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คํานํา
การแนะแนวอาชีพเป็นภารกิจที่สํา คัญประการหนึ่งของกรมการจัดหางานสามารถช่วยให้บุคคล
ได้ รู้ จั ก ตนเอง สามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชีพ หรือเลื อ กศึ ก ษาต่อ ได้ต รงกั บ ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และ
สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองได้ เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างกว้างขวาง จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแนะแนว
อาชีพในรูปแบบของเครือข่าย และจากความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในดิจิทัลอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ
การดำรงชีวิต การทำงานและอาชีพ ทำให้หลายฝ่ายต้องมีการปรับตัว จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
แนะแนวอาชีพของเครือข่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเติบโตในอนาคต
องค์ความรู้ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแนะแนวอาชีพให้เครือข่ายฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ทราบถึง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการ
แนะแนวอาชีพให้เครือข่ายอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ
กองส่งเสริมการมีงานทำ
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1. บทนํา
การแนะแนวอาชีพเป็น ภารกิจที่สําคัญ ประการหนึ่งของกรมการจัดหางานที่จะช่วยให้บุคคล
ได้รู้จั กโลกอาชีพ และโลกการศึกษา เป็ น การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ให้ สามารถตัดสิ นใจ
เลื อ กอาชี พ ที่ เหมาะสมกับ ตนเองได้ ในอนาคต การเลื อกอาชี พ และเลื อ กการศึ ก ษาต่ อ ได้ อ ย่ างสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงาน กระบวนการแนะแนวอาชีพจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ควรเริ่มดําเนินการตั้งแต่วัยเด็ก
โดยเริ่ ม ตั้ งแต่ ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาจนถึ ง ระดั บ ชั้ น อุ ด มศึ ก ษา ตลอดจนประชาชนผู้ ส นใจทั่ ว ไป ซึ่ งกรมฯ
ได้ดําเนิ น การโดยจั ดทําโครงการและกิจ กรรมต่าง ๆ ด้านการแนะแนวอาชีพ เพื่ อให้ นั กเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงบุคลิกภาพ ความถนัด ทักษะของตนเอง ให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และสอดคล้ องกับตลาดแรงงานในอนาคตได้ ซึ่งจากการดําเนินการมาจนถึงปัจจุบัน จากสถานการณ์
ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมา ทำให้ ทุกอย่างเกิดความรวดเร็วและมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
และยิ่ งมีเหตุ ก ารณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส Covid – 19 ยิ่ งทำให้ ก ารใช้ เทคโนโลยีเข้ามาพั ฒ นา
คุณ ภาพชี วิตและการทำงานมากขึ้ น เป็ น อีก เท่ าตัว เพราะต้อ งตอบสนองความต้อ งการและช่ องว่างที่ เกิ ดขึ้ น
ในชีวิตประจำวันของผู้คน เช่น ไม่สามารถไปทำงานที่ออฟฟิศได้ การประชุมที่มีการรวมคนจำนวนมากไม่สามารถ
จัดได้ การเรียนการสอนในโรงเรียนต้องมาจัดรูปแบบออนไลน์ เพื่อไม่ให้กิจกรรมต่าง ๆ หยุดชะงักและสามารถ
เดินต่อไปได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เราต้องมีการปรับตัวและที่สำคัญคือควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาด้านการแนะแนวอาชีพให้เครือข่ายการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางานด้วย
ดั งนั้ น กองส่ งเสริ ม การมี งานทำจึ งมี แ นวคิ ด ที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ านการแนะแนวอาชี พ
ให้เครือข่ายให้ มีศักยภาพสามารถแนะแนวอาชีพโดยต่อยอดทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านการแนะแนวอาชี พ ของกรมการจั ด หางานเข้ าใจและ
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลถึงการทำงานและอาชีพตลอดจนทักษะที่จำเป็นในอนาคต
2.2 เพื่อให้กรมการจัดหางานมี เครือข่ายการแนะแนวอาชีพที่มีประสิ ทธิภาพสามารถแนะแนว
อาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไปอีกในอนาคต

3. คําจํากัดความ
“การแนะแนวอาชีพ” หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจงานตั้งแต่การสร้าง
เจตคติที่ดีต่อการทํางาน และการประกอบอาชีพ การสร้างความตระหนัก รับรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
อาชีพ การสํารวจอาชีพ การตัดสินใจและวางแผนด้านอาชีพ การเตรียมตัวเพื่ออาชีพ การเข้าสู่อาชีพ และการ
พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดทั้งการปรับตัวในการทำงาน
“เครื อข่ าย” (Network) คือ การเชื่อ มโยงของกลุ่ มของคนหรือกลุ่ มองค์ก รที่ ส มัค รใจ ที่จ ะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความ
เป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
“เครือข่ายการแนะแนวอาชี พของกรมการจัดหางาน” หมายถึง ครูแนะแนว ครู อาจารย์
บุคลากรด้านการศึกษา อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ผู้นําชุมชน นายจ้าง/สถานประกอบการ ฯลฯ
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รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลให้กระบวนการแนะแนวอาชีพประสบความสําเร็จ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการแนะแนวอาชีพ
“ประสิทธิภาพ (Efficiency)” พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2531:324) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถที่จะให้งานเกิ ดผลสําเร็จ ขณะที่ราชบัณฑิตยสถาน (2530:511) ให้ความหมายว่า
ประสิ ทธิภ าพ หมายถึง ความสามารถที่ จ ะให้ เกิดผลในการงาน และสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2545:283) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้ว่า หมายถึง การเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้
จากการทํางานว่าดีขึ้นอย่างไร แค่ไหน ในขณะที่กําลังทํางานตามเป้าหมายขององค์กร สําหรับอินทิรา หิรัญสาย
(2534:20 อ้ างถึงใน ชาญวิท ย์ ยิ กุ สั งข์ , 2545:16) ได้ กล่ าวไว้ว่า ประสิ ท ธิภ าพ หมายถึ ง ความสามารถในการ
ดําเนินงานที่ทําให้บรรลุผลสําเร็จโดยวิถีทางที่ดีที่สุด เพื่อใช้ปัจจัยต่าง ๆ น้อยที่สุด ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน วัสดุ
และอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากคำจำกัดความดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการแนะแนวอาชีพให้
เครือข่าย หมายถึง การเพิ่มความสามารถด้านการแนะแนวอาชีพ ให้บรรลุผลสำเร็จโดยวิถีทางที่ดีที่สุด เพื่อใช้
ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ น้ อ ยที่ สุ ด ประหยั ด ทั้ ง เวลา แรงงาน วั ส ดุ แ ละอื่ น ๆ ให้ กั บ เครื อ ข่ า ยการแนะแนวอาชี พ ของ
กรมการจัดหางาน ซึ่งได้แก่ ครูแนะแนว ครู อาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษา อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ ผู้นําชุมชน นายจ้าง/สถานประกอบการ ฯลฯ รวมถึงผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยัง
หมายความรวมถึง การให้แนวทางแก่เครือข่ายให้สามารถแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนแนวทางการ
เพิ่มทักษะเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการแนะแนวอาชีพ

4. กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในการแนะแนวอาชีพ
การแนะแนวอาชี พ ของกรมการจั ด หางานเป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจ
แนวทางการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อตามเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง จึงนับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการ
วางรากฐานกำลังแรงงานที่มีคุณภาพและส่ งผลถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น
เจ้าหน้าที่แนะแนว เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
(Drive) ภารกิจดังกล่าว
การมีส่วนร่วมในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพนั้น แตกต่างจากการผลิตสินค้าในโรงงานที่ออกมา
จากสายพานการผลิต เป็น out put เหมือน ๆ กัน เราไม่ส ามารถคาดหวังได้ว่าเด็กที่เรียนวิช าหลั กเหมือนกัน
ในห้ อ งเดี ย วกั น จบแล้ ว จะสามารถเรี ย นหมอได้ เหมื อ นกั น เด็ ก แต่ ล ะคนมี Talent มี ค วามเก่ ง มี ค วามถนั ด
มีความชอบที่ต่างกัน เมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วเราจะไม่ตั้งคำถามว่าทำยังไงให้เด็กที่เรียนห้อง gift ทุกคนสามารถจบไป
เป็น หมอ แต่เราจะช่วยกัน ทำอย่างไรให้ดึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนออกมา ให้เค้าค้นพบตัวเองว่า ชอบอะไร
ไม่ตัดสินว่าใครเก่ง ใครไม่เก่ง ใครควรทำอะไร ใครไม่ควรทำอะไร หรือใครควรเรียนต่ออะไร ใครไม่ควรเรีย นต่อ
อะไร เราควรชวนคิดมากกว่าชวนให้เด็กแต่ละคนคิดว่าตัวเองตั้งคำถามให้ตัวเองถูกต้องหรือยัง เด็กบางคนอาจตั้ง
คำถามตัวเองว่าทำไมหนูไม่เก่ง ซึ่งคำถามนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นคำถามที่ว่าทำอย่างไรหนูถึงจะเก่ง อาจจะวาดรูปเก่ง
เล่นกีฬาเก่ง ซึ่งวาดรูปเก่งขึ้น 1 step หรือเล่นกีฬาเก่งขึ้น 1 step ถือเป็นก้าวแรกที่จะพัฒนาความสามารถต่อ ๆ ไป
นึ ก ถึ งโดมิ โน่ ชิ้ น แรกซึ่ งชิ้ น ต่ อ ๆ ไปก็ จ ะนำไปสู่ เป้ าหมายที่ ยิ่ งใหญ่ เป็ น การสร้ างกรอบความคิ ด แบบเติ บ โต
(Growth Mindset)
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ประสิทธิภาพในการแนะแนวอาชีพเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยให้นักเรียน นักศึกษา
สามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ตามความชอบ ความถนั ด ความสนใจและสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง โดยเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพนั้น ไม่เครียด มีความสนุก
มีความกระตือรือร้นที่อยากรู้อยากเห็นเนื่องจากมีแรงกระตุ้นจากภายในของนักเรียน นักศึกษาเอง และเครือข่าย
การแนะแนวอาชีพซึ่งเป็นผู้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ สามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งครูแนะแนวได้เห็นพัฒนาการ ความก้าวหน้าก็จะแสวงหาสิ่ งใหม่ ๆ เพื่อมาปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพอย่างไร้
ขีดจำกัด
เครือข่าย ฯ จะทำอย่างไรให้เด็ก ๆ เกิดพลังอยากที่จะเรียนรู้ เช่น การกระตุ้นและใช้คำถามเชิง
บวกให้นักเรียน นักศึกษาได้ค้นหาความสนใจ ความชอบ ความถนัด ของตัวเอง จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตัวเองเพิ่มขึ้น เพราะความคิดและความรู้สึกที่ดีแล้วย่อมส่งผลให้เกิดกำลังใจในตัวเองมากขึ้น การฝึกพัฒ นา
Growth Mindset ซึ่งการที่ครูแนะแนวทำให้นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้เอง ย่อมดีกว่าการให้ความรู้
เรื่องความเชื่อมั่น
• เปลี่ยนมุมมองว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒ นาให้ ดีขึ้นได้ห ากมีความพยายามมากพอ
มีความอดทนไม่ล้มเลิกง่าย ๆ พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
• ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากกว่าสนใจความล้มเหลว กล้าเสี่ยงที่จะทำสิ่งท้าทายใหม่ ๆ
• ตระหนั กว่าทุ ก คนต่างก็มี ทั้ ง Growth mindset และ Fixed mindset ปนกัน ขึ้ น อยู่ กั บ
มุมมองเรื่องต่าง ๆ
• เปิดกว้างต่อคำติชม ยอมรับที่จะปรับปรุงตนเองหากคำวิจารณ์นั้นเป็นข้อเท็จจริงและเป็น
ประโยชน์
• มี ส ติ ห ากรู้ ตั ว ว่ า เผลอใช้ Fixed mindset โดยเฉพาะในสถานการณ์ ที่ เป็ น ปั ญ หาหรื อ
อุปสรรคต่าง ๆ
• Growth Mindset จะทำให้ เห็ น สิ่ ง ที่ ค วรทำหรื อ เตรี ย มการรองรั บ สิ่ ง ที่ ก ำลั ง จะมาถึ ง
หรือมองเห็นโอกาสจากสิ่งนั้น มากกว่าการมองทุกอย่างเป็นปัญหาจนไม่สามารถทำอะไรได้
เช่น สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัส โควิด -19 (COVID-19) ปรากฏการณ์ ที่ 100 ปี
จะมาสักครั้ง ส่งผลกระทบให้ ธุรกิจทั่วทุกหัวระแหง เงินหายกำไรหด ยกเว้นบางธุรกิจที่โต
สวนกระแส ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียุคใหม่
ผลพวงจากโรคระบาด ทำให้หลายประเทศเลือกใช้วิธีให้ยาแรงด้วยการ ล็อกดาวน์ (Lockdown)
แน่นอน..การเลือกใช้วิธีดังกล่าว ก็สัมพันธ์กับการตกต่ำทางเศรษฐกิจทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ ภาคธุรกิจจึงต้องเร่งปรับตัว
หั น มาใช้ เทคโนโลยี เครื่ องจั กร AI (ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ) และ IoT (Internet of Things) และทั้ งหมดทั้ งมวลนี้ เอง
ส่งผลให้ "ตลาดแรงงาน" (Labour Market) เกิดความไม่มั่นคง
จากรายงาน Future of Jobs Report 2020 ระบุว่า การมาของโรคโควิด-19 ถือเป็นหายนะที่
เร่งรัดให้ "งานแห่งอนาคต" (Future of Work) มาเร็วขึ้น ซึ่งเดิมคาดการณ์ว่า ภาคธุรกิจจะเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่เมื่อโควิด-19 มาถึง ภาคธุรกิจจะเร่งปรับตัวและเลือกใช้เทคโนโลยี และปีหน้านี้
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ประเด็นสำคัญที่อยู่ในรายงานฉบับนี้คือ อัตราการเคลื่อนไหวของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในปีหน้า
จะไม่ใช่ลั กษณะการก้าวเดิน แต่จ ะเป็ น การก้ าวกระโดด โดยนำ Cloud Computing, Big Data และพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce มาใช้
หากเป็ น บริ ษัท ที่ใช้เครื่องจักร แรงงานคนที่ ใช้ควบคุมเครื่องจักรจะถูกแทนที่โดยเครื่องจักร
อัตโนมัติ (Automation) หลาย ๆ บริษัทจะเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ , งาน และทักษะต่าง ๆ อย่างรวดเร็วขึ้น
โดยคาดการณ์ ว่าภายในปี 2025 จะมีกลุ่ มธุรกิจกว่า 43% ปรับลดแรงงานลง โดยนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน
ส่วนอีก 41% มีแผนขยายการใช้แรงงานที่มีทักษะพิเศษโดยเฉพาะ และ 34% มีแผนขยายแรงงานในระหว่างการ
ผสมผสานเทคโนโลยี
ถ้าแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ภายใน 5 ปี ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม แรงงานคนจำนวนมาก
จะถูกแทนที่โดยเครื่องจักรและเทคโนโลยี ส่วนที่เหลือจะเป็นแรงงานที่มีทักษะความสามารถพิเศษ
ส่วน Jobs of Tomorrow จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ งานที่มีลักษณะใกล้ตายจะถูก
เร่งให้ตายเร็วขึ้น โดยจะมี “งานเกิดขึ้นมาใหม่” เพิ่มขึ้นจากเดิม 7.8% เป็น 13.5% ในอีก 5 ปีข้างหน้า
และจากข้อมูลของฐานลูกจ้างที่ตอบแบบสอบถามนี้ ภายในปี 2025 จะมี 85 ล้านตำแหน่งงาน
อาจถูกไล่ออก โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ทำงานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร และอีก 97 ล้านตำแหน่งงานใหม่จะ
เข้ามาแทนที่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มงานที่ใช้ทักษะการทำงานของมนุษย์กับเครื่องจักรและอัลกอริธึม (Algorithms)
“ทักษะ” แห่งอนาคต จากการสำรวจดังกล่าว ได้บ่งบอกถึง “ทักษะงานแห่งอนาคต” ไว้ด้วย
ซึ่งถ้าใครได้เตรียมพร้อมเรื่องเหล่านี้ รับรองไม่มีตกงานแน่นอน
จากรายงานฉบับเดียวกันระบุว่า ตำแหน่งที่ต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย กลุ่มงาน
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การวิเคราะห์ (Analysis) การแก้ปัญหาสิ่งที่บกพร่อง (Problem-Solving)
และทักษะต่าง ๆ ในการจัดการตนเอง (Self-Management) เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning),
ความยืดหยุ่น (Resilience), การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทนสภาวะความเครียด (Stress Tolerance and
Flexibility) ซึ่งไม่ว่าคุณจะทำงานด้านไหน หากมีทักษะเหล่านี้เข้ามาเพิ่ม คุณก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัท
โดยมีการประมาณการราว 40% ของแรงงาน อาจต้องใช้เวลาพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill) สกิลละ 6 เดือนขึ้นไป
สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่นายจ้างคาดหวังจากแรงงาน
ขณะที่มนุษย์เงินเดือน อย่างพนักงานออฟฟิศ ซึ่งถือเป็นแรงงานส่วนใหญ่ กว่า 84% จะมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว อาทิ การทำงานที่ไหนก็ได้ (Remote Work) โดยคาดว่า
จะมีมากถึง 44% ของแรงงาน
สิ่งที่ภาครัฐควรจะทำ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจให้เข้มแข็ง คือ การให้เงินสนับสนุนการสร้างทักษะใหม่
(Reskill) และเสริม/พัฒนาทักษะ (Upskill) ให้แรงงานปัจจุบัน โดยอาจสร้างแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดและ
งานแห่งอนาคตด้วยการปรับ ปรุงระบบการศึกษาและการฝึ กอบรม เพื่อพัฒ นาแรงงานให้ มีศักยภาพ เป็นแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า
Growth Mindset ในการแนะแนวอาชีพจะช่วยให้เราสนใจสถานการณ์ของโลกที่เกิดขึ้นแล้วนำ
กลับมาใช้ในการแนะแนวอาชีพให้เด็ก ๆ ได้เตรียมความพร้อมให้มีทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของโลกอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ
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แท้จริงแล้วทุกคนล้วนแต่มี Growth Mindset ทั้งสิ้น เพราะเค้ารู้ว่าโลกมันไม่หยุดหมุน เราต้อง
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และเก่งขึ้นเรื่อย ๆ ตามโลกด้วยนั่นเอง การที่ จะพาตัวเองไปให้ ถึงจุดนั้น สิ่งที่ ทำได้ง่ายสุ ดคือ
รับ พลั งจากคนที่ มี Growth Mindset มาเยอะ ๆ เรียนรู้จากคนกลุ่ ม นี้ เยอะ ๆ และนำมาใช้ ในชี วิต ประจำวัน
แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า ไม่มีใครไม่เคยล้มเหลว คนเรายิ่งล้มเหลวก็จะยิ่งเก่งขึ้น
เราไม่ต้องพยายามจะก็อปปี้ Mindset ของคนอื่นมากลายเป็นตัวเรา แค่เรียนรู้และปรับเอาวิธีคิด
มาเพิ่มเติม Mindset ของเราให้เหมาะสมกับตัวเราที่สุด รวมถึงค่อย ๆ ทยอยตัด Mindset ที่จะทำให้ชีวิตเราแย่ลง
ทิ้งไปทีละอย่างสองอย่าง
ทุกคนมีข้อจำกัดในชีวิตต่างกัน คนที่มี Growth Mindset เป้าหมายคือทำให้ ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้น
มีวิธีคิดที่ดีขึ้น โดยยังสามารถใช้ชีวิตในข้อจำกัดที่มีอยู่ได้อย่างไม่มีปัญหา ซึ่งถ้า Mindset ดีขึ้นถึงระดับนึง เราก็
อาจจะสามารถทำลายข้อจำกัดเหล่านั้นได้อีกต่างหาก "การพัฒนา Mindset" เพราะมันคือการเติบโตและพัฒนา
อย่างยั่งยืน
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่า Mindset เป็นพื้นฐานในการพัฒนา ในการสร้างความเชื่อมั่น
และการมี ก รอบความคิ ด แบบเติ บ โต (Growth Mindset) จะช่ ว ยให้ เกิ ด วิ ธี คิ ด เพื่ อ นำไปสู่ ก ารแนวทางไปสู่
ความสำเร็จง่ายขึ้นอย่างไร้ข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายการแนะแนวอาชีพที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต
(Growth Mindset) จะเป็ น กำลังสำคัญ ในการแนะแนวอาชีพให้ นักเรียน นักศึกษา ประสบความสำเร็จในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ และเลือกศึกษาต่อตรงตามอาชีพ สนใจและมีความสุขในการทำงานเพราะคนที่มี Growth
Mindset คือคนที่พร้อมที่จ ะเรียนรู้และปรับตัวในทุกสถานการณ์ และคิดอยู่เสมอว่าความสามารถของตัวเอง
สามารถพัฒนาได้ แม้ไม่เก่งก็ฝึกได้มากขึ้นไปอีก ผ่านการทำงานหนัก การเรียนรู้ การลองทำสิ่งใหม่

5. เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
“เครื อ ข่ า ยการแนะแนวอาชี พ ของกรมการจั ด หางาน” หมายถึ ง ครูแ นะแนว ครู อาจารย์
บุคลากรด้านการศึกษา อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ผู้นําชุมชน นายจ้าง/สถานประกอบการ ฯลฯ
รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลให้กระบวนการแนะแนวอาชีพประสบความสําเร็จ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการแนะแนวอาชีพ
การสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของกรมการจัดหางานซึ่งแต่ละปี
กรมการจัดหางานได้รับ การจั ดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานจัดอบรมให้ความรู้ แก่เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรู้
เกี่ ย วกับ โลกอาชี พ โลกการศึ กษา ข่ าวสารตลาดแรงงานที่ ทั น สมั ยตลอดจนมี ก ารแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
เพื่อนำไปใช้ในการแนะแนวอาชีพ
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษา สามารถ
ตัดสินใจเลือกอาชีพและวางแผนการเรียนที่จะนำไปใช้ในการทำงานและเป็นอาชีพของตนเองในอนาคต การให้
แนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพ นับได้ว่าเป็นการใช้ทักษะอย่างหนึ่งซึ่งก็คือทักษะในการตัดสินใจ เมื่อชีวิตคือ
การตัดสินใจจะฝึกตัวเองอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
การค้นหาตัวเองเจอนั้นสำคัญสุด ๆ เพราะจะทำให้เราเรียน ทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
แม้ว่าเรามีทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตแต่เราไม่มีโอกาสที่จะเรียนหรือได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือถนัด หรือใช้
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ชีวิตในสิ่งที่เรารัก อาจกล่าวได้ ว่างานของเราต่อให้ ได้เงินมาแต่เราไม่ได้ช อบมันก็จะทำให้ เราใช้ชีวิตอย่างไม่มี
ความสุข สังเกตง่าย ๆ จากความรู้สึก งานบางอย่างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเวลามันเดินผ่านไปไวจัง หรือแป๊บเดียวจะเลิก
งานแล้วเหรอ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าทำงานจนลืมเวลา แต่ถ้าเป็นงานที่เราไม่ชอบอาจจะรู้สึกว่านาฬิกาทำไมเดินช้าจัง
เมื่อไหร่จะเลิ กงานซะที และสิ่งนั้ นจะนำมาซึ่งความทุกข์ ความกดดัน และความเครียด การที่ เราหาตัวเองเจอ
ได้เรียนหรือทำงานที่ตนเองรักและชอบเป็นการที่ทำให้สังคมดีและสงบสุข เพราะเมื่อเรามีความสุขเราจะมองโลก
ในแง่ดี มีการสื่อสารด้วยสีหน้ า ท่าทาง อารมณ์ คำพูดที่เป็นมิตรอย่างเข้าใจ ไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์ แต่ถ้า
ความทุ กข์มัน ล้ น อยู่ ในตัว มีความเครีย ด ไม่ช อบสิ่ งที่ ตัวเองทำ ไม่ช อบงานของตัวเอง ไม่ช อบชีวิตของตัวเอง
สิ่งเหล่านั้นที่ไม่ดีก็อาจจะล้นออกมาสู่คนอื่นด้วยด้วยสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ คำพูดที่แตกต่างกัน
สิ่งที่เด็กไทยขาด ไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นความรักในการเรียนรู้ และความรักในการเรียนรู้จะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเรารักอะไรเราจะค้นหาตัวเองได้อย่างไร ซึ่งกรมการจัดหางานได้จัดทำเครื่องมือที่จะช่วยให้
นักเรียน นักศึกษาได้ค้นหาตัวเองถึง 7 ประเภทแบบทดสอบ ซึ่งแต่ละแบบฯ มีวัตถุประสงค์และข้อบ่งชี้ในการใช้ที่
แตกต่างกันดังนี้
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แบบทดสอบของกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
ชื่อแบบทดสอบ
1. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

จุดประสงค์
เพื่อให้รู้ถึงบุคลิกภาพ ความสนใจ
ความถนัด และความมั่นใจของตนเอง
และอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
แต่ละบุคลิกภาพ

รายละเอียด
ประกอบด้วย 3 Test (จำนวน 126 ข้อ)
1) Test A แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ
จำนวน 54 ข้อ
2) Test B แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ
จำนวน 18 ข้อ
3) Test C แบบทดสอบความมั่นใจในตัวเอง
จำนวน 54 ข้อ

2. แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการ เพื่อรู้ถึงบุคลิกภาพ ความสนใจของ
จำนวน 30 ข้อ
เลือกอาชีพ (เวอร์ชั่นภาษาไทย และอังกฤษ)
ตนเอง และอาชีพที่สอดคล้องกับ
บุคลิกภาพในแต่ละบุคลิกภาพ
เกิดแนวคิดในการเลือกศึกษาต่อหรือ
เลือกอาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพ
ความสนใจของตนเอง
3. แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อชี้ให้เห็นถึงระดับความสามารถใน จำนวน 50 ข้อ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
รายงานผลระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษตามความสามารถที่เป็น
สากล (CEFR) ซึ่งจะแปลผลระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ 6 Level

ที่ปรึกษา
Mr.Yasuo Tanaka
ผู้เชี่ยวชาญ ILO/JICA
จากประเทศญี่ปุ่น ได้นำ
แบบทดสอบความพร้อม
ทางอาชีพของญี่ปุ่น
3 แบบ (Vocational
Readiness Test) จัดทำ
เป็นภาษาอังกฤษ และได้
แปลเป็นภาษาไทย
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน
และคณะ
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ชื่อแบบทดสอบ
4. ชุดเครื่องมือประเมินความพร้อมทางอาชีพ
ฉบับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

5. ชุดเครื่องมือประเมินความพร้อมทางอาชีพ
ฉบับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

6. ชุดเครื่องมือประเมินความชอบ/ความสนใจ
ของบุคคลที่มีต่อลักษณะงานราชการไทย

จุดประสงค์
เพื่อประเมินความพร้อมทางอาชีพ
ใน 2 มิติ คือ ด้านความสนใจ และความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ให้ทราบว่าตัวเองมีความพร้อมในอาชีพ
ทางด้านใด ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ตัดสินใจเลือกเรียน/เลือกอาชีพได้ตาม
ความต้องการ และความสนใจที่แท้จริง
เพื่อประเมินความพร้อมทางอาชีพ
ใน 2 มิติ คือ ด้านความสนใจ และความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ให้ทราบว่าตัวเองมีความพร้อมในอาชีพ
ทางด้านใด ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ตัดสินใจเลือกเรียน/เลือกอาชีพได้ตาม
ความต้องการ และความสนใจที่แท้จริง
เพื่อประเมินข้าราชการไทย เหมาะสมที่
จะเข้าทำงานกลุ่มงาน

รายละเอียด

ที่ปรึกษา

จำนวน 152 ข้อ

คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวน 165 ข้อ

คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย 2 มิติ (จำนวน 87 ข้อ)
1) มิติกิจกรรมการทำงาน จำนวน 41 ข้อ
2) มิติบริบทการทำงาน จำนวน 46 ข้อ

ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ชื่อแบบทดสอบ
7. แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ

จุดประสงค์
เพื่อให้รู้ถึงทักษะความถนัดทางอาชีพ
ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพ
หรือขีดความสามารถพิเศษของบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ
เหมาะสำหรับการประเมินเพื่อคัดเลือก
บุคคล เพื่อการประกอบอาชีพหรือ
การทำงานที่เฉพาะเจาะจง หรือเพื่อการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา อันนำไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายทางอาชีพในอนาคต
ที่ต้องการทำต่อไป

รายละเอียด

ที่ปรึกษา

ประกอบด้วย 10 ด้าน (จำนวน 160 ข้อ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1) ความถนัดทางอาชีพด้านภาษา
จำนวน 10 ข้อ
2) ความถนัดทางอาชีพด้านตัวเลข
จำนวน 10 ข้อ
3) ความถนัดทางอาชีพด้านการรับรู้ความเร็วและ
ความถูกต้อง จำนวน 30 ข้อ
4) ความถนัดทางอาชีพด้านการประกอบภาพ
จำนวน 10 ข้อ
5) ความถนัดทางอาชีพด้านเหตุผลเชิงนามธรรม
จำนวน 10 ข้อ
6) ความถนัดทางอาชีพด้านเหตุผลเชิงกล
จำนวน 10 ข้อ
7) ความถนัดทางอาชีพด้านมิติสัมพันธ์
จำนวน 10 ข้อ
8) ความถนัดทางอาชีพด้านความเร็วและความ
ถูกต้องในการใช้มือ จำนวน 20 ข้อ
9) ความถนัดทางอาชีพด้านความจำ
จำนวน 30 ข้อ
10) ความถนัดทางอาชีพด้านการติดตามร่องรอย
จำนวน 20 ข้อ
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นอกจากแบบทดสอบฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว กองส่งเสริมการมีงานทำได้มีการนำลิงค์แบบทดสอบอื่น ๆ จากหน่วยงานที่มีแบบทดสอบเฉพาะด้าน
มาให้บริการเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยรู้จักตนเอง
ปัจจุบัน กองฯ ได้เปิดให้บริการแบบทดสอบต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำ (employmentguide.doe.go.th) ดังนี้
แบบทดสอบของกรมการจัดหางาน
1. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ประกอบด้วย 3 Test (จำนวน 126 ข้อ)
1) Test A แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ
จำนวน 54 ข้อ
2) Test B แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ
จำนวน 18 ข้อ
3) Test C แบบทดสอบความมั่นใจในตัวเอง
จำนวน 54 ข้อ
2. แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
3. แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ
4. แบบประเมินความพร้อมทางอาชีพ
ฉบับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบทดสอบจากหน่วยงานอื่น
แบบประเมินความฉลาดทางอาชีพ (EQ)

จำนวน 30 ข้อ
จำนวน 50 ข้อ
จำนวน 165 ข้อ
จำนวน 52 ข้อ
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การตัดสิน ใจเลือกงานที่ช อบ อาชีพที่ใช่ จากการรู้ จักตนเองผ่ านเครื่องมือแบบวัดบุ คลิ กภาพ
เพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ แบบวัดความถนัดทางอาชีพ หรือแบบวัด
แววต่าง ๆ อย่ างเดี ย วอาจจะยั ง ไม่เพีย งพอ การเลื อกอาชีพ ที่เหมาะสมเมื่อ หาเจอแล้ ว เราก็ ต้องพาตัวเองไป
เกี่ยวข้องกับงานนั้น เช่น ชอบบทความ เป็นนักเขียนจะถูกพัฒนาได้ ต้องทำเยอะ ๆ บ่อย ๆ ซ้ำ ๆ หาตัวเองเจอ
แล้ว ไม่จำเป็นต้องออกจากงานที่เราทำอยู่ เพื่อทำในสิ่งที่เราชอบ แต่อย่าทิ้งมันไป ถ้าเราชอบดนตรี เราชอบภาษา
ความสุขที่แท้จริงมาจากหัวใจที่จูนตรงกับสิ่งที่เราต้องการ
เทคนิคการตัดสินใจ แท้จริงแล้วในชีวิตของทุกคนนั้นมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา และเรา
คงไม่ รู้ ตั ว ว่ า ในแต่ ล ะวั น เราต้ อ งเลื อ กหรื อ ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ทั้ งเรื่ อ งเล็ ก เรื่ อ งใหญ่ เฉลี่ ย แล้ ว มากกว่ า
30,000 ครั้ ง! แค่ อ่ านมาถึ งตรงนี้ คุ ณ ก็ คงกำลั งตั ดสิ น ใจว่ าจะอ่ านต่ อ ไปหรือ ไม่ ตอนเที่ ย งนี้ จ ะสั่ งอะไรกิ น ดี ?
การตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่จะสร้างผลกระทบต่อชีวิตของเรา แต่สำหรับนักเรียน นักศึกษา
เห็นได้ชัดว่า บางเรื่องเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และแน่นอนว่า
ย่อมมีผลลั พธ์ตามมา แต่ไม่ว่ามันจะเป็ น ไปตามที่เราต้องการหรือไม่ สิ่งที่เราต้องเผชิญ คือ ประสบการณ์ ที่จะ
เชื่อมต่อจากการตัดสินใจ อาจจะมีเด็กนักเรียนบางคนที่ไม่อยากจะตัดสินใจอะไรเลย เลือกเรียนตามเพื่อนไปเรื่อย ๆ
นี่ถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด เพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาเหล่านั้นขยายลุกลามและหยั่งรากลึกลงไปอีก เมื่อพบว่าเส้นทาง
ตามเพื่อนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบ และไม่ถนัดจริง ๆ แล้วสิ่งที่ควรทำคือ การใช้การยอมรับ เรียนรู้ จดจำ ว่าเรา
ได้รับประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีจากสิ่งที่เลือก แล้วเรารู้สึกอย่างไรกับผลลัพธ์นั้น เพื่อหาแนวทางหรือวิธีที่จะไม่ทำ
ให้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไป เพราะอย่าลืมว่าในชีวิตของคนเราก็ยังต้องตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ วนไปไม่รู้จบ
ทำไมทักษะด้านการตัดสินใจจึงเป็นเรื่ องจำเป็น การตัดสินใจนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบของทั้ง
ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ไม่ มี สู ต รตายตั ว ที่ ถู ก ต้ อ งสำหรั บ ทุ ก สถานการณ์ บางครั้ ง ต้ อ งเด็ ด ขาด แต่ บ างครั้ ง ก็ ต้ อ ง
ประนีประนอม หากดูจากสถิติ คนที่ตัดสินใจผิดพลาดนั้นมีอยู่สองประเภทหลัก ๆ ประเภทแรกคือ คนที่หลีกเลี่ยง
การตัดสินใจและรอจนมันสายเกินไป ประเภทที่สองคือ คนที่รีบเร่งและจดจ่อกับการตัดสินใจ โดยไม่ได้มองให้
รอบด้านและไม่ทันคิดถึงผลกระทบที่อาจตามมาในภายหลัง ทำความเข้าใจ “ตัวเลือก” ที่มีอยู่ของคุณก่อนเพราะ
ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะตัดสินใจได้ดีและถูกต้อง หากเราไม่รู้ว่า จริง ๆ แล้วเรามีตัวเลือกอะไรบ้าง เมื่อนึกได้แล้ว
ค่อย ๆ ใช้เวลาทำความเข้าใจในแต่ล ะตัวเลื อกที่เรามีอยู่อย่างละเอียด คิดแบบเป็นเหตุเป็ นผล และพิจารณา
สถานการณ์ที่คุณเจอตามหัวข้อเหล่านี้ ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของสถานการณ์
ระยะเวลาที่คุณต้อ งใช้ในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความสำคัญของสถานการณ์ บางสถานการณ์
อาจต้องการการตัดสินใจในเวลาเพียง 10 นาที ในทางตรงกันข้ามอาจมีสถานการณ์ที่ต้องใช้เวลา 2-3 วัน หรือ
นานกว่านั้น เพื่อยืนยันหรือพิจารณาตรวจสอบก่อนตัดสินใจ
ทั้งหมดนี้ ขึ้น อยู่ ระดั บ ความสำคั ญ ที่จ ะกระทบต่อ ชีวิตของคุณ งานของคุ ณ และคนรอบข้าง
ที่เกี่ยวข้องกับคุณ ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญและให้เวลากับเรื่องใหญ่ก่อน จึงมีความสำคัญไม่แพ้การตัดสินใจ
ซึ่งการตัดสินใจที่ดีควรมองในเรื่องต่อไปนี้
โฟกัสที่ข้อเท็จจริง
เวลาที่ เราตั ด สิ น ใจมั ก จะมี เหตุ ผ ลหรือ ข้อ อ้ างบางอย่างมาสนั บ สนุ น ความคิ ด ของเรา ดั งที่ มี
ผลการวิจัยบอกว่า มนุษย์ล้วนมี Bias (อคติ) อยู่ในตัวเอง ในทุก ๆ การตัดสินใจ และเรามักจะเชื่อประสบการณ์
ของเรามากกว่าคนอื่น จึงควรกลับมา โฟกัสที่ข้อเท็จจริง เพราะจะช่วยลดทอนความคิดเห็นได้ในระดับหนึ่ง
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รับฟังผู้อื่น
บางสถานการณ์ ห รื อบางชิ้น งาน เราไม่ส ามารถทำเองได้ทั้ งหมด เมื่ อถึงเวลาที่ ต้ องตัด สิ น ใจ
ในเรื่องสำคัญ ๆ การรับฟังคำแนะนำและมุมมองที่หลากหลายจากคนที่คุณเคารพ ไว้ใจ หรือเคยผ่านสถานการณ์ที่
คล้ายกันมาแล้ว อาจทำให้คุณเห็นมุมมองที่กว้างขึ้น เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น
กำจัดหรือตัดตัวเลือก
การตัดสิ น ใจที่ดี ไม่ใช่การที่เราจะต้องโฟกัส เฉพาะสิ่งที่เราต้องการเสมอไป แต่ห ลายครั้งมัน
หมายถึง การตัดสิ่งที่คุณไม่ต้องการหรือไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เหลือตัวเลือกน้ อยลง เพื่อให้พิจารณาอะไรได้ง่ายขึ้น
ลึกขึ้น
อย่าทำเรื่องผิดพลาดซ้ำ
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเมื่อต้องการพัฒ นาทักษะการตัดสินใจคือ ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำผิดซ้ำกับ
ความผิ ด พลาดที่ เคยเกิด ขึ้ น ในอดีต เพราะการทำผิ ด ซ้ ำ ๆ เท่ ากับ ว่ าคุ ณ ย่ำอยู่กั บ ที่ แล้ ว มั น ก็ก ลั บ มาทำร้ าย
ศักยภาพของตัวคุณเอง รวมถึงทำลายความสามารถในการตัดสินใจเรื่องอื่น ๆ ของคุณได้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้
และเข้าใจความผิดพลาดในอดีตจึงสำคัญ และทำให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น
ลองวาดภาพอนาคต
เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ เรื่องการเงิน
เรื่องการทำงาน ลองปล่อยจินตนาการของเราให้ล่องลอยไปสู่ภาพในอนาคต โดยเริ่มจากหลับตา ทำสมองให้โล่ง
ทำใจให้สงบ แล้วลองวาดภาพในหัวว่า สิ่งที่ตัดสินใจไปในวันนี้ จะกระทบการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าของคุณหรือไม่
อย่างไร หลังจากนั้นดึงตัวเองออกมาอยู่กับปัจจุบัน แล้วลองเขียนบันทึกหรือจดไอเดียที่เกิดขึ้นในหัว หากตัวเลือกไหน
ที่มีความชัดเจนขึ้นมา และรู้สึกว่ามันสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้แก่คุณได้ นั่นคือสิ่งที่คุณควรเลือก
ตั้งคำถามกับตัวเลือกของคุณ
เมื่อคุณตัดสินใจเลือกคำตอบสุดท้ายของคุณแล้ว สิ่งที่ควรทำมากที่สุด คือ ถามคำถามนั้นย้ำลงไป
อีกครั้งว่า มันใช่ มัน ตอบโจทย์ มันทำให้ดีขึ้ นได้ และหากคำตอบที่ได้ยังเป็น “ตัวเลือกที่ใช่” นั่นคือเส้นทางที่
เหมาะสมสำหรับคุณ
การตัดสินใจที่ดีเป็นเรื่องที่ต้องทำซ้ำ ๆ
อย่างที่บอกไปตอนต้นว่า การตัดสินใจอาศัยทั้งประสบการณ์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์
ซึ่งมนุษย์อยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เกิด
จากที่กล่าวมาแล้วได้พูดถึงเทคนิคการตัดสินใจซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษา
แนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาได้ นอกจากนี้เครื่องมือวัดความสนใจในการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ของ
กรมการจัดหางานช่วยให้เครื อข่ายสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับ นักเรียน นักศึกษาแต่ละคนได้ ซึ่งการตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน ไม่ว่ามัน จะเป็ นเรื่องเล็กน้อยแค่ ไหน สุ ดท้ายแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ครั้งใหญ่ในชีวิต โดยเฉพาะการเลือกศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ แต่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการตัดสินใจแต่ละครั้ง
จะไม่มี อะไรที่ ผิ ดพลาด เพราะฉะนั้ น การเรียนรู้จากทุ ก ๆ การตั ดสิ น ใจ และยอมรับ ความผิ ดพลาดเพื่ อ เป็ น
บทเรียนสำหรับการตัดสินใจเรื่องใหม่ในสิ่งที่ใช่และดีกว่าเดิม
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6. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อการแนะแนวอาชีพ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น อาจใช้
คำว่า “เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อการแนะแนวอาชีพ ” เป็นที่ยอมรับกันว่าสมัยก่อนเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ ได้รับความรู้จาก
การฟังและฝึกปฏิ บัติ แต่ในปัจจุบันใช้วิธีการกระตุ้นให้เด็ก ๆ มีความอยากรู้ ช่างสังเกต ช่างสงสัย และให้เป็น
นักตั้งคำถามเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ ได้แนวคิด ได้วิธีการ ซึ่งยุคของเทคโนโลยีเป็นยุคที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงการ
เรียนรู้ได้ง่าย
Lifelong Learning คื อ รู ป แบบหนึ่ ง ของการศึ ก ษาที่ เ ริ่ ม ต้ น เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ด้ ว ยตั ว เอง
(Self-initiated study) ซึ่งเน้นการพัฒนาส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยงว่าจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ
ไม่มีที่สิ้นสุด และถึงแม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่เป็นมาตรฐานของ Lifelong Learning แต่โดยทั่วไปมักถูกนำไป
อ้างถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกสถาบันการศึกษาในระบบ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือการฝึกอบรมขององค์กร
การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการศึกษาตลอดชีวิต นับเป็นกระแสหลักของสังคมในปัจจุบันที่ต้องการ
ให้ประชาชนในสังคมได้ตระหนักถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ไม่ได้สิ้นสุดลงหลังจบการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
หรือการศึกษาตลอดชีวิตเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดแทรกไปในวิถีชีวิตของมนุษย์ เป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั งคมที่ความรู้จ ำเป็ น ต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่ว ย
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นมีอยู่ห ลายกิจกรรม โดยองค์ประกอบที่สำคัญต่อการส่งเสริมให้ เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อันได้แก่ การฝึกปฏิบัติจากการทำงานจริง หรือการ
ฝึกอบรมในงาน การศึกษาผู้ใหญ่ และการศึกษานอกระบบ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่กล่าวมานี้ล้วนมีส่ วนช่วย
ผลักดันให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาย่อมทำให้ผู้เรียนกลายเป็น
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และการที่สังคมมีประชาชนจำนวนมากที่เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำให้สังคมแห่งนั้นกลายเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร จนถึงสังคมเมือง
8 เทคนิคสร้างนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อมูลจาก https://thestandard.co/podcast/thesecretsauce137/
1. รู้จริตตัวเองว่าชอบเรียนรู้แบบไหน
การเรียนรู้ไม่ได้มาจากหนังสือหรือการอ่านอย่างเดียว เราสามารถเรียนรู้จากการคุยกับคน การฟัง
พอดแคสต์ ดูหนัง ดูสารคดี การลงมือทำ หรือเรียนรู้จากความผิดพลาด ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคนอื่น สังเกต
ตัวเองดี ๆ ว่าเราชอบเรียนรู้แบบไหน จากช่องทางไหน และทำสิ่งนั้นบ่อย ๆ
2. รู้ว่าตัวเองต้องรู้อะไร
เราไม่จำเป็ น ต้องรู้ทุกเรื่อง ในช่วงเวลาจังหวะชีวิตของเราตอนนี้ เราควรจะเรียนรู้เรื่องอะไร
มากที่สุด ลองถามตัวเองว่า คุณมองอนาคตตัวเองไปทางไหน คุณอยากทำอะไร อยากพัฒนาตัวเองในแง่มุมไหน
ให้ชีวิตดีขึ้น เช่น อยากรวยขึ้น คุณก็ต้องหาความรู้ด้านการเงิน
ทักษะสำคัญที่ควรเรียนรู้ในปัจจุบันคือ
Digital Mindset ต้องตามให้ทันก่อนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เรื่อง Design Thinking, Agile, Big Data
และ AI เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้
Soft Skill หรือ Human Skill เช่น ความเป็นผู้นำ การเข้าใจผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ การพูดใน
ที่สาธารณะ ฯลฯ
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แจ็ค หม่า เคยกล่าวไว้ว่า คนที่ฉลาดกับคนที่มีปัญญาแตกต่างกันนิดเดียวคือ คนที่มีปัญญาจะรู้ว่า
ตัวเองไม่ต้องการอะไร
3. มองตัวเองเป็นครู
มองเราเป็นครูของตัวเอง ที่จะสร้างหลักสูตร คอยตั้งคำถามกับตัวเอง เช่น อีก 6 เดือนข้างหน้า
เราอยากเก่งเรื่องอะไรบ้าง อีก 8 เดือนข้างหน้าเราต้องเรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้หรือเปล่า เป็นการคิดแบบเชิงรุก
ไม่ได้คิดแบบตั้งรับเหมือนกับนักเรียน
4. หาตัวกระตุ้น
ไอน์สไตน์เคยบอกว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” แต่ผมคิดว่า ความอยากรู้สำคัญกว่าความรู้
ความรู้มีอยู่ทุกที่ แต่การที่คุณจะอยากหาความรู้ มันต้องมีตัวกระตุ้น วิธีง่าย ๆ เช่น การดูหนังสักเรื่องแล้วเราอยาก
ไปหาข้อมูลต่อจากหนังเรื่องนั้น ทริกที่อยากแนะนำคือ ในหนึ่งวันคุณต้องเจอสิ่งใหม่อย่างน้อยหนึ่งอย่างให้ได้ เช่น
คนใหม่ ๆ สถานที่ใหม่ ๆ หรือมองมุมใหม่ ๆ
5. พาตัวเองไปเจอคนเก่ง ๆ
กฎของแรงดึ ง ดู ด นั้ น มี จ ริ ง ยิ่ ง เราเจอคนเก่ ง ๆ เราจะมี แ รงบั น ดาลใจ เจอคนที่ มี แ พสชั น
มีความคิดเชิงบวก อยากรู้อยากเห็น อยากสร้างความเปลี่ยนแปลง เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีคนแบบนั้น ไปงาน
เสวนาดี ๆ ไปนิทรรศการ ไปร้านหนังสือดี ๆ พอเจอคนเก่งเยอะ ๆ คุณจะอยากเก่งตาม
6. ต้องสอนคนอื่นได้
ยกตัวอย่างเช่น การอ่านหนังสือเล่น ๆ เล่มหนึ่ง กับอ่านแล้วต้องมาเล่าหรือสรุปให้ คนอื่นฟัง
ต่างกันมาก เพราะอ่านหนังสือเฉย ๆ เป็นเหมือน Comfort Zone คุณไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าอ่านแล้วต้องมาเล่าให้
คนอื่น เข้าใจ คุณ ต้องสรุป ประเด็น ได้ ต้องใช้ทักษะในการพูดเพิ่มเข้ามาด้วย เหมือนเป็นการถูกบังคับไปในตัว
ความตั้งใจในการเรียนรู้ก็จะแตกต่างกัน
7. สร้างสิ่งแวดล้อมให้คุณสนุกในการเรียนรู้
ถ้าจะอ่านหนังสือ ลองสร้างบรรยากาศด้วยการไปอ่านในร้านกาแฟที่ชอบ อย่างผมเองจะจุด
เทียนหอมที่บ้าน พร้อมเปิดเพลงแจ๊สคลอ ๆ ตอนอ่านหนังสือ เป็นเหมือนการให้รางวัลกับตัวเองไปในตัวด้วย
8. ลงมือทำ
ปัจจุบั นแค่รู้ อ่าน ฟัง คิด ไม่พอ คุณ ต้องลงมือทำด้วย ผมกล้าพูดเลยว่า การลงมือทำคือการ
เรียนรู้ที่ดีที่สุด มันจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเราไม่ลองเอาความรู้หรือแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้มาปรับใช้กับตัวเอง
อย่างไรก็ตาม Lifelong Learning ไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองไว้ที่การเรียนรู้นอกระบบเท่านั้น
ซึ่งคำอธิบายที่ดีที่สุด ก็น่าจะเป็น ความสมัครใจในการเรียนรู้เพื่อบรรลุเติมเต็มเป้าหมายของตัวเอง และพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเรียนรู้ตลอดเวลาในที่นี้หมายถึงการสามารถเก็บประสบการณ์
ในแต่ละวันเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการแนะแนวอาชีพได้ ยกตัวอย่างเช่น จากการดูข่าว ดูหนัง ฟังพอดแคสต์
(Podcast) ดู พิ น เทอเรส (Pinterest) เข้ า ชม Web ฟั ง เทดทอล์ ค (Ted Talk) ยู ทู บ (YouTube) แหล่ ง เรี ย น
ออนไลน์ที่จะช่วยหรืออาจได้จากสื่ออื่น ๆ ที่เห็นในชีวิตประจำวัน ได้จากสถานการณ์ ได้จากกิจกรรม สังเกตว่า
ทุกวันนี้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย หลากหลายวิธี
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพและแนวทางการหาความรู้และแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่สามารถ
นำไปใช้ในการแนะแนวอาชีพ ขอย้ำว่าเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น
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ข่าว
ตัวอย่างข่าวที่น่าสนใจ
1. “ เจ๋ง! เด็กไทยคว้า 8 รางวัล สิ่งประดิษฐ์วิทย์นานาชาติ”
ข้อมูลจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/708461
ชื่นชม! เด็กไทยเจ๋งคว้า 8 รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ IEYI 2016

เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ นางพนิ ด า วิ ชั ย ดิ ษ ฐ ผู้ เชี่ ย วชาญ สำนั ก พั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษา สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) หัวหน้าทีมคณะนักเรียน พร้อมด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา รวม 12 คน ที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
IEYI 2016 (International Exhibition for Young Inventors) ที่เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2559 ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ด้วยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA979 โดยมี
คณะครูและผู้ปกครองมารอรับและร่วมแสดงความยินดีกับการเดินทางทางกลับมาในครั้งนี้
นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ หัวหน้าทีมคณะนักเรียน กล่าวว่า สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียน 6 ทีม จากการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
จากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประกวด โดยนักเรียนไทยสามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดีโดยคว้ามาได้รวม 8 รางวัล
แบ่งเป็น เหรียญทอง 2 รางวัลจากผลงาน “อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก” ของทีม ด.ช.ศุภวิชญ์ แผ่อำนาจคุณ และ ด.ช.
ปฏิพล กันทรศานติ ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านแม่ปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในระดับประถมศึกษาอีกด้วย
และผลงาน “E-bug” ของทีม ด.ช.ยศวิศ เงินวิวัฒน์กุล และ ด.ช.ศุภวิชญ์ สิทธิผล ชั้น ม.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 2 รางวัล และรางวัลพิเศษ Special Awards
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จากประเทศญี่ปุ่นและมาเก๊าอีกด้วย โดย 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลนี้คือ “ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร”
และ " แพลนต์ มัลติเซฟ”
ด.ช.ศุภ วิชญ์ แผ่ อำนาจคุณ อายุ 12 ปี และ ด.ช.ปฏิพล กันทรศานติ อายุ 11 ปี จ.แม่ฮ่องสอน
เจ้าของผลงาน “อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก” กล่าวว่า เนื่องจากเห็นผู้ปกครองเก็บพริกด้วยมือแล้ว ได้ปริมาณน้อย จึงคิด
ว่าหากมีอุปกรณ์มาช่วยเก็บน่าจะได้ปริมาณมากขึ้น จึงน้ำขวดยาขนาดใหญ่ มาผ่าครึ่งก่อนนำถุงขนาดใหญ่มาต่อที่
ปลายขวด ใช้เก็บพริกเวลาเด็ดจากต้น แทนการนำไปใส่ด้านหลังแทน โดย 1 ชม.จะเก็บได้ 13 กก.ซึ่งมากว่าเก็บ
แบบเดิมถึง 5 กก,
ด้าน ด.ญ.พิมพ์มาดา เงินมาก และ ด.ญ.รัตนาภรณ์ ชัยอินทร์ศูนย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ผลงานที่ตนทั้งสองได้ส่งเข้าแข่งขัน ชื่ อผลงาน
ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร ก็จากที่เห็นนะค่ะกระดาษของเราดีกว่าธรรมดาซึ่งมันบางมากค่ะ แล้วก็ยัง
มีน้ำมันที่เยิ้มอยู่นะค่ะ เราก็เลยคิดที่จะทำกระดาษที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เปือกกุ้งที่มีสารแคโดซาน เราจึง
สกัดออกมาแล้วได้สารแคโดซาน แล้วนำมาประสมกับกระดาษที่เราทำเองนะค่ะ แล้วได้ผลนะค่ะ ดูดซับได้มากกว่าถุง
กระดาษปกติที่บางค่ะ
สำหรั บ งาน IEYI เป็ น งานประกวดสิ่ งประดิ ษ ฐ์ น านาชาติ ระดั บ โรงเรีย น โดยประเทศต่ าง ๆ
จะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีประเทศเข้าร่วมจัดแสดงผลงานจำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น มาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย รวม 83 ชิ้นงาน
2. “เด็กวัย 14 ปี ตั้งบริษัทเอง พร้อมเซ็นสัญญาผลิต "โดรนขจัดทุ่นระเบิด" แม้แต่รัฐบาลยังร่วมมือด้วย”
ข้อมูลจาก https://www.posttoday.com/world/475999
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เด็กชายชาวอินเดียคนนี้ เพราะเขาอายุ 14 ก็เริ่มก่อตั้งบริษัทของตัวเอง พร้อมทั้งบรรลุข้อตกลง
ในการพัฒนาโดรนสำหรับตรวจหาและทำลายกับระเบิดกับทางการของรัฐคุชราตในประเทศอินเดีย จะเรียกว่า
หนึ่ งในเด็กอัจฉริย ะก็ได้สำหรับ Harshwardhan Zala เด็กหนุ่มชาวอินเดียวัย 14 ปี หลั งจากที่บรรลุข้อตกลง
ในการพัฒนาโดรนสำหรับตรวจหาและทำลายกับระเบิดกับทางการของรัฐคุชราตในประเทศอินเดีย และยังก่อตั้ง
บริษัทของตัวเชื่อว่า Aerobotics 7 ใช้ในการต่อยอดงานพัฒนาโดรนของตัวเองด้วย
เด็กหนุ่มได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒ นาโดรนตรวจหากับระเบิดตั วแรกขึ้นมาในช่วงปีที่แล้ว
ระหว่างที่เขากำลังเรียนอยู่ชั้น grade 10 โดยเมื่อได้เห็นข่าวผ่านทางทีวีที่กองทัพอินเดียต้องเผชิญความสูญเสีย
ในการเก็บกู้และทำลายกับระเบิด เขาจึงเริ่มต้นพัฒ นาหุ่นยนต์ขึ้นมาก่อนในการใช้ตรวจหาและกำจัดกับระเบิด
แต่ด้วยน้ำหนักของหุ่นอาจจะทำให้ระเบิดทำงานจนได้รับความเสียหาย จึงมีการเบนเข็มมาพัฒนาโดรนเพื่อทำงาน
กลางอากาศแทน ปิดจุดด้อยของหุ่นยนต์ได้เลย Zala พัฒนาโดรนต้นแบบ 2 รุ่นแรก ด้วยเงินทุนของพ่อแม่ราว
1 แสนบาท จากนั้นผลงานก็ไปเข้าตารัฐบาลของรัฐคุชราต เขาจึงได้รับเงินทุนในการพัฒนาโดรนรุ่นที่ 3 เป็นเงินอีก
1.5 แสนบาท และด้วยรุ่น ต้นแบบสุดท้ายนี้ ทำให้ Zala และรัฐบาลของรัฐ คุชราต บรรลุ ข้อตกลงในแผนการ
พัฒนาโดรนในอนาคตไปอีก 5 ปี พร้อมได้รับเงินทุนสนับสนุนอีกกว่า 26 ล้านบาท
3. เด็ก ป.6 เจ๋ง คิดค้น Smart Farm สั่งการด้วยมือถือ จากแนวคิดเกษตรไทย 4.0
ข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/news/local/1997015
เด็กนักเรียน ป.6 โรงเรียนวิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ คิดค้นสมาร์ทฟาร์มสั่งการด้วยมือถือ คว้ารางวัลชนะ
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ จากแนวคิดเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
เด็กนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ในเวที นั กวิท ยาศาสตร์ ตั ว จริ ง รุ่ น เยาว์ ประจำปี 2563 ระดับ ประเทศมาครอง โดยมี แ นวคิ ด ต้ องการพั ฒ นา
เกษตรกรอย่างยั่งยืนและประหยัดต้นทุนประกอบอาชีพการเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0

18

สำหรั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรม Smart Farm For Future Agriculture เป็ น ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ ของเด็กนั กเรีย นโรงเรีย นวิชัย วิท ยา ที่มีเด็กชายอังกูร ธนาสิ ทธิกุล เด็กชายอัษ ฏกร อุดมผล และ
เด็กชายฟาโรส ลักษณาภิรมย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้คิดค้นภายใต้แนวคิด การเกษตรในยุค
ดิจิทัล มีการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับการทำเกษตร เพื่อให้เกษตรกรเกิดความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการจัดการ
โดยมีการนำเอา บอร์ด Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้ในการเขียนโปรแกรมคำสั่ง
และรับส่งข้อมูล ด้านความชื้นของดินในระบบเพาะปลูก ด้านอุณ หภูมิ ความสว่าง ระบบระบายอากาศและระบบ
ให้อาหารอัตโนมัติของฟาร์มไก่ โดยฟาร์มจะนำมูลไก่ไปเลี้ยงปลาต่อ ผ่านการสั่ งการผ่านแอปพลิ เคชัน Blynk
เพื่อสามารถสั่งการได้จากระยะไกล ระบบสั่งการและปฏิบัติการแบบครบวงจร เพื่อความสะดวกสบายประหยัด
พื้นที่ ประหยัดแรงงานและประหยัดเวลา

เด็กชายอังกูร ธนาสิทธิโชค หนึ่งในผู้คิดค้นผลงานชิ้นนี้ เปิดเผยว่า การทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมานั้น
เพื่อต้องการให้เกษตรกรไทยนั้นประหยัดเวลา เกษตรกรจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญไม่ต้อง
ใช้แรงงาน พลังงานมากในการทำการเกษตร นอกจากนี้แล้วช่วยเพิ่มผลผลิตในการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพก่อนที่
ส่งไปป้อนขายเป็นครัวโลกได้

