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การเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช ๖๘
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๗๑

งานธุรกิจ ๙๐-๑๐๙
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งบประมาณและการจัดทําบัญชี ๑๐๐
การประกอบธุรกิจ ๑๐๓
การเขียนแผนธุรกิจ ๑๐๗
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ทักษะในการทํางาน ๕
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ññหน่วยการเรียนรู้ที่หน่วยการเรียนรู้ที่

	 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■  วิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
■  ความคิดสรางสรรค
■  ทักษะการทํางานรวมกัน
■  ทักษะการจัดการ
■  ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
■  ทักษะแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต
■  คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
■  การใชพลังงาน ทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน

ตัวชี้วัด

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

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

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

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

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

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

■  ใชพลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม

(ง ๑.๑ ม.๔-๖/๗)

ñ หลักการท�างาน
	 การท�างานมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	เพื่อช่วยเหลือตนเอง	ครอบครัว	และสังคม	แต่	ใน

ปัจจุบันการแข่งขันในการท�างานมีสูงขึ้น	 ส่งผลให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น	 บริษัท	

หรือสถานประกอบการหลายแห่งมีการปลดพนักงานออก	 ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาด

ประสทิธภิาพในการท�างาน	ดังน้ัน	การเรียนรู้หลกัการท�างานจะช่วยให้ท�างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

และประสบความส�าเร็จ	 และต้องพัฒนาการท�างานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ	 สามารถใช้เทคโนโลยี	

และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับงานได้	 โดยหม่ันฝึกทักษะในการท�างานต่าง	ๆ 	 เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล	

เช่น	ทักษะการแสวงหาความรู้	ทักษะการจัดการงาน	ทักษะกระบวนการท�างาน	ทักษะการท�างาน
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การท�างานเพือ่การดาํรงชวิีต เปนส่ิงจาํเปนในชวีติ
ประจําวัน ซึ่งจําเปนตองมีความรูความสามารถ วิธีการ และ
ทักษะกระบวนการทํางานตาง ๆ  เพื่อใหสําเร็จและมีคุณภาพ
ตามเปาหมายที่วางไว นอกจากนี้ ควรมีคุณธรรม จริยธรรม 
และเจตคติที่ดีตอการทํางาน รวมถึงใชทรัพยากรอยางคุมคา 
จะสงผลใหงานสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมกัน	ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา	มีการฝึกทักษะทางด้านการเข้าสังคม	การท�างานเป็นกลุ่ม	

การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม	การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	นอกจากนี้	ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติ

ท่ีดต่ีอการท�างาน	รกัในงานทีท่�า	มคีวามมุง่มัน่	อดทน	ตัง้ใจ	ฝึกฝน	จงึจะท�าให้งานมปีระสทิธภิาพ

และประสบผลส�าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

๑.๑	หลักการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต

	 การท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต	 เป็นสิ่งจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันเพื่อสร้างรายได้	ให้กับตนเอง

และครอบครัว	 ซึ่งการท�างานในปัจจุบันจ�าเป็นต้องอาศัยหลักการท�างาน	 6P	 เข้ามาประยุกต์	ใช้

เพื่อให้งานบรรลุผลส�าเร็จ	โดยหลักการท�างาน	6P	มีดังนี้

๓
การทํางาน

เพื่อการดํารงชีวิต



๑  Positive Thinking 
คิดบวก

มองปัญหาที่เกิดขึ้นว่า

เป็นการช่วยพัฒนา

การท�างานให้ดีขึ้น

๖  Professional 
มืออาชีพ

หมั่นฝึกฝนและ

แสวงหาความรู้	ใหม่	ๆ 	

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

๔  Punctual 
ตรงต่อเวลา

เป็นคนมีวินัย	รู้จัก

บริหารและรักษาเวลา๒  Peaceful Mind 
จิตใจสงบ

เมื่อพบปัญหา	ให้ตั้งสติ	

แล้วจึงค่อย	ๆ 	คิดหา

วิธีแก้	ไขปัญหา

๓  Patient 
อดทน

รู้จักระงับอารมณ์และ

ความรู้สึกที่ไม่ดีต่าง	ๆ ๕  Polite 
สุภาพ

มีความสุภาพ	อ่อนน้อม	

ทั้งกิริยา	วาจา	และ

การแต่งกาย

๑.๒	หลักการทํางานให้ประสบความสําเร็จ

	 การท�างานให้ประสบผลส�าเร็จจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการท�างานอยู่เสมอ	 และ

ไม่หยดุหรอืขาดการพัฒนา	โดยใช้หลักการ	D-E-V-E-L-O-P	ทีเ่รยีกว่า	ไม่หยุดยัง้การพฒันา	มดีงันี้

L

Development
พฒันาตนเอง
และผลงาน
อยู่เสมอ

Endurance
อดทนต่อความเครยีด
ความกดดัน	และ
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

Energetic
มีความกระตือรือร้น	
ตื่นตัว	เพื่อแสวงหา
ความรู้	ใหม่	ๆ 	อยู่เสมอ

Organizing
จัดล�าดับความส�าคัญ
ของงานและวางแผน
การท�างานอย่างเป็นระบบ

Versatile
มีความสามารถ
หลากหลาย	
รอบรู้เรื่องต่าง	ๆ

Love
รักในงานที่ท�า
จะท�าให้มีความสุข
กับการท�างาน

Positive 
Thinking
มองโลกในแง่ดี	
คิดในเชิงบวก	
ท�าให้มีก�าลังใจ
ในการท�างาน
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 ๒  ทักษะในการท�างาน
	 ปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงมากขึ้น	 มีองค์ความรู้ใหม่	ๆ 	 เกิดขึ้นมากมาย	 มีการใช้ 

เทคโนโลยีในการท�างาน	 มีนวัตกรรมใหม่	ๆ 	 เกิดขึ้น	 เพื่อช่วยให้การท�างานรวดเร็วมากขึ้น 

ธรุกจิต่าง	ๆ 	ต้องการผูร่้วมงานท่ีมีความรูค้วามสามารถ	เข้ามาร่วมงานเพือ่พฒันาองค์กรให้เตบิโต	

ดังนั้น	 ผู้ท่ีเข้ามาอยู่	ในองค์กรต้องมีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 และมีทักษะในการท�างาน 

ท�าให้ได้เปรียบและมีโอกาสมากกว่าผู้อื่น	โดยทักษะที่จ�าเป็นในการท�างาน	มีดังนี้

๒.๑	ทักษะความคิดสร้างสรรค์

	 ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นต่อการท�างานในการที่จะสร้างสรรค์ผลงาน 

ซึ่งเกิดจากการน�าความรู้ที่มีอยู่และการสั่งสมประสบการณ์มาต่อยอดจนเกิดเป็นความคิดใหม่ 

