


การแนะแนวทีไ่ด้ผล 
 
ค าน า 
 
คู่มือการแนะแนวอาชีพท่ีไดผ้ลเป็นเคร่ืองมือฝึกหัดรวมถึงทฤษฏีส าคญัของการแนะแนวอาชีพ มีวิธีการ
ใหม่ๆ แบบฝึกหดั และกิจกรรมส าหรับการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อให้ครูหรือผูใ้ห้
ค  าปรึกษามีคู่มือฝึกปฏิบติัพร้อมดว้ยแบบฝึกหดัและกิจกรรมต่างๆ ทฤษฏีและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เพื่อให้มี
ขั้นตอนการแนะแนวอาชีพอยา่งละเอียดพร้อมดว้ยวตัถุดิบซ่ึงง่ายต่อการจดัการในชั้นเรียนและกลุ่มนกัเรียน 
โดยจะมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์คน้พบความเป็นตวัตนของตวัเอง และดึงความรู้สึกภายใน
ตวัตนออกมาจากการท าแบบทดสอบต่างๆ ในคู่มือน้ี ยงัมีอาชีพตวัอยา่งท่ีนกัเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อให้
ตรงกบับุคลิกภาพและทกัษะของตนเอง และวธีิการการเขียนประวติัยอ่ (Resume) ให้ไดผ้ลในการสมคัรงาน
และแบบฝึกหดัทั้งหมดไดมี้การด าเนินการและประเมินผลโดยครูและผูใ้ห้ค  าปรึกษาจากประเทศต่างๆ ใน
ยโุรป กิจกรรมต่างๆ มีการประเมินผลท่ีแตกต่างกนัจากประเทศต่างๆ  
ส่ือแนะแนวต่างๆ สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซด์แนะแนวอาชีพ (www.career-guide.en) ส่ือต่างๆ มี
ใหบ้ริการทั้งฉบบัภาษาองักฤษและภาษาต่างๆ จากประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
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บทน า 

คู่มือการแนะแนวอาชีพท่ีไดผ้ลเล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงของรายงานเก่ียวกบัการแนะแนวอาชีพท่ีไดผ้ล 

จดัท าข้ึนโดย เครือข่ายแห่งยูโรเปียน “คู่มือแนะแนวส าหรับโรงเรียน” (www.career-guide.eu) เขียนโดย  

Nora Gikopoulou ซ่ึงเหมาะส าหรับการแนะแนวอาชีพในโรงเรียน เน้ือหาประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ทฤษฏี

การแนะแนวอาชีพ สถานะการแนะแนวในยุโรป และคู่มือแนะแนวอาชีพส าหรับโรงเรียน; วิธีการและ

หลกัการของโครงการทั้งน้ี กองส่งเสริมการมีงานท าได้คดัเลือกแปลมาเฉพาะในส่วนของคู่มือแนะแนว

อาชีพส าหรับโรงเรียน; วิธีการและหลกัการของโครงการ โดยเร่ิมตน้จากหนา้ 100 เป็นตน้ไป ซ่ึงมีเน้ือหาท่ี

เป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้นแนะแนวท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยมีวิธีการท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะห์คน้พบความเป็นตวัตนของตวัเอง และดึงความรู้สึก

ภายในตวัตนออกมาจากการท าแบบทดสอบต่างๆ ในคู่มือน้ี โดยมีตวัอย่างอาชีพท่ีนกัเรียนสามารถเลือก

ศึกษาต่อให้ตรงกบับุคลิกภาพและทกัษะของตนเอง และวิธีการการเขียนประวติัย่อ (Resume) ให้ไดผ้ลใน

การสมคัรงาน  

กองส่งเสริมการมีงานท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้น

แนะแนวไดเ้ป็นอยา่งดี 

          
กองส่งเสริมการมีงานท า 

          พฤศจิกายน 2557 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

คู่มือการแนะแนวอาชีพท่ีได้ผล “การแนะแนวในโรงเรียน” เป็นเคร่ืองมือฝึกหัดรวมถึงทฤษฏี  
ส าคญัของการแนะแนวอาชีพ วธีิการใหม่ๆ แบบฝึกหดั และกิจกรรมส าหรับการแนะแนวอาชีพในโรงเรียน
จุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อให้ครูหรือผูใ้ห้ค  าปรึกษามีคู่มือฝึกปฏิบติัพร้อมด้วยแบบฝึกหัดและกิจกรรมต่างๆ 
ทฤษฏีและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เพื่อให้มีขั้นตอนการแนะแนวอาชีพอย่างละเอียดพร้อมด้วยวตัถุดิบ            
ซ่ึงง่ายต่อการจดัการในชั้นเรียนและกลุ่มนักเรียนแบบฝึกหัดทั้งหมดได้มีการด าเนินการและประเมินผล     
โดยครูและผูใ้ห้ค  าปรึกษาจากประเทศต่างๆ ในยุโรป กิจกรรมต่างๆ มีการประเมินผลท่ีแตกต่างกนัจาก
ประเทศต่างๆ โดยการท างานกลุ่มเป็นวิธีการหลกัและเป็นหน่วยหน่ึงของเครือข่ายการแนะแนว กิจกรรม
เครือข่ายดา้นการฝึกอบรมและการสนบัสนุนของครูและผูใ้หค้  าปรึกษาท่ีเก่ียวเน่ืองกนั มี 3 วธีิการท่ีส าคญั 
ประการแรก การรู้จกัและยอมรับบุคลิกภายในและลกัษณะเฉพาะภายนอก นักเรียนต้องพยายามเข้าใจ   
ตวัเอง ความสามารถของตวัเอง และทกัษะของตวัเอง คุณค่าและแรงจูงใจของตวัเอง หัวขอ้วิชาเก่ียวขอ้ง    
กบัการพฒันาส่วนบุคคลเป็นหน่ึงในส่ิงส าคญัและเป็นส่วนท่ียากในขั้นตอนการแนะแนวอาชีพ 
ประการที่สอง  ต้องