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ññหน่วยการเรียนรู้ที่หน่วยการเรียนรู้ที่

	 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■  วิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต

■  ทักษะการทํางานรวมกัน

■  ทักษะการจัดการ

■  ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน

■  ทักษะการแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต

ตัวชี้วัด

■ อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑)

■ สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทํางานรวมกัน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒)

■ มีทักษะการจัดการในการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓)

■ มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๔)

■ มีทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๕)

■ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๖)

ñ ทักษะกระบวนการท�างานและกระบวนการแก้ปัญหา
การท�างานมคีวามส�าคัญและมีคุณค่าต่อชีวติของมนษุย์เป็นอย่างยิง่ เพราะท�าให้มปีระสบการณ์

รู้จักวางแผนการท�างาน การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ  การปรับปรุงแก้ไขงาน และการพัฒนา

ระบบการท�างาน ดังนั้น การท�างานจึงเป็นการเปดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิด

สร้างสรรค์ ซึ่งจะน�ามาสู่ความส�าเร็จและความพึงพอใจในชีวิต
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กระบวนการทาํงานและกระบวนการแกปญหา
เปนกระบวนการท่ีสําคัญในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
การเรียนรูกระบวนการทํางานและกระบวนการแกปญหาจะ
ชวยฝกวิธีทํางานอยางสมํ่าเสมอ ทั้งการทํางานเปนรายบุคคล
และทํางานเปนกลุม โดยชวยใหเกิดความคิดและวิธีการ
แกปญหา ตลอดจนชวยใหเกิดความชํานาญในสาขาตาง ๆ  ที่
ตองนํามาใชในการทํางานดวย

๑.๑	ทักษะกระบวนการท�างาน

 ทักษะทีมุ่ง่เน้นการปฏบัิติอย่างเป็นระบบ มลี�าดบัขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน ทัง้การท�างานเป็น

รายบุคคลและการท�างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้สามารถท�างานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ กระบวนการท�างานมีขั้นตอน ดังนี้

๑ ๒ ๓ ๔

การวิเคราะห์งาน การวางแผน การปฏิบัติงาน การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน

๓
หลักการทํางาน

เพื่อการดํารงชีวิต



ตัวอย่าง

การวิเคราะห์งาน

การก�าหนดภาระงานท่ีต้องท�าว่ามีลกัษณะ

อย่างไร ต้องใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ชนดิใด 

และมีล�าดบัขัน้ตอนในการปฏบิตังิานอย่างไร 

เช่น จะจัดซุม้ดอกไม้ ในรปูแบบใด ต้องใช้ 

อปุกรณ์ชนดิใด หาซ้ือได้จากแหล่งใด รวมถึง

งบประมาณที่ใช้มีจ�านวนเท่าไร โดยสบืค้น 

ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

การวางแผน

การวางแผนการท�างานเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ตรงตามขั้นตอน โดยการ

ก�าหนดรูปแบบและวิธีการท�างานอย่างเป็น

ขั้นตอน เช่น หัวหน้ากลุ่มแบ่งงานให้กับ

สมาชิกในกลุ่มท�าตามความสามารถและ

ความถนดัของแต่ละบคุคล เลอืกและซือ้วัสดุ 

อุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้

กลุ่มของนักเรียนได้รับมอบหมายให้ร่วมกันจัดซุ้มดอกไม้ เพื่อต้อนรับแขกท่ีมาเย่ียม
โรงเรียน

การปฏิบัติงาน

การลงมือปฏิบัติงานตามแผนท่ีได้วางไว้  

เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย ตรวจสอบ 

กระบวนการท�างานเป็นระยะ ๆ  เช่น สมาชิก 

แต่ละคนปฏิบัตติามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย 

อย่างเตม็ความสามารถ และให้สงัเกตระหว่าง 

การท�างานว่าพบปัญหาหรอืไม่ หากมีให้จด 

บันทึกไว้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบและประเมินผลการท�างาน 

ซ่ึงจะท�าให้ทราบว่างานที่ปฏิบัตินั้นประสบ

ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

หากไม่ส�าเร็จมีสาเหตุมาจากสิ่งใดและมีวิธี

การแก้ไขอย่างไร เช่น ซุ้มดอกไม้ที่จัดม ี

ขนาดเลก็ งบประมาณซือ้ดอกไม้มาประดบั

ตกแต่งไม่เพียงพอ เพราะราคาดอกไม้สงูขึน้

๑๑

๓๓

๒๒

๔๔

๔



๑.๒	ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

 กระบวนการท่ีต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้จักคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 

กระบวนการแก้ปัญหามีขั้นตอน ดังนี้

การสังเกต 

รับรู ้ และท� าความ

เข ้าใจกับป ัญหาที่

เกิดขึ้น

จากตวัอย่างปัญหาการจัด

ซุ้มดอกไม้ข้างต้นพบว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ซุ้ม

ดอกไม้มีขนาดเลก็เกนิไป 

ในขณะทีพ่ืน้ท่ีมขีนาดใหญ่

งบประมาณไม่เพียงพอ 

ดอกไม้มีราคาแพงขึ้น 

จึงท�าให ้ ซ้ือดอกไม ้ได ้ 

น้อยกว่าจ�านวนทีต้่องการ

วธิทีี ่๑ ของบประมาณเพือ่ 

น�าไปซื้อดอกไม้มาเพิ่ม

วธิทีี ่๒ ออกแบบใหม่ โดย

ใช้ดอกไม้เท่าที่มี

เลอืกวธิทีี ่๒ เพราะไม่ต้อง 

เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ทัง้ยงัได้

ซุม้ดอกไม้ทีส่วยงามตาม

แบบทีว่าดไว้

การวเิคราะห์ปัญหา

พิจารณาป ัญหาที่ 

เกิดขึ้นว ่ามีสาเหต ุ

มาจากสิง่ใด

การสร้างทางเลอืก

แสวงหาทางเลือกใน

การแก้ปัญหาอย่าง

หลากหลาย 

การประเมนิ
ทางเลอืก

เลือกทางเลือกที่ดี
และเหมาะสมที่สุด 
เพือ่น�าไปใช้ในการแก้
ปัญหา

• มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด • มีทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน

• มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

• มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และเสียสละ • สร้างแรงจูงใจและมีความมุ่งมั่นตั้งใจ

• มีความรู้และมีประสบการณ์ ในงานที่ท�า • มคีวามเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเอง

 ๒  หลักการท�างานเพื่อการด�ารงชีพ
 การท�างานเพือ่การด�ารงชวีติ เป็นการท�างานทีมี่ความเกีย่วข้องในชวิีตประจ�าวัน เพือ่ช่วยเหลือ

ตนเอง ครอบครัว และสังคม ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเรียนรู้หลักการท�างานจะช่วยให้ 

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ

๒.๑	หลักการพัฒนาคุณภาพในการท�างาน

 การพัฒนาการท�างานให้มีคุณภาพที่ดี ควรมีการฝึกทักษะทางด้านการเข้าสังคม การท�างาน

เป็นกลุม่ การปรบัตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อม การมมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ ีการพฒันาคณุภาพในการท�างาน 

