ดัดแปลงของที่ใช้แล้ว 
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

R2 ใช้ให้เกิดประโยชน์

ใช้ให้คุ้มค่าที่สุด จะได้
ไม่ต้องหาสิ่งใหม่มาใช้

R3

ซ่อมแซมและฟนฟู

ซ ่อมแซมสิ่งที่ช�ารุด
ให้น�ากลับมาใช ้งาน
ได้ใหม่

R4 ผลิตขึ้นใหม่

น�าของใช้แล้วมาผ่าน
กระบวนการผลิตให้
เป็นสิ่งใหม่

R5

ถนอมรักษา

รักษาสิ่งของให้อยู่ใน
สภาพดี เพื่อให้ใช้งาน
ได้นานขึ้น

R6 เสริมแต่งของเก่า

เสริมแต่งของที่มีอยู่ 
หรือของที่ใช้แล้วให้
สมบูรณ์

R7

ทรัพยากรบุคคล

๘



	 ๔.๓	การวางแผนการใช้ทรัพยากร
	 ปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ 	 ในการปฏิบัติงานและผลิตชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งอาจเป็น 

การใช้ทรัพยากรแบบฟุ่มเฟือย	ไม่คุ้มค่า	หรือเกิดประโยชน์ในการใช้งานน้อยที่สุด	ดังนั้น	จึงควร

มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด	ดังนี้

 ใในการปฏิบัติงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องมี 
ทักษะส�าคัญต่าง ๆ  เช่น ทักษะการท�างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ เพ่ือสร้าง หรือผลิตชิ้นงาน 
ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ควรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการท�างาน รู้จัก
ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้งานประสบ 
ผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

น�าน�า้ทีใ่ช้จากการล้างผกัและผลไม้มารดน�า้ต้นไม้
ที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้าน

ตัวอย่าง

 โดยค�านงึถงึวัตถปุระสงค์และประโยชน์ในการ
ใช้สอยให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ใช้ทรัพยากรให้ตรงวัตถุประสงค์

การวางแผนการใช้ทรัพยากร

เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการสร้าง 
ชิ้นงานอย่างเหมาะสม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด

 ควรเลือกใช้ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ  ให้ 
เหมาะสมกับความต้องการและใช้อย่างประหยัด 

เลือกใช้ทรพัยากรให้มสีดัส่วนทีเ่หมาะสม 

ศึกษาวิธีเพาะปลูกพืชผักสวนครัวให้เข้าใจว่ามี 
วิธีการอย่างไร ใช้วัสด ุอุปกรณ์ใด ใช้เงินทนุเท่าไร

 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานท่ีจะท�าว่ามีวิธีการ
ปฏบิตัอิย่างไร ใช้วสัด ุอปุกรณ์ใด ใช้เงนิทนุเท่าไร

วางแผนก่อนการปฏิบัติงาน

ใช้โปรแกรมการออกแบบ หรอืแอปพลเิคชนัมาช่วย 
ในการออกแบบเสื้อผ้า น�าจักรเย็บผ้าที่เย็บเป็น
ลวดลายต่าง ๆ  มาช่วย เพื่อเพิ่มความสวยงาม 

 น�าเทคนคิ เครือ่งจกัรมาช่วยในการปฏบิตังิาน 
หรอืผลติชิน้งาน ท�าให้ได้ผลงานทีม่ปีระสทิธิภาพ

น�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในการปฏบิติังาน

น�ากระดาษทีใ่ช้เพยีงหน้าเดยีวมาพมิพ์ หรอืเขยีน
ใหม่ในด้านที่ยังไม่ได้ใช้ 

    น�าทรพัยากรทีใ่ช้แล้วมาใช้ใหม่ หรอืใช้ซ�า้ จะช่วย 
ประหยัดและลดการใช้ทรัพยากรได้มากขึ้น

น�าทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่ 

หลักการท�างานเพื่อการ
ด�ารงชีพ
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