19

ผลงานชิ้นนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์น้อย ระดับ
ภาคเหนือ และถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ในเวทีนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง รุ่นเยาว์ ประจำปี
2563 ที่กรุงเทพมหานคร สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศมาครอง โดยมีสถานศึกษาส่งเข้าประกวด 6 ภาคด้วยกัน
4. รถยนต์บินได้ ข้อมูลจาก https://www.bbc.com/thai/international-57665853
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รถยนต์บิ นได้ต้นแบบทดสอบบินเป็นเวลา 35 นาที ระหว่างสนามบินนานาชาติในเมืองนิทรา
และบราติสลาวา ของสโลวาเกีย แอร์คาร์ (Air Car) ยานพาหนะลูกผสมระหว่างรถยนต์และเครื่องบินใช้เครื่องยนต์ของ
บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) และใช้เชื้อเพลิงปกติทั่วไป ศ.สเตฟาน ไคลน์ ผู้สร้างยานพาหนะนี้ กล่าวว่า มันสามารถบินได้
ราว 1,000 กิโลเมตร ที่ระดับ ความสูง 2,500 เมตร และจนถึงขณะนี้ส ามารถเดินทางกลางอากาศได้นาน 40
ชั่วโมง โดยใช้เวลา 2 นาที 15 วินาที ในการแปลงจากรถยนต์เป็นเครื่องบิน ปีกที่แคบจะพับเก็บแนบอยู่ข้างรถ
ศ.ไคลน์ ขับมันไปตามทางขึ้นลงเครื่องบินและขับเข้าไปในเมืองเมื่อเดินทางมาถึง ท่ามกลางการเฝ้าชมของผู้สื่อข่าว
ที่ได้รับเชิญ เขาบรรยายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์ (28 มิ.ย.) ว่า "ปกติ" และ "น่าพอใจอย่างยิ่ง"
ช่วงที่บินอยู่กลางอากาศ ยานพาหนะนี้สามารถเร่งความเร็วได้ถึง 170 กม.ต่อชั่วโมง
เครือข่ายสามารถนำข่าวลักษณะนี้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ คนอื่น ๆ ว่าเด็กทุกวัยสามารถ
ที่ก้าวไปสู่เวทีระดับสากลได้ ไม่เลือกว่าจะมาจากพื้นที่ไหน ครอบครัวมีฐานะอย่างไร เรียนอยู่ระดับไหน ทุกคนมี
โอกาสเท่ า เที ย มกั น นั่ น คื อ เมื่ อ เครื อ ข่ า ยมี Growth Mindset แล้ ว เราจะช่ ว ยให้ เด็ ก ๆ ของเรามี Growth
Mindset ด้วยนอกจากข่าวผลงานของเด็ก ๆ แล้วยังมีข่าวที่น่าสนใจด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่
ซึ่งเด็ก ๆ อาจใช้ไอเดียนี้สร้างสรรค์ผลงานที่งดงามชิ้นใหม่ให้ผู้ใหญ่อย่างเราได้ชม

ภาพยนตร์
ตัวอย่างภาพยนต์ที่น่าสนใจ
1. Zootopia

Zootopia เป็ นแอนิ เมชันจากดิสนีย์ เป็นการ์ตูนดิส นีย์ที่สนุกเรื่องหนึ่ง ในโลกสมมติของหนัง
สัตว์ทุกตัวได้วิวัฒนาการตัวเองจนใช้ชีวิตอย่างมีอารยะ (เยี่ยงมนุษย์) เป็นมิตรต่อกัน หมดยุคสัตว์ผู้ล่าทำร้ายสัตว์ที่
เป็นเหยื่อ สัตว์แต่ละประเภทจะอยู่ในเมืองของตัวเอง แต่ซูโทเปียซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวง คือ อาณาจักรที่สัตว์
ทั้งหลายมาอยู่ร่วมกัน ทำธุรกิจ คบค้าสมาคม ฯลฯ มีสโลแกนสวย ๆ ว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรมาก่อน คุณก็จะเป็น
ทุกสิ่งที่อยากเป็นได้ในซูโทเปีย
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เนื้อเรื่องโดยย่อคือ กระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อ จูดี้ ฮอปส์ ตามฝันของตัวเองเข้ามาทำงานเป็นตำรวจ
ในซูโทเปียและพบว่าที่นี่ไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคิด ก่อนจะจับพลัดจับผลูไปรู้จักจิ้งจอก 18 มงกุฎชื่อ นิค ไวลด์
แล้วทั้งคู่ก็เข้าไปพัวพันในคดีสัตว์หายของเมืองจนเกิดเป็นการผจญภัย และสุดท้ายก็สามารถประสบความสำเร็จ
ในอาชีพ
สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ คือ กระต่ายน้ อยจูดี้ มีความชอบและสนใจในอาชีพตำรวจ และตัวละคร
ยังเจอการดูถูกและกดขี่ผ่านแนวคิด Stereotype (ทัศนคติเชิงอคติ และการรับรู้ในอดีตที่สั่งสมมาของคนส่วนมาก
กับอาชีพต่าง ๆ จนเกิดเป็นกรอบความคิดแบบเหมารวมไป ซึ่งความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่ฝังหัว) เช่น คนเชื่อว่า
เกิดเป็นจิ้งจอกต้องขี้โกง เกิดเป็นกระต่ายต้องอ่อนแอ และสมควรเป็นแค่ชาวสวน หนังย่อย “สาร” ที่เป็นเรื่องใหญ่
และพู ด ยากออกมาได้ ค่ อ นข้ างสวยงาม เพราะมั น ยั งทำหน้ า ที่ เป็ น การ์ ตู น สำหรั บ เด็ ก ที่ ดี ในแง่ค วามน่ า รั ก
ความบันเทิง จากความสนุกของเรื่องสามารถดึงดูดความสนใจเด็กให้เริ่มคิดถึงงาน อาชีพสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจได้
2. School 2017
เป็ น เรื่องราวของเด็กนั กเรียน วัย 18 ปี ที่ถูกตีค่าจากเกรดในโรงเรียน ด้วยความยากลำบาก
เหล่านี้ ทำให้ พวกเขาต้องต่อสู้และดิ้นรน เพื่อให้ ไปถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการ ฝันที่อยากเป็น ถึงเธอจะเรียนไม่เก่ง
ได้เกรดไม่ดี แต่เธอมีความฝันอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ และเป็นนักวาดเว็บตูน
สิ่งที่น่ าสนใจในเรื่องนี้ คือ ความพยายามในการฟันฝ่ าอุปสรรคเพื่อที่จะไปทำงานตามฝันของ
ตัวเองเป็นนักวาดเว็บตูน
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พอดแคสต์ (Podcast)
พอดแคสต์ เป็นรายการที่สามารถรับฟังและรับชมได้ผ่านอินเตอร์เน็ตที่แบ่งเป็นตอน สามารถ
ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อฟังแบบออฟไลน์ จุดเด่นคือเราสามารถรับฟังหรือรับชมตอนไหนก็ได้ รายการใน
พอดแคสต์ล้วนมีประโยชน์ ซึ่งมีทั้งของต่างประเทศและไทย สำหรับพอดแคสต์ภาษาไทยก็เริ่มมีคนทำรายการมากขึ้น
และมีสาระดี ๆ เช่น รายการทางด้านการศึกษา รายการที่ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจ รายการที่ให้ความรู้ทางด้าน
การเงิน ตัวอย่างที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง
1. TED Talks
เป็ น การรั บ ฟั ง ไอเดี ย ที่ จุ ด ประกายความคิ ด ดี ๆ โดยเล่ า จากปากคนที่ มี ป ระสบการณ์ ชี วิ ต
ในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยปลุกพลังในตัวคุณออกมา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งน่าสนใจนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการแนะแนวอาชีพ

23

2. The Money Case
รู้ จั ก กั บ โค้ ช หนุ่ ม -จั ก รพงษ์ แห่ ง The Money Coach ที่ แ นะนำแนวทางด้ า นการเงิ น
จากประสบการณ์ ตรง ช่วยให้คุณรู้จักใช้เงินได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด เหมาะสำหรับการแนะแนวอาชีพในด้าน
การเงินสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ
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3. We Need To Talk
ทอล์กโชว์ภาษาอังกฤษ โดยคนไทยที่ชื่นชอบและรักในการพูดภาษาอังกฤษ อย่างคุณโบ-สาวิตรี
ที่เชิญชวนดาราหรือคนดังมาพูดคุยและให้มุมมองอย่างสนุกสนาน ใครอยาก up-skill ภาษาอังกฤษ และได้สาระ
ความรู้ เชิญช่องนี้ได้เลย

ครูลูกกอล์ฟ ผู้สอนทุกอย่างตั้งแต่ภาษาอังกฤษถึงวิธีคิดช่วยเด็กไทยพัฒนาจิตใจไปถึงทัศนคติ

กอล์ฟ & หมอตั้ม สองเชฟหนุ่ม Master Chef Thailand กับบททดสอบความละเอียดและแม่นยำ
และให้สัมภาษณ์ประสบการณ์ในงานที่ชอบ
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4. Happy Tree Friends
เป็นการ์ตูนแนวตลกที่หลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอน Happy Tree Friends การ์ตูนตอนสั้นแนว
น่ารัก เหมาะที่จะนำมาใช้ก่อนเข้าสู่บทเรียน ในการแนะแนวอาชีพ สำหรับเด็กประถม
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5. นักเรียนนอก
เป็นเรื่องเล่าจากนักเรียนไทยในทุกมุมโลก ใช้เป็นแนวทางในการแนะแนวสำหรับนักเรียนที่อยาก
ไปเรียนต่างประเทศ เป็นการแชร์เรื่องราวของคนไทยที่ไปเรียนต่างแดนจากประสบการณ์จริง หลากหลายวิชาและ
หลักสูตร เหมาะสำหรับการแนะแนวอาชีพสำหรับเด็กที่สนใจจะไปเรียนต่างประเทศในสาขาอาชีพต่าง ๆ

ครอบครัวทำกิจการร้านแว่นมาหลายชั่วอายุคน แต่เธอไม่รู้ว่าแว่นทำขึ้นมาได้อย่างไร เมื่อคิดดังนี้
เธอจึงไปสมัครเรียน คอร์สการทำแว่นที่ M.O.F. (Meileurs Ouvriers de France Lunetiers) โรงเรียนช่างฝีมือ
ทำแว่นตาที่เมืองมอเรซ เมืองเล็ก ๆ แสนสงบในประเทศฝรั่งเศส และกลับมาเปิดร้านแว่น custom – made
ชื่อ Arty&Fern
ประเด็นที่น่าสนใจ เธอได้ลำดับในการเล่าเรื่องจากต้นเหตุที่ทำให้ไปเรียนทำแว่น เลือกโรงเรียน
บรรยากาศการเรียน การทำแว่นสักอันหนึ่ง บรรยากาศของเมืองมอเรซ และสุดท้ายฝากถึงคนที่อยากไปเรียนทำแว่น

ตั ด สิ น ใจทิ้ ง การเรี ย นปริ ญ ญาตรี ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ เรี ย นมา เพื่ อ ตามฝั น ไปเรี ย นแฟชั่ น
ที่ต่างประเทศ ไกลถึงเมืองอาร์เนม ประเทศเนเธอแลนด์ ที่นั่นเธอได้พบกับเรื่องที่ไม่คาดฝันมากมาย ทั้งการเรียน
การสอนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ สุดท้ายตัดสินใจลาออกกลับบ้านและใช้ความรู้เท่าที่ร่ำเรียนมา เปิดแบรนด์ส่วนตัว
ชื่อว่า MUETTA ทำเสื้อผ้าคอลเลกชันคอนเซปต์ถึงแม้จะไม่ได้เรียนจนจบ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าแรงบันดาลใจทาง
ศิลปะอาจไม่ได้มาจากใบปริญญา
ประเด็นที่น่าสนใจ เธอได้ลำดับในการเล่าเรื่องจากการตัดสินใจเป็นนักเรียนนอก บรรยากาศ
มหาวิทยาลัยศิลปะที่เนเธอร์แลนด์ การเป็นอยู่ในเมืองอาร์เนม หลังจากเรียนผ่านไป 1 ปี ฝากถึงคนที่อยากเรียน
เป็นดีไซเนอร์
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รวมฮิ ต ชี วิ ต และประสบการณ์ จ ากนั ก เรี ย นนอก# ที ม อเมริ ก า หลากหลายสาขาวิ ช าและ
ประสบการณ์ชีวิตจากดินแดนอเมริกา เช่น ไปเรียนร้องเพลงที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริก า ไปเรียนปริญญาตรีโท-เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่แคมบริดจ์และลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ไปเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ไวต์วอเตอร์ สหรัฐอเมริกา ไปเรียนกราฟิกดีไซน์ที่ซานฟรานซิสโก จนได้รับเชิญให้ทำงานที่ Apple
ซึ่งเรื่องนี้ รวม 5 ตอน เล่าประสบการณ์หลากหลายที่ได้มามากกกว่าความรู้ในตำรา