หรือผลงานแปลกใหม่	ให้มีคุณภาพและมีประสทิธภิาพ	สามารถพฒันาตนเองด้วยการฝึกฝนจนเกดิ

เป็นทักษะ	เพื่อสามารถน�ามาประยุกต	์ใช้	ในการท�างานได้	มีลักษณะ	ดังนี้

ความคิด
ริเริ่ม

ความคิดแปลกใหม่

ที่เป็นความคิด 

ของตนเองโดยเฉพาะ	

และแตกต่างไปจากเดิม

ความยืดหยุ่น
ในการคิด

การคิดหาค�าตอบ

ได้หลากหลายวิธี	

สามารถคิด 

ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่ง

ไปอีกหลาย	ๆ 	สิ่งได้

ความคล่อง
ในการคิด
การคิดหาค�าตอบ 

ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว

ในเวลาที่จ�ากัดหรือ

ภายใต้ข้อจ�ากัดต่าง	ๆ

ความคิด 
ละเอียดลออ
การคิดในลักษณะ

ลงรายละเอียด	เพื่อขยาย

ความคิดหลักให้สมบูรณ์และ

ชัดเจน

มากขึ้น

สร้างเมนูอาหารขึ้นใหม่

เลอืกวตัถดุบิและจดัเตรยีม 

อุปกรณ์ส�าหรับท�าอาหาร 

เมนูนั้นได้อย่างรวดเร็ว

น�าวัตถุดิบที่เหลือ 

มาดัดแปลงเป็นเมนูใหม่	

หรือน�ามาแปรรูปอาหารได้

ใส่เครื่องปรุงรสหลายชนิด

ให้	ได้รสชาติด	ีและตกแต่ง

จานอาหารให้สวยงาม

ตัวอย่าง

5
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๒.๒	ทักษะการจัดการงาน
	 การท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพไม่ว่าจะเป็นการท�างานรายบคุคลหรอืกลุ่ม	ผูป้ฏบิติังานจ�าเป็น 

ต้องวางแผนในการท�างานอย่างเป็นระบบ	 จะช่วยให้ด�าเนินงานได้อย่างราบรื่น	 มีประสิทธิภาพ	 

และบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	โดยทักษะการจัดการงานที่ดีนั้นมีตัวอย่าง	ดังนี้

หัวหน้ากลุ่มสอบถามสมาชิกว่ามีปัญหาใดบ้าง 
ให้รวบรวมปัญหาไว้	 แล้วเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ที่ดีที่สุด

ครูให้ค�าแนะน�า	 เช่น	 ใช้อุปกรณ์	 เคร่ืองมือ 
อย่างระมัดระวัง	 และสมาชิกในกลุ่มให้ค�าแนะน�า
คนที่ท�างานช้าหรือผลงานยังไม่ได้คุณภาพ

สมาชิกในกลุ ่มร่วมกันท�างานด้วยความต้ังใจ	 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	และให้ค�าแนะน�าท่ีดต่ีอกนั

แต่ละกลุ่มน�าเสนอโครงงานประดิษฐ์	 ในรูปแบบ
ที่หลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่ม

สถานการณ์ ครใูห้นกัเรยีนแบ่งกลุม่ท�าโครงงานประดษิฐ์ ระยะเวลา ๒ สปัดาห์ แล้วน�าเสนอผลงาน

๑ 
การมอบหมาย

งาน

๓ 
การตดิตาม

ผลงาน

5 
การแก้ปัญหา

ท่ีดี

๗ 
การให้ความ
ช่วยเหลือ

๒ 
การให้ค�า
แนะน�า

๔ 
การให้ค�า
ชมเชย

๖ 
การชีแ้นะ
ตักเตือน

๘ 
การรายงาน

ผล

อธิบายรายละเอียด

ของงาน	ก�าหนดระยะ

เวลาการท�างาน

ติดตามงานเป็นระยะ 

เปรียบเทียบผลงานที่

ท�าได้จริงกับผลงานที่

ตั้งเป้าหมายไว้

วิเคราะห์สาเหตุของ 

ปัญหาที่เกิดขึ้น	รวบรวม

ข้อมูล	และด�าเนินการ 

แก้	ไขปัญหา

ให้ความร่วมมือในการ

ท�างาน	ให้ค�าแนะน�า

และให้การสนับสนุน

อธิบายขั้นตอนการ

ท�างานต่าง	ๆ 	เพื่อให้

ท�างานได้อย่างราบรื่น

กล่าวค�าชมเชยกับ

บุคคลที่ท�างานได้ดี	

เพื่อสร้างก�าลังใจ 

ในการท�างานต่อไป

เลือกค�าพูดชี้แนะ

ตักเตือนให้เหมาะสม	

แสดงให้เห็นถึง

ความปรารถนาดี

รายงานผลไปยัง 

ฝ่ายต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	

อย่างตรงไปตรงมา
ทกัษะการ
จดัการงาน

ตัวอย่าง

สมาชิกร่วมกันคิดว่าจะประดิษฐ์สิ่งใด	 จากน้ัน
วางแผนและแบ่งงานตามความสามารถ	 รวมถึง
ก�าหนดระยะเวลาการท�างาน

ครแูนะน�าวธิกีารท�างานให้นักเรียน	เช่น	การเลอืก
วสัดทุีใ่ช้	การใช้อุปกรณ์		ให้ตรงกบัประเภทของงาน 
และใช้อย่างปลอดภัย

หวัหน้ากลุ่มติดตามความคืบหน้าของงาน	พฒันา
ผลงาน	 บริหารเวลาเพื่อให้งานมีคุณภาพ	 เสร็จ
ตามเวลาที่ตั้งเป้าไว้

หัวหน้ากลุ่มสรุปผลการท�างาน	ให้ค�าชมเชยเพื่อ
สร้างก�าลังใจและพลังการท�างาน

๖



๒.๓	ทักษะการแสวงหาความรู้

	 การแสวงหาความรู้เกิดจากการพยายามและความต้ังใจในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

จากแหล่งการเรียนรู้	 เพื่อน�ามาใช้พัฒนาตนเอง	พัฒนางานให้มีคุณภาพ	 โดยทักษะการแสวงหา

ความรู้มีขั้นตอน	ดังนี้

วางแผนสืบค้น

พรรณไม้จาก

เว็บไซต์

ที่เกี่ยวข้องหรือ

ผูท้ีเ่คยปลกูต้นไม้

มาก่อน

สืบค้นจากเว็บไซต์

และสอบถาม

ผู้ที่เคยปลูกต้นไม้	

โดยศึกษาพรรณไม้

วิธีการปลูก	และ

การดูแลรักษา

รวบรวมข้อมูล

ที่ได้จากการศึกษา

มาวิเคราะห์	

เพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่ถูกต้องที่สุด

ตรวจสอบข้อมูล

ท่ีได้	เช่น	พรรณไม้

ชนิดใดปลูกง่าย

และดูแลรักษา

ได้ง่าย

เลือกพรรณไม้

ที่ต้องการ	

แล้วบันทึก	

เพื่อคัดเลือกพันธุ์

มาปลูกต่อไป

TT ii pp
การแสวงหาความรูอ้ย่างผูน้าํ

	 การแสวงหาความรู้สิ่งใหม่	ๆ 	อยู่เสมอ	จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้มากขึ้นจนเป็น

ผู้ประสบความส�าเร็จในการท�างาน	สามารถเริ่มต้นด้วยการแสวงหาความรู้อย่างง่าย	ดังนี้

๑.  การสังเกต	พฤติกรรมของบุคคล	สิ่งของ	และ

เหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	เพือ่หาความแตกต่าง

ที่อาจท�าให้เกิดผลกระทบ

๒.  การจดบันทึก	เหตุการณ์ต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น	หรือ

จากสิ่งที่สังเกต	จากการฟัง	หรือการอ่าน

๓.  การนําเสนอ	มคีวามเข้าใจและจดจ�าสิง่ทีต้่องการ

น�าเสนออย่างเป็นระบบ

๔.  การฟง	 รับฟังผู้อื่นให้มากขึ้น	 โดยจับประเด็น

ของผู้พูดให้ได้	และสามารถตั้งค�าถามจากสิ่งที่

ฟังได้

๕.  การถาม	รู้จักตั้งค�าถามเมื่อเกิดความไม่เข้าใจ

หรือเกิดความสงสัย	 โดยอาจถามจากผู้รู้หรือ

ตั้งค�าถามจากการฟัง

ตัวอย่าง

วางแผน รวบรวม
ข้อมูล

ตรวจสอบ
ข้อมูล

บันทึก
ข้อมูล

•	สืบค้นเรื่องใด

•	สืบค้นจากที่ใด

•	สืบค้นเมื่อใด

•		สืบค้นเพราะเหตุใด

•	มีวิธีการอย่างไร

•	สืบค้นจากแหล่ง

	 การเรียนรู้ต่าง	ๆ

•	ข้อมูลถูกต้อง

	 น่าเชื่อถือ

•		รวบรวมข้อมูล

ที่ได้มาวิเคราะห์	

สังเคราะห์

•		จัดเก็บข้อมูล

ให้เป็นระบบ

•		ข้อมูลถูกต้อง

น่าเชื่อถือหรือไม่

•		ข้อมูลมีความ

ทันสมัยหรือไม่

•		บันทึกและ

จัดเก็บข้อมูล

ให้เป็นระเบียบ

•		น�าข้อมูลมาปรับปรุงได้

ด�าเนนิการ
สบืค้น

๗
การทํางาน

เพื่อการดํารงชีวิต



ปัจจยั
ในการท�างานร่วมกัน

๑. บรรยากาศของการท�างาน สมาชกิทกุคน

มีความตั้งใจท�างานอย่างจริงจังและกระตือรือร้น	

เช่น	 สมาชิกทุกคนร่วมกันคิดและวางแผนว่าจะ

ประกอบอาหารชนดิใดเพือ่จดังานเลีย้ง

๒. ความไว้วางใจ สมาชิกทุกคนควรไว้วางใจ	
ซือ่สตัย์	พดูคยุกนัอย่างเปดเผย	ไม่ปดบงักัน	เช่น	

วัตถุดิบที่ต้องการหาซื้อไม่ได้	 จึงต้องประชุมคิด

หาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน

	 ๒.๔	ทักษะกระบวนการทํางาน

	 ทักษะกระบวนการท�างานทีด่เีกดิจากการฝึกปฏบิตังิานอย่างเป็นขัน้ตอน	โดยมุง่เน้นให้ลงมอื

ปฏิบัติงานด้วยตนเอง	 เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จนเกิดเป็นความช�านาญและความ

เชี่ยวชาญในการท�างาน	โดยทักษะกระบวนการท�างานมีขั้นตอน	ดังนี้

	 ๒.๕	ทักษะการทํางานรวมกัน

	 การท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่จะต้องมกีารแบ่งหน้าทีค่วามรับผดิชอบอย่างชดัเจน	มีการปรึกษา

วางแผนการท�างานร่วมกัน	และช่วยกันแก้	ไขปัญหาให้งานประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

๓.  ปฏิบัติงาน ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ที่วางแผนไว้	โดยปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก�าหนด

๔.  ประเมนิผลการท�างาน ประเมนิผลการท�างาน
ทั้งก่อน	ระหว่าง	และหลังปฏิบัติงาน

คัดเลือกเสื้อผ้าที่ไม่สวมใส่แล้ว	น�ามา

ดัดแปลงใหม่	และเลือกอุปกรณ์ที่ใช้

โดยค�านึงถึงต้นทุน

ศึกษาวิธีการดัดแปลงเสื้อผ้า	แล้วออกแบบ

และก�าหนดระยะเวลาในการตัดเย็บ

ร่างแบบตามที่ออกแบบไว้	 และตัดเย็บด้วย

จักรเย็บผ้า	จากนั้นน�าลูกปัดมาประดับ

ชิ้นงานยังไม่ค่อยสวยงาม	 เพราะยังขาด

ความช�านาญในการใช้จักรเย็บผ้า

๑.  วิเคราะห์งาน	แจกแจงว่าเป็นงานประเภทใด
ใช้อุปกรณ์	ใด	ใช้เงินลงทุนมากน้อยเพียงใด

๒.  วางแผนการท�างาน แบ่งหน้าที่กันอย่างไร
มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร	ใช้ระยะเวลาเท่าใด

ตัวอย่าง

๓. มอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทุกคนต้อง
เข้าใจเป้าหมายงานและขอบข่ายงานท่ีต้องรับผิดชอบ	

เช่น	เมื่อแขกมาถึงต้องพร้อมเสิร์ฟอาหาร

๔. บทบาทของสมาชิก สมาชิกจะต้องเข้าใจงานท่ี

ตนเองรับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ	

รวมท้ังให้ก�าลังใจซ่ึงกันและกัน	 เช่น	 สมาชิกร่วมกัน

ประกอบอาหารและตกแต่งอาหารได้ทันเวลา

5. วธิกีารท�างาน สมาชิกจะต้องแลกเปล่ียนความคดิ

เหน็กนั	เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั	ส่งเสรมิให้สมาชกิทกุคนได้

มโีอกาสแสดงความเป็นผูน้�า	เช่น	สมาชกิทกุคนร่วมกนั

เสนอเมนูอาหารหลากหลายชนิดที่จะน�ามาจัดเลี้ยง

๘



	 ๒.๖	ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

	 การท�างานทกุอย่างย่อมประสบกบัปัญหาเสมอและจะแตกต่างกนัไปตามลักษณะของงานทีท่�า	

ดังนั้น	 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาจึงมีความส�าคัญ	 เพราะสามารถช่วยปรับปรุงหรือพัฒนางาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยทักษะกระบวนการแก้ปัญหาประกอบด้วย	๗	ขั้นตอน	ดังนี้

ตัวอย่าง
ท�าความเข้าใจสถานการณ์๑
อาศัยข้อมูลต่าง	ๆ 	เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	
มีการรวบรวม	จัดระเบียบ	หาความสัมพันธ์	
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ก�าหนดปัญหา๒
เล่าเร่ืองหรอืเขยีนบรรยายสภาพปัญหาด้วยถ้อยค�าสัน้	ๆ  
อย่างตรงประเด็น	ได้	ใจความ	และระบุเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดขึ้นภายหลังจากที่แก้ไขปัญหาแล้ว

วิเคราะห์สาเหตุ๓
พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใด	
โดยใช้วิธีการต่าง	ๆ 	และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

หาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้๔
แสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์		ในการแก้ไขปัญหาให้มากท่ีสดุ

เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด๕
เปรียบเทียบทางเลือกทั้งหมด	แล้วเลือกทางเลือก 
ที่ดีและเหมาะสมที่สุด	เพื่อน�าไปใช้	ในการแก้ปัญหา

วางแผนการปฏิบัติ๖
ก�าหนดกระบวนการท�างานแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน	
ใครเป็นผู้รับผิดชอบงานในส่วนใด	มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ติดตามประเมินผล๗
ตรวจสอบความคืบหน้าของการท�างานที่ได้วางแผนไว้ 
เพือ่จะได้ทราบว่า	มปัีญหาและอปุสรรคใดเกดิขึน้จากการ 
ท�างานหรือไม	่งานส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

สืบค้นข้อมูลว่า	ไม้ผลดังกล่าวออกผลยาก
หรือไม	่ใช้ระยะเวลาเท่าใดในการออกผล

เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นว่าปลูกไม้ผลแล้ว 
ไม่ออกผล	จึงต้องการหาวิธีท�าให้	ไม้ผล 
ออกผลอย่างสม�า่เสมอ

อาจเกิดจากวิธีการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง

สืบค้นหาวิธีการที่ท�าให้ไม้ผลออกผล	เช่น
วิธีที่	๑	ให้น�้าและใส่ปุ๋ยตามสูตรที่เหมาะสม	 
วิธีที่	๒	ซื้อพืชต้นใหม่มาปลูกทดแทน

เลือกวิธีที่	๑	เพราะเป็นการดูแลเบื้องต้น
ที่สามารถปฏิบัติได้เมื่อรู้วิธีที่ถูกต้อง	 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซื้อพืชต้นใหม่

ก�าหนดระยะเวลาการให้น�้าและใส่ปุ๋ย 
อย่างเหมาะสม	เช่น	รดน�้าทุกวันเช้า-เย็น	
ใส่ปุ๋ยเดือนละ	๑	ครั้ง

สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะ	
เช่น	เมื่อให้น�้าและใส่ปุ๋ยแล้วไม้ผลนั้น
ออกผลหรือไม	่หรือออกผลมากน้อยเพียงใด

9
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๑. มสีตสิมัปชญัญะ ใช้ปัญญา 

และเหตุผลในการตัดสินใจทีจ่ะ 

ประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่าง	ๆ  

ได้อย่างรอบคอบ	 เหมาะสม 

และถูกต้อง

๒. ซือ่สัตย์ สจุรติ ไม่คิดคด 

ทรยศ	ไม่คดโกง	และไม่หลอกลวง 

ผู้อื่น

๓. ขยันหมั่นเพียร ท�างาน

อย่างแข็งขันด้วยความมุ่งม่ัน

จนกว่างานจะส�าเร็จ

๔. รบัผดิชอบ เอาใจใส่	มุ่งมัน่ 

ตั้งใจต่องาน	เพื่อให้งานส�าเร็จ

ตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้

5. มีระเบียบวินัย ปฏิบัติให้ 

ถูกที่	 มีความเรียบร้อยถูกต้อง 

เหมาะสมกับจรรยาบรรณ	 ข้อ 

บังคับ	ข้อตกลง	กฎหมาย	และ

ศีลธรรม

๖. มนี�า้ใจ ปรารถนาด	ีต้องการ 

ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม	 รู้จัก

แบ่งปัน	เสียสละ

๗. ประหยดั รูจ้กัใช้	เกบ็ออม 

ใช้ทรัพย์สินและส่ิงของอย่าง 

คุม้ค่า	ไม่ฟุ่มเฟือย	จัดท�าบัญชี

รายรับ-รายจ่ายของตนเอง

๘. สามคัค ีมคีวามเป็นน�า้หนึง่

ใจเดียวกัน	 รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	

มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้

ประสบความส�าเร็จ

 ๓ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยที่ดีในการท�างาน
	 การท�างานนอกจากจะต้องมีทักษะกระบวนการท�างานต่าง	ๆ 	 แล้ว	 สิ่งส�าคัญที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ควรมีนั่นก็คือ	คุณธรรม	จริยธรรม	เจตคต	ิและลักษณะนิสัยที่ดีในการท�างาน	เพื่อให้งานประสบ

ผลส�าเร็จไปได้ด้วยดี

๓.๑	คุณธรรม	จริยธรรม

	 คุณธรรมในการท�างาน	หมายถึง	ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพ	

จริยธรรมในการท�างาน	หมายถึง	กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือว่า

เป็นสิ่งที่ดีงาม	เหมาะสม	และเป็นที่ยอมรับ

คณุธรรม
ในการท�างาน

จริยธรรม
ในการท�างาน

๑. ช�านาญในวชิาชพีของตน 

น�าความรู้ทีเ่ล่าเรียน	ฝึกฝน	อบรม	

มาปฏิบัติให้เกิดความช�านาญ 

จนสามารถยึดเป็นอาชีพได

๒. ระเบียบวินัย 

ฝึกประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบ

วินัยที่สังคมหรือสถาบันวางไว้

เป็นแบบแผน

๓. กล่าววาจาดี 

กล่าวความจริง	 โดยใช้ถ้อยค�า 

ที่สุภาพและมีประโยชน์

๔. ท�างานไม่คั่งค้างสับสน

ท�างานด	ีมีระเบยีบ	ท�างานอย่าง

เต็มความสามารถ	 และตั้งใจ

ท�างานให้เสร็จ
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๓.๒	เจตคติและลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน

	 เจตคตทิีด่ใีนการท�างาน	หมายถงึ	การแสดงความคิดเหน็และความรู้สึกของบคุคลทีมี่ต่อส่ิงใด

สิ่งหนึ่งในลักษณะชอบ	พึงพอใจ	สนใจ	เห็นด้วย	ต้องการปฏิบัติงานนั้น	ๆ 	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ	

มีความสุขในการท�างาน	หากพบปัญหาหรืออุปสรรคก็สามารถหาแนวทางแก้	ไขปัญหานั้นได้

	 ลักษณะนิสัยที่ดีในการท�างาน	เป็นผลมาจากการมีคุณธรรม	จริยธรรม	และเจตคติที่ดีต่องาน

ที่ท�า	ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ

เจตคตทิีด่ ี
ในการท�างาน

ลักษณะนิสัยที่ดี ในการท�างาน

๑. ก�าหนดการท�างานด้วยตนเอง เป็น

ผูค้ดิรเิริม่และสร้างสรรค์ผลงานทีแ่ตกต่างด้วย

ตนเอง	รวมทั้งวางแผนการท�างานและก�าหนด

ระยะเวลาในการท�างาน

๒. ทกุสิง่เป็นจรงิได้ เชือ่ม่ันว่าตนเองจะต้อง

ท�างานน้ัน	ๆ 	 ได้อย่างเต็มความสามารถและ

สามารถท�าได้ดี

๓. ให้ความส�าคัญกับงานทุกประเภท ไม่

เลอืกท�าแต่งานทีส่�าคญัหรอืงานใหญ่	ๆ 	และไม่

เลอืกงาน	ควรเหน็คณุค่าของงานแต่ละประเภท

๔. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วยการแสดงถึง

ความเป็นมิตร	 ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 และ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน

5. อาสาท�างานนอกเหนือหน้าที่ ท�างาน

นอกเหนือจากความรบัผดิชอบบ้าง	เพือ่เป็นการ

เรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ 	น�าไปพัฒนางานให้ดีขึ้นได้

๑. ช่างสังเกต	 ช่างคิด	 ช่างสืบค้น	 แสวงหาค�าตอบใน

ปัญหา	 จะท�าให้เกิดความละเอียดรอบคอบและเกิดความ

ผิดพลาดน้อย

๒. มีความกระตือรือร้นและหนักแน่น	 ยินดีกับการ

เปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่	ๆ 	อยู่เสมอ

๓. มคีวามคดิรเิร่ิมสร้างสรรค์	คดิหาวธิใีนการสร้างสรรค์

ผลงานด้วยวิธีการที่แปลกใหม่	จะท�าให้งานก้าวหน้าได้ดี

๔. สูง้าน	พยายามเรยีนรู	้ในงานทีท่�า	ไม่ย่อท้อต่อการท�างาน

จะเกิดการพัฒนาทั้งด้านความคิดและการกระท�า

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี	 เข้ากับผู้อื่นได้ดี	 สื่อสารให้ผู้อื่น

เข้าใจได้	โดยเฉพาะการท�างานร่วมกัน

๖. มีระเบียบวินัย	 มีความรับผิดชอบ	 ตรงต่อเวลา	

มีเป้าหมายชัดเจน	และมีการวางแผนในการท�างาน

๗. รู้จักกาลเทศะ	ปฏิบัติตนให้เหมาะสมทั้งการแต่งกาย	

การพูด	การแสดงออก	และการควบคุมอารมณ์

๖. ความล้มเหลวเป็นพืน้ฐานของความส�าเรจ็ เรยีนรู้

จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น	แล้วน�ามาเป็นบทเรียน	เพื่อ

หาแนวทางแก้	ไขในการท�างานครั้งต่อไป

๗. ไม่ ปดกัน้โอกาสในการตรวจสอบตนเอง ตรวจสอบ

ว่าตนเองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือไม่	 เคยผิดพลาดหรือไม่	

และสามารถปรับปรุงแก้	ไขได้อย่างราบรื่นหรือไม่

๑๑
การทํางาน
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