มีหลักการส�าคัญ ดังนี้

5
หลักการท�างาน

เพื่อการด�ารงชีวิต



มองเห็นคุณค่าของงาน
มองเห็นคุณค่าของงานท่ีท�าอยู่

ว่าได้ช่วยเหลอื หรอืท�าประโยชน์

ให้แก่ผู ้ ใด กจ็ะท�าให้เกดิความรกั 

ความภาคภูมิใจ ความม่ันใจใน

งานของตนเองมากขึ้น

มีสมาธิกับงาน
ฝึกจิตให้มีสมาธิก่อนเริ่มท�างาน 

ต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่

อยู่กับงาน ขณะท�างานควรคิด

หาวิธีแก้ไขและพัฒนางานอยู่

เสมอ จะช่วยฝึกการคดิวเิคราะห์

และไม่เกิดความฟุ้งซ่าน

มีความกระตือรือร้น
สร้างอริยิาบถต่าง ๆ  ให้มชีวีติชวีา

รักและสนุกสนานไปกับการ

ท�างาน ฝึกท�างานให้คล่องแคล่ว

ว่องไว มคีวามตืน่ตวัและกระฉบั

กระเฉงอยู่เสมอ

๑. ปรบัปรงุ หรอืพฒันาวธิกีารท�างานให้สะดวก

และดียิง่ขึน้ เช่น ลดขัน้ตอน หรือเพิม่เทคนคิเข้าไป

เพ่ือให้ท�างานได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น

๒. ค้นหาวิธีการท�างานให้ประหยัด หรือ

ลดการใช้อปุกรณ์และก�าลงัคนได้อย่างคุม้ค่า เพือ่

เพ่ิมผลผลติในการท�างาน เพือ่ให้งานมปีระสทิธภิาพ

โดยน�ากระบวนการทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน

การท�างาน

๓. พัฒนาการท�างานให้มีความถูกต้อง เพื่อ

ลดการสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยในขณะ

ปฏิบัติงาน

๔. สร้าง หรือค้นหาวธิกีารท�างานใหม่ ๆ เพือ่

ให้สามารถพัฒนาการท�างานได้ดียิ่งขึ้น

๒.๓	วิธีท�างานอย่างมีความสุข

 ทุกคนย่อมมีความต้องการความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท�างาน มีความพึงพอใจ

ในงานที่ท�า แต่ในการท�างานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ ความกดดัน ความวิตกกังวล เป็นสิ่งที่

ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงควรปฏิบัติเพื่อให้ท�างานอย่างมีความสุข ซึ่งการท�างานอย่างมี

ความสุขมี ๓ วิธี ดังนี้

 การน�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการท�างาน จะช่วยให้ท�างาน
ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒.๒	คุณภาพในการท�างาน

 ปัจจุบันการแข่งขันมีสูงขึ้น ท�าให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น บริษัท หรือสถานประกอบการ

หลายแห่งมีการปลดพนักงานออก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดประสิทธิภาพในการท�างาน ไม่พัฒนา

และปรับปรุงการท�างานของตนให้มีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพในการท�างานสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

๖



 ๓  การแก้ปัญหาในการท�างานด้วยวงจร PDCA
 PDCA เป็นวงจรของการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งน�าไปประยุกต์ ใช้ ได้ ในทุกองค์กร

เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณภาพของงาน หรือผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยให้ 

ผู้ปฏิบัติงานได้ติดตามและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ผู้ร่วมงานทุกคน 

มส่ีวนร่วมในการแก้ ไข ปรบัปรงุวธิกีารท�างาน เพือ่พฒันาประสทิธภิาพการท�างานให้มคีวามยัง่ยนื

๓.๑	โครงสร้างของวงจร	PDCA

 วงจร PDCA ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา พัฒนา และปรับปรุงงานอย่างเป็น 

ข้ันตอน เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ โดยสามารถน�าไปประยุกต์ ใช้ได้กับ 

ทุก ๆ  เรื่อง เช่น การเรียน การประกอบอาหาร การตั้งเป้าหมายในชีวิต ซึ่งโครงสร้างวงจร 