เรี ย นต่ อ เรี ย นภาษาที่ พ ม่ า ญี่ ปุ่ น ไต้ ห วั น อิ น เดี ย # ที ม เอเชี ย การหาประเทศเรี ย นต่ อ
เรี ย นภาษา บางที อ าจไม่ ต้ อ งไปถึ ง ยุ โ รปหรื อ อเมริ ก า โซนเอเชี ย แถว ๆ บ้ า นเราก็ น่ า สนใจไม่ น้ อ ยลองฟั ง
ประสบการณ์จากทีมเอเชียที่น่าสนใจ ไปเรียนปริญญาโท และเอก การบริหารจัดการมรดกโลกที่โ ตเกียว ญี่ปุ่น
ไปแลกเปลี่ยนภาษาจีนที่เมืองไถจง ไต้หวัน ไปเรียนอินเดียจนได้เรื่องมาเล่าเป็นเพจฮิต “ตามติดชีวิตอินเดีย” และ
ถูกพ่อส่งไปเรียนที่พม่าจนได้เรื่องมาเขียนเป็นหนังสือ “โยดาบอย”

28

6. The Secret Sauce
เป็ น รายการถอดรหั สความสำเร็จ เบื้องหลังกลยุทธ์ ที่ทำให้ แบรนด์ประสบความสำเร็จ เล่ าสู่
ความสำเร็จจากการทำธุรกิจ เพื่อส่งต่อให้กับคนที่กำลังสร้างธุรกิจ โดยแชร์ประสบการณ์จริง จากคนทำธุรกิจจริง
เสนอแนะแนวทางด้านการตลาดเพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้ในการแนะแนวอาชีพ
ให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ฝั น อยากเป็ น ผู้ ป ระกอบการ จะได้ รั บ ความรู้จ ากประสบการณ์ ทั้ งข้ อ ผิ ด พลาด
การเรียนรู้ วิธีคิดที่แตกต่างและเคล็ดลับความสำเร็จ

Skyller บริษัทหุ่นยนต์ที่เชื่อในการพัฒนาเทคโนโลยี Robotic และ AI เพื่อสร้าง New S Curve
ให้ ธุรกิจไทยก้าวล้ำไปไกลตั้งแต่การมีส มาร์ทฟาร์ม เครื่องบินไร้คนขับ หุ่ นยนต์ส ำรวจทั้งใต้น้ำและบนอากาศ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กำลังเดินหน้าไปทางไหน คนทำธุรกิจสามารถนำเรื่องนี้ไปปรับใช้ อย่างไร ในอนาคตจะเกิด
โอกาสอะไรอีกบ้าง นักเรียนที่สนใจด้านนี้ควรรู้เพื่อเตรียมความพร้อม เหมาะสำหรับครูแนะแนวในการแนะแนว
อาชีพให้นักเรียน

เล่าล้วงลึกกลยุทธ์ Disney + Hotstar แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ งสุดร้อนแรง หลังเปิดตัวให้บริการ
ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ผู้สร้างสมการใหม่ “ออกตัวช้า ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ตามเสมอไป”
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เจาะลึ ก เบื้ อ งหลั ง ARV บริ ษั ท เทคโนโลยี สั ญ ชาติ ไทย ที่ เริ่ ม ต้ น จากชมรมเล็ ก ๆ สู่ ก ารเป็ น
New S Curve หรือน่านน้ำใหม่ของธุรกิจในเครือ ปตท.สผ. บทเรียนการสร้าง Innovation Ecosystem

วิกฤตโควิด สัญญาณกระตุ้นให้หลายประเทศทั่วโลกเกิดการปรับตัวและปฏิรูปโครงสร้างให้พร้อม
มุง่ ไปข้างหน้าอะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดนี้ ก็เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ งของพอดแคสต์ ที่น่ าสนใจมี อีกมากมายให้ เรียนรู้ซึ่งสามารถนำ
เกร็ดเล็ กเกร็ดน้ อยที่น่ าสนใจไปใช้ในการแนะแนวอาชีพจะทำให้ เนื้อหาในการแนะแนวสนุกสนาน ได้ความรู้
น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้
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พินเทอเรส (Pinterest)
Pinterest คื อ แพ ลตฟ อร์ ม Social Network ประเภ ทหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการหา inspiration
แรงบันดาลใจในการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น งานดีไซน์ งานเว็บไซต์สวย ๆ งานแบนเนอร์ เทมเพลทที่ใช้โฆษณา
ออนไลน์ ไปจนถึงงานอิน ทีเรีย แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ภาพถ่าย มีทุกแรงบันดาลใจให้ เพื่อน ๆ อยู่ในนั้น ซึ่ง วิธีใช้
Pinterest นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากเลย เพียงแค่หารูปที่ชอบแล้วก็กดปุ่มพินลงบอร์ด เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย แต่ถ้าเพื่อน
คนไหนยังไม่เคยลองใช้งานเลย เดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีใช้ให้ค่ะ ตามมาดูทางนี้เลย
วิธีใช้ Pinterest เบื้องต้น
วิธีสมัคร pinterest ก็ง่ายมาก เพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ www.pinterest.com จากนั้นก็ทำการ
Log in เข้ามาในหน้าแรกผ่านทางเฟซบุ๊ค หรือ Google Plus ก็ได้นะคะ

มาที่หน้าแรกก็จะเจอเว็บหน้าตาแบบนี้นะคะ เค้าจะให้เลือกหมวดหมู่ที่สนใจอย่างน้อย 5 หมวด จากนั้นเค้าจะสุ่ม
เลือกภาพที่เป็นความสนใจของเราขึ้นมาเต็มเลยค่ะ
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จากนั้นเราก็ทำการใส่ Keyword ที่เราต้องการลงไปที่ช่องเสิร์ช เช่น คำว่า Web Design Layout มันก็จะขึ้นภาพ
ที่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ของเรา สวย ๆ ทั้งนั้นเลย ชมตัวอย่างการค้นหานะคะ
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20 ประโยชน์ของ Pinterest
1. เราสามารถ เซฟรูปจาก Pinterest ลงเครื่องคอมพ์ได้โดยการคลิกขวา เลือก Save as
2. สามารถใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและบนมือถือ สะดวกมาก ๆ
3. ช่วยในการรวบรวมจัดเก็บอินสไปเรชั่น ตัวอย่างงานสวย ๆ ที่เราชื่นชอบ
4. สามารถแบ่งประเภทของงานเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ง่ายต่อการค้นหา
5. ทำให้เรามีโลกทัศน์ที่เปิดกว้าง เข้าถึงผลงานของคนอื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้ เช่น งานเว็บไซต์ที่เป็น
ของฝรั่งดูอินเตอร์ งานโปสเตอร์ของญี่ปุ่นก็ดูมีเอกลักษณ์ งานแบนเนอร์ออนไลน์สวย ๆ ต้องยกให้
เกาหลี
6. เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดี ที่มีให้เราได้ เลือกดูอย่างหลากหลาย ทั้งภาพ วีดีโอ และคอนเท้นประเภท Blog
Post ที่ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจของ Blogger และ Brand อื่น ๆ ได้
7. เราสามารถหาตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ตัวเองของเราได้อย่างเต็มที่ และยังช่วยให้เราพอจะ
มองเห็นภาพรวมของแบรนด์ที่เราอยากได้ได้
8. เราสามารถใช้ Pinterset ขายของ ได้ด้วยการอัพโหลดรูปสินค้าขึ้นไปจากนั้นก็ใส่ลิงค์แนบไปด้วยว่า
ให้ตามไปซื้อที่ไหน
9. เราสามารถตามไป Follow เพื่อน บล็อกเกอร์ ช่างภาพ หรือจะเป็นบอร์ดที่เราสนใจได้ เมื่อไหร่ที่
พวกเค้าพินภาพใหม่ ๆ ลงไป มันก็จะมาขึ้นที่หน้าแรกของเราด้วยเช่นกัน นั่นยิ่งเพิ่มตัวอย่างสวย ๆ
ให้งานเราได้อีก
10. นอกจากการขายของ เราสามารถพินภาพจากเว็บไซต์เราเอง จากนั้นก็ใส่ลิงค์มาที่เว็บ เป็นการเรียก
ทราฟฟิคคนจาก พินเทอเรส มาที่เว็บไซต์ของเราได้
11. ผู้ใช้งานหลักใน พินเทอเรส จะเป็นกลุ่มผู้หญิง เพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นแนวงานแฮนด์เมด ของสวย ๆ
งาม ๆ จะเป็นที่สนใจได้ง่าย
12. ภาพที่ได้รับความนิยมบน Pinterest คือภาพยาว ๆ ในแนวตั้ง เพราะเห็นเนื้อหาบนภาพได้ชัดเจนดี
หน้าเลย์เอาท์หลักแบ่งเป็น 4 แถว บนเดสก์ท็อป แต่ทางยาวคือไม่อั้น
13. ใช้งานโดยการสร้างบอร์ดร่วมกับเพื่อนหรือคนที่เรากำลังดีลงานด้วยได้เลย จะได้มีความคิดเห็ นที่
ตรงกัน
14. สะดวกในการส่งภาพรวมของงานไปให้คนทำงานดู เข้าใจและเห็นภาพ
15. ช่วยให้ตามทันเทรนด์ของโลก เพื่อให้สไตล์งานของเรานั้นดูทันสมัย เก๋ไก๋ตลอดเวลา
16. เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้คนมาติดตามสไตล์งานของเราได้
17. ทำให้คนนอกเข้าใจภาพรวมของตัวเราและแบรนด์ได้
18. เข้ามาใช้ได้บ่อย ๆ แบบไม่ต้องคิดมาก อย่างเราก็เวียนเข้ามาทุกวัน กดพินงานที่ชอบไปเรื่อย ๆ เพลินดีค่ะ
19. ช่วยต่อยอดความคิดเราให้พัฒนาไปได้เรื่อย ๆ อย่างไม่รู้จบ
20. ถ้าใช้ pin แบบ business จะช่วยให้เรารู้จักกลุ่มคนที่แวะมาพินงานเราได้ว่าเป็นใคร มาจากประเทศ
อะไรบ้าง
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Pinterest จึ ง เป็ น อี ก ช่ อ งทางในการแนะแนวอาชี พ ให้ เห็ น ตั ว อย่ า งแนวคิ ด วิ ธี ท ำ ช่ ว ยให้
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมไอเดียจากทุกมุมโลก จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม
2554 มีผู้เข้าใช้งาน Pinterest มากถึง 478 ล้านคน
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เว็บเรียนออนไลน์ฟรี
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นาตนเองให้ มี skill ที่ ห ลากหลายมี แ หล่ งเรี ย น ออนไลน์
ที่น่ าสนใจหลายแหล่ งและหลายหลักสูตรซึ่งเครือข่ายสามารถใช้เป็นอีก ช่องทางหนึ่งในการแนะแนวอาชีพได้
ขอยกตัวอย่างดังนี้
1. สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ New Economy Academy
เป็นหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
มีภารกิจหลักคือ การพัฒ นาผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อสร้ างนั กรบทางธุร กิจ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิจไทยอย่ างเข้ม แข็งในยุค New Normal ภายใต้แนวคิด ที่ ว่า
ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ นั่นคือ มนุษย์ ดังนั้นความอยู่รอดในปัจจุบัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะขนาดของ
ธุรกิจ และทรัพยากรที่มี แต่ขึ้น อยู่กับ ความสามารถในการปรับตัวให้ เท่าทันกับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไป
มากกว่า NEA จึงเชื่อว่าการจะพัฒ นาให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง และเติบโตในช่วงเวลาที่มีปัญหารอบด้านเช่นนี้
เราต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะร่วมมือกันของผู้ประกอบการและภาครัฐ NEA
จึงได้กระจายความรู้สู่ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจแบ่งปัน Sharing knowledge = Sharing Economy
เพราะเราเชื่อว่าคนไทยทุกท่านคือ ทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่สุดสำหรับประเทศ ดังนั้น NEA จึงจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบการเรียนการสอนในแบบห้องเรียนทั่วไปหรือออฟไลน์ จนถึงระบบการเรียนการสอน
ผ่านระบบดิจิทัล ที่เรียกว่า E-Learning เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
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2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เสริมสร้างความรู้และศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในช่วงเริ่มต้น
ธุรกิจ ใหม่ด้ วยการพัฒ นาแนวคิดธุร กิจ ต่อยอดให้ ผู้ ที่จะก้าวเป็น ผู้ ประกอบการใหม่ส ามารถกำหนดแผนและ
เป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นธุรกิจ โอกาสการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการ
ดำเนิ น ธุรกิจ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ประการหนึ่ งของการเพิ่ มโอกาสการเรียนรู้ให้ กับกลุ่ มเป้าหมายคือ การมีระบบ
การเรียนรู้ที่พัฒ นาแล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ที่ส ามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ทุกภาคส่ วน
อย่างทั่วถึง
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3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพิ่ มโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านบริห ารจัดการการตลาดผ่ านทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
มี 7 หลักสูตรหลัก ดังนี้
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4. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (สคช.) เป็ น หน่ ว ยงานภาครัฐ ภายใต้ ก ารกำกั บ ของนายกรัฐ มนตรี
มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ
และให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
เป็ น การสร้ างโอกาสความก้ า วหน้ าในการทำงาน ทั้ งผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ซึ่ งมี
ประสบการณ์การทำงานและความชำนาญในวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ ให้มีความพร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุน
กลุ่มผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ
แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อันนำมาใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งมีหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
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5. จุฬาออนไลน์
เปิ ดอบรมออนไลน์ให้ แก่ผู้สนใจทั่วไปเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และมีหลักสูตรอบรมหลากหลาย
ทั้งด้านทักษะภาษา ทักษะด้านการเงินและบัญชี ความรู้ด้านกฎหมาย การดูแลสุขภาพ และทักษะที่จำเป็นในการ
ดำรงชีวิต เช่น ความรู้เรื่องยา การใช้ยาหยอดตา ซึ่งนับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์
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6. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ หรื อ ILO (International Labour Organization) เกิ ด ขึ้ น
พร้ อ มกั บ การก่ อ ตั้งสั น นิ บ าตชาติ (The League of Nations) เมื่ อ พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919) ภายใต้ ส นธิ สั ญ ญา
แวร์ซายส์ (Treaty of Versailles) โดยมีประเทศไทยร่วมเป็นประเทศสมาชิกก่อตั้งด้ว ยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
ILO คือ ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม และส่งเสริมให้สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานได้รับการยอมรับอย่างเป็น
สากล จนกระทั่งสัน นิบ าตชาติได้ถูกยกเลิกไป และมีการจัดตั้งสหประชาชาติ (United Nations) ขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2489 (ค.ศ.1946) ILO เป็นองค์กรหลักเพียงหนึ่งเดียวของสหประชาชาติที่รับผิดชอบดูแลประเด็นแรงงานของ
ประเทศสมาชิก โดยขณะนี้ ILO มีประเทศสมาชิกจำนวน 181 ประเทศ มีข้อมูลสถานการณ์แรงงานโลกและมี
อบรมออนไลน์หลายหลักสูตรมีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
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7. กรมพัฒนาผีมือแรงงาน
มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานและศั ก ยภาพของกํ า ลั ง แรงงานและ
ผู้ป ระกอบกิจการ เพื่อให้ กําลั งแรงงานมีฝีมือมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้ องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานได้เปิดอบรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ
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แหล่งข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงาน
เพื่อเป็นการติดตาม จับกระแสการเปลี่ยนแปลงทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนเพื่อทราบแนวโน้ม
สถานการณ์การจ้างงาน มีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ
1. ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
เป็ นหน่วยงานหนึ่ งของกรมการจัดหางาน มีห น้าที่พัฒ นาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน
ศึกษาวิจัย และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน ตลอดจนเสนอแนะเชิง
นโยบาย ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงานประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงาน
แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีหน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ 5 แห่ง
ได้ แก่ ศู น ย์ บ ริ ห ารข้อ มูล ตลาดแรงงานภาคเหนื อ ศูน ย์ บ ริห ารข้อ มูล ตลาดแรงงานภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ศูนย์บริหารข้อมูล
ตลาดแรงงานภาคใต้ ซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