PDCA มีขั้นตอน ดังนี้ 

lanPP

Do
Act

CCheck

PPDCCA

Check การตรวจสอบงาน
ตรวจสอบผลการปฏบัิตงิานในแต่ละขัน้ตอน 

ของแผนงานว่ามีปัญหาใดเกดิขึน้ และจ�าเป็น 

ต้องเปลีย่นแปลงแก้ ไขแผนงานในขัน้ตอนใด

Act การปรับปรุง
แก้ไขงาน

ปรับปรุงแก้ไขงานที่มีปัญหา 

หากงานไม่มีปัญหาสามารถน�า 

แนวทางการปฏิบัติที่เกิดผล

ส�าเร็จน้ีไปประยุกต์ ใช้ ในการ 

ปฏิบัติงานครั้งต่อ ๆ  ไป

Plan การวางแผนงาน
ตัง้เป้าหมาย ก�าหนดขัน้ตอนวธิกีารด�าเนนิงาน 

รวมท้ังก�าหนดงบประมาณ แรงงาน วตัถดุบิ 

และระยะเวลาในการท�างาน

Do การปฏิบัติงาน
ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน 

ที่ได้วางแผนไว้ และควรม ี

การตรวจสอบระหว่างการ 

ปฏิบัติงานด้วย
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ตัวอย่าง การน�าวงจร PDCA มาใช้ในการซื้อของใช้ภายในบ้าน

lanPP Do

CCheckAct

	 ๓.๒	ตัวอย่างการน�าวงจร	 PDCA	 มาใช้		ในกระบวนการท�างานและ 
กระบวนการแก้ปัญหา

 วงจร PDCA ทีส่มบรูณ์จะเกดิขึน้ได้ เมือ่เราน�าผลทีไ่ด้จากขัน้ตอนการด�าเนนิการทีเ่หมาะสม 

มาด�าเนินการในกระบวนการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง และเป็นวงจรแบบนี้ไปเร่ือย ๆ  ไม่มีท่ีส้ินสุด 

ซึ่งสามารถใช้วงจรนี้ได้กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

การวางแผนงาน (Plan)

ส�ารวจว่าของในบ้านมีสิ่งใดเหลืออยู ่เป็น

จ�านวนเท่าไร หากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมให้

จดรายการไว้ เลือกสถานที่ที่จะไปซ้ือ และ

เตรียมเงินให้เพียงพอ

การปรับปรุงแก้ไขงาน (Act) 

พิจารณาความผิดพลาดจากการซื้อสินค้า 

ว่าเกิดจากสาเหตุใด เช่น สินค้าบางชนิดม ี

ราคาสูง จึงไม่ได้ซ้ือมา วิธีการแก้ไข คือ 

ครั้งต่อไปควรตรวจสอบราคาของสินค้าท่ี

ต้องการซื้อจากสถานที่ซ้ือต่าง ๆ  แล้วเลือก

สถานท่ีซือ้สนิค้าทีม่รีาคาถกู หรอืเตรยีมเงนิ 

   ส�ารองไว้ด้วย

การปฏิบัติงาน (Do) 

ไปที่ร้านค้า เรียงล�าดับในการซื้อสินค้าโดย

เลือกซื้อของตามที่จดมา หากไม่พบสิ่งที ่

ต้องการ หรือมีราคาสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้ให้ 

พจิารณาตามความเหมาะสม ก่อนออกจาก

ร้านให้ตรวจสอบว่าซื้อสินค้าได้ครบตามท่ี

ต้องการหรอืไม่ สินค้าอยูใ่นสภาพสมบรูณ์หรอื

มีต�าหนิหรือไม่ ผู้ขายคิดราคาและทอนเงิน 

 ถูกต้องหรือไม่

การตรวจสอบ (Check)  

เมื่อถึงบ้านควรตรวจสอบจ�านวนเงินที่ใช้ไป 

และตรวจสอบว่ามีสิ่งใดที่ซื้อไม่ได้ตามที่ 

ต้องการ เช่น ได้สินค้ามาไม่ครบเพราะมี 

ราคาสูง แล้วน�าข้อมลูที ่ได้จากการตรวจสอบ

ไปวางแผนในการซือ้สินค้าคร้ังต่อไป เพือ่จะ 

ได้สินค้าตรงตามที่ต้องการและใช้งานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ๔  การแก้ปัญหาในการท�างานด้วยกิจกรรม ๕ ส
 กิจกรรม ๕ ส เป็นกระบวนการท�างานที่เป็นระบบ มีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยน�า

มาใช้เพื่อปรับปรุง แก ้ไขงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่าง ๆ  ให้ดีขึ้น  สามารถน�ามาใช้ ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานได้อีกทางหนึ่งด้วย

๔.๑	หลักการของกิจกรรม	๕	ส

 กิจกรรม ๕ ส เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่่ยวข้องกับการจัดระเบียบและการท�าความสะอาดใน 

สถานที่ต่่าง ๆ  เช่น บ้าน โรงเรยีน ห้องเรยีน สถานทีป่ฏบิติังาน เพือ่ให้เกดิความเป็นระเบยีบ สะอาด 

ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี และสร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัย 

สะสาง 
การแยกของที่จ�าเป็นต้องใช้กับ

ของที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ และขจัด

ของที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้

ทิ้งไป

สะดวก 
การจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และ

สามารถหยิบใช้งาน

ได้ทันที

ส�ารวจสิง่ของ โดยเฉพาะบรเิวณ

ที่่อยู ่ในความรับผิดชอบ แยก

ของที่ต้องการใช้งานกับของท่ี

ไม่ต้องการใช้งานออกจากกัน

วางของให้เป็นที่ เป็นหมวด

หมู่ หรือท�าป้ายบอก และเมื่อ

น�าของไปใช้งานเสร็จแล้ว ควร

น�ามาเก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย

กิจกรรม 5 ส 

Seiri [เซริ] สะสาง

Seiton [เซตง] สะดวก

Seiso [เซโซ] สะอาด

Seiketsu [เซเคทซ]ี สุขลักษณะ

Shitsuke [ซึทซึเคะ] สร้างนิสัย

หลักการ หลักการ

สะอาด 
การท�าความสะอาด ปัด กวาด  

เช็ด ถู สถานที่่ สิ่งของ อุปกรณ์

เครื่องมือ เครื่องจักร 

ให้สะอาดอยู่เสมอ

สร้างนิสัย 
การสร้างนิสัยในการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบวินัย หรือข้อบังคับ

อย่างเคร่งครัด

สุขลักษณะ 
การรักษาและปฏิบัติ ๓ ส ได้แก่ 

สะสาง สะดวก และสะอาด ให้ดี

ตลอดไป

หมัน่ปัด กวาด เชด็ ถ ูบรเิวณ

ต่าง ๆ  ของห้อง เช่น เพดาน 

ฝาผนัง พื้นห้อง ชั้นวางของ 

โต๊ะให้สะอาดอยู่เสมอ

แยกของใช้กับของไม่ใช้ออก

จากกัน จัดสิ่งของเป็นหมวด

หมู่ หม่ันรักษาความสะอาด

อยู่เสมอ

ปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบ วนิยั 

ข้อบังคับ เพื่อสร้างลักษณะ

นิ สั ยที่ ดี ให ้ เ กิ ดขึ้ น ในการ

ท�างาน

หลักการ หลักการ หลักการ
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๓
เกิดความสะดวกและความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๖
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรในองค์กร หน่วยงาน 

ตลอดจนประชาชนในสังคม

ให้ดีขึ้น

๒
เกิดการฝึกฝนแนวความคิด

อย่างเป็นระบบ

5
มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์

อย่างมีประสิทธิภาพ 

8
ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

จากการท�างาน

๑
บ้าน โรงเรียน ห้องเรยีน สถานที่

ปฏิบัติงานมีความสะอาดและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

๔
มีประสิทธิภาพในการท�างาน

ที่สูงขึ้น

7
มีโอกาสท�างานเป็นกลุ ่มและ

ร่วมกันแก้ปัญหา

TT ii pp
๕ ส กับการจัดบ้าน

 การจัดบ้านโดยใช้กิจกรรม ๕ ส จะช่วยให้บ้านมีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัยมากขึ้น

ซึ่งมีวิธีการจัดตามหลัก ๕ ส ดังนี้

๑. สะสาง : เครื่องเรือนชิ้นใดที่ช�ารุดแล้วให้ทิ้งไป 

๒. สะดวก : จัดวางของที่จ�าเป็นให้สะดวกต่อการ

     น�าไปใช้

๓. สะอาด : ท�าความสะอาดบ้าน เครือ่งเรอืนต่าง ๆ

      ให้สะอาดอยู่เสมอ

๔. สขุลกัษณะ : ดูแลรกัษาบ้าน ของใช้ เครือ่งเรอืน

       ต่าง ๆ  ให้ถูกสุขลักษณะ และ

       ค�านงึถงึความปลอดภยัเป็นหลกั

๕. สรางนิสัย : ปฏบิติัตามหลกั ๕ ส จนเป็นนสิยั

๔.๒	ประโยชนที่	ได้รับจากการท�ากิจกรรม	๕	ส

 การท�างานโดยยึดหลักกิจกรรม ๕ ส จะช่วยก่อประโยชน์ ให้แก่องค์กร หน่วยงาน และบุคคล 

ดังนี้

๑๐



 การศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญที่ครอบครัวส่งเสริมให้ได้รับอย่าง
เตม็ที ่เพือ่น�าความรูท้ี่ได้นัน้ไปใช้ ในการประกอบอาชพีสจุรติ
ในอนาคต

๑. เคารพเชือ่ฟังบดิามารดา เคารพและเช่ือฟัง

ค�าสั่งสอนของบิดามารดา และปฏิบัติตนตามค�า

สั่งสอนของท่านอย่างเคร่งครัดด้วยความเต็มใจ

๒. ช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่

สามารถปฏิบัติได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ

ของท่าน ซึ่งสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น ช่วยท�า

ความสะอาดบ้าน ช่วยดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ 

ประกอบอาชีพสุจริต

๓. ใช้จ่ายอย่างประหยัด ควรใช้จ่ายในสิ่งที่

จ�าเป็นเท่าน้ัน ไม่สรุุย่สรุ่าย เพราะเงนิทองเป็นสิง่

ที่บิดามารดาหามาด้วยความเหนื่อยยาก เช่น

รู้จักซ่อมแซมเสื้อผ้าและของใช้ในบ้านให้ใช้งาน

ได้อย่างคุ้มค่า ประดษิฐ์งานเอกลกัษณ์ไทยเพือ่ใช้

ในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ

๔. ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน การตั้งใจเรียน เป็น

หน้าที่ส�าคัญของบุตร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง เพราะเมื่อส�าเร็จการศึกษาสามารถน�า

ความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตเพ่ือเลี้ยงตนเอง 

และบิดามารดา ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณ

ที่ดีที่สุดที่บุตรพึงกระท�า

5. มีความรักใคร่ปรองดองในหมู ่พี่น้อง

จะต้องมีความรักใคร่สามัคคีกันในหมู ่พี่น ้อง

ไม่ทะเลาะวิวาทกันเอง ซึ่งท�าให้บิดามารดา

สบายใจและเท่ากับเป็นการตอบแทนความรัก 

ความห่วงใยของบิดามารดาอีกด้วย

๖. ประพฤติตนให้สมกับเปนผู ้ด�ารงวงศ์

ตระกูล โดยต้องประพฤตติวัด ีไม่ปฏบิตัตินไปใน

ทางเสื่อมเสียแก่วงศ์ตระกูล ซึ่งจะน�ามาซึ่งความ

ภาคภูมิใจให้แก่บิดามารดาและญาติผู้ ใหญ่

õ บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีตอสมาชิกในครอบครัว
  โรงเรียน และชุมชน

ทุกคนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ย่อมมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไป หากทุกคน

รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ก็จะท�าให้อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได้อย่าง

มีความสุข

๕.๑	บทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิกในครอบครัว

 ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม เราซึ่งอยู่ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวจึงควร

เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ดังนี้ 

๑๑
หลักการทํางาน

เพื่อการดํารงชีวิต
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