42

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็ น แหล่ งรวบรวมข้อมูล วิจัยและพยากรณ์ ภ าวะเศรษฐกิจและธุรกิจ และสร้างเครื่องชี้ทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ส ามารถบอกภาวะเศรษฐกิ จ ล่ ว งหน้ า ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ และภาคเอกชนสามารถ
เตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันการณ์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล
สำคัญในการแนะแนว นักเรียน นักศึกษา ให้ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
2.
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3. องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี (อังกฤษ: Organisation for
Economic Co-operation and Development - OECD)
เป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และยอมรับระบอบประชาธิปไตยและ
เศรษฐกิจการค้าเสรีในการร่วมกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก แต่เดิมองค์กรนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้น
ในนามองค์ ก ารความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ของยุ โ รปหรื อ โออี อี ซี (Organization for European Economic
Co-operation : OEEC) ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 16 เมษายน ค.ศ.1948 (พ.ศ.2491) ในช่ ว งสมั ย สงครามเย็ น
วัตถุประสงค์คือ เพื่อร่วมมือกันฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจของประเทศยุโรปหลั งสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้กลับคืนมาและ
คงไว้อย่างมั่น คงตามแนวทางเศรษฐกิจ ทุน นิยมโดยแผนการมาร์แชลล์ สั ญ ญาในการก่อตั้งองค์การนี้ได้มีการ
ลงนามกัน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1948
ประเทศไทย สามารถเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
ได้ เ ป็ น ครั้ ง แรกในประวั ติ ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาของไทยและการเข้ า รั บ การทดสอบพิ ซ่ า
กระทรวงศึกษาธิการและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งยกระดับคะแนนโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (พิซา) อย่างต่อเนื่อง
PISA คื อ อะไร โปรแกรมประเมิ น สมรรถนะนั ก เรี ย นมาตรฐานสากล (Programme for
International Student Assessment หรื อ PISA) ริ เริ่ม โดยองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการ
พั ฒ น า (Organization for Economic Co-operation and Development ห รื อ OECD) มี วั ต ถุ ป ระส งค์
เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือ
ความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะ
ของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มี
ประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วม PISA มากกว่า 80 ประเทศ
แต ่ในขณะเดี ย วกั น ก็ เกิ ด คำถามจากหลายฝ่ า ยด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น ว่ า ทำไมหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ต้องจริงจังกับการเพิ่มคะแนนและยกการจัดอันดับของไทยมากเพียงนี้ นั้นเป็นเพราะว่า การประเมินคะแนนพิซ่า
ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะการวัดอันดับการคิดวิเคราะห์ การวัดความรู้ทางวิชาการของนักเรียนอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ผลพิซ่ายังมีความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนจากต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย
ซึ่งหากประเทศไทยมีผลการประเมินที่ดี นั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสามารถ
ต่อยอดในทางธุรกิจได้ และเมื่อมีนักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีตาม
ไปด้วย นั่นคือความสำคัญของพิซ่า
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4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ดำเนินการมา
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 มาเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ภายใต้
การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2530 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการพัฒนาสถาบันธุร กิจภาคเอกชนของไทยให้แข็งแกร่ง อันจะทำให้กลไก
การพัฒนา ในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ
พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก
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โลกหมุนเร็วจนตามไม่ทันเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าวันและเวลาเดินเร็ วแล้ว แต่โลกดันวิ่งเร็วกว่า
เวลา นั่ น เป็ น เพราะมี เทคโนโลยี แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต เกิ ด ขึ้ น มา ทำให้ ทุ ก อย่ า งเกิ ด ความรวดเร็ ว และมี ค วาม
สะดวกสบายยิ่งขึ้น และยิ่งมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ขึ้นมา ก็ยิ่งทำให้เทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นไป
อีกเป็นเท่าตัว เพราะต้องตอบสนองความต้องการและช่องว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คน เช่น ไม่สามารถ
ไปทำงานที่ ออฟฟิ ศได้ จึ งต้ องเปลี่ ย นเป็ น การ Video Conference แทน เพื่ อให้ การทำงานขององค์ กรไม่ ห ยุ ด
ชะงักและสามารถเดินต่อไปได้ เพราะฉะนั้นจึง ต้องมีการเรียนรู้การใช้โปรแกรมเหล่านั้น และปรับการทำงานใน
รูปแบบออนไลน์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม Lifelong Learning ไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองไว้ที่การเรียนรู้นอกระบบ
เท่ านั้ น ซึ่ งคำอธิบ ายที่ ดี ที่ สุ ด ก็ น่ าจะเป็ น ความสมั ค รใจในการเรี ย นรู้เพื่ อ บรรลุ เติ ม เต็ ม เป้ า หมายของตั ว เอง
และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

7. การสร้างความยั่งยืนในการแนะแนวอาชีพ
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการลงมื อ ทำ หรือ “Active Learning” เป็ น รู ป แบบการเรีย นรู้ที่ ช่ ว ยพั ฒ นา
ศักยภาพของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเป็นการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เคยศึกษามาในอดีตและที่เพิ่งได้เรียนมา
ประยุ ก ต์ใช้ จ ริ งและเห็ น ถึ งองค์ ป ระกอบอื่น ในความรู้นั้ น ๆ เพื่ อนำไปต่ อยอดในการแนะแนวอาชีพ ต่อ ไปได้
และการที่จะให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็คือ การนำเอาความรู้ที่ได้รับมาสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องใน
เรื่องนั้น ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำสิ่งที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดการต่อยอดและพัฒนา ร่วมกิจกรรม
สัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ วิธีการนี้จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายในการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
การสร้างความยั่งยืนในการแนะแนวอาชีพโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการแนะแนว
อาชี พ จากการหลอมรวมเทคนิ ค กรอบความคิ ด แบบเติ บ โต (Growth Mindset) และการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
(Lifelong Learning) นำมาใช้ ในการแนะแนวอาชี พ สร้ า ง Motivation ให้ กั บ ตั ว เองและนำตั ว เองไปอยู่ ใน
บรรยากาศของการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง
จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความรู้ที่มีในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะนำมาใช้
ไม่ได้แล้ว และมักจะมีการตั้งคำถามว่า คุณคิดว่าความรู้มีวันหมดอายุหรือไม่ และคิดว่าความรู้นั้นจะใช้ได้นานเท่าไหร่
การเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต แน่นอนว่าคุณจะไม่อยู่ในกรอบของสถานศึกษาอีกต่อไป ทำให้ไม่มี
การปลุกเร้าของคนอื่น ๆ เหมือนกับตอนคุณเป็นนักเรียน นักศึกษา การสร้าง Motivation ให้กับตัวเองจึงเป็น
สิ่งจำเป็ น และในการสร้ างแรงบั น ดาลใจในการเรียนรู้ที่ ดีคือการนำตัว เองไปอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้
ซึ่งยุคสมัยนี้เปิดกว้างให้กับทุกคนมาก มีงานเสวนา งาน Meet up อยู่หลากหลายงานและสามารถเข้าถึงข่าวสาร
เหล่านี้ ได้ง่าย ๆ ล้วนมีพื้น ที่ให้คุณได้แลกเปลี่ ยนและกอบโกยความรู้ เก็บเข้าตัวเอง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบ
พบปะผู้คน การเข้าไปอยู่ในออนไลน์คอมมูนิตี้ตามที่คุณสนใจก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดี ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศ
แบบไหน สิ่งสำคัญที่คุณต้องคิดไว้ก็คือ คุณกำลังศึกษาสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไร สร้างคุณค่าให้ตนเองและผู้อื่นอย่างไร
ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการเพิ่มประสิทธิภาพให้เครือข่ายในการแนะแนวอาชีพ
ไม่ว่ าคุ ณ จะเป็ น ใคร เป็ น เครือ ข่ายการแนะแนวอาชี พ ที่ ที ม จั ด การความรู้มุ่ งหวั งในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ตามกลุ่มเป้าหมายของเราหรือไม่ แต่เมื่ออ่านจนถึงบรรทัดนี้แล้วทีมจัดการความรู้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สาระดี ๆ ในเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ ครอบครัวที่คุณรักและอย่าลืมเผยแพร่สิ่งที่คุณสนใจในเล่มนี้ส่งต่อ
ให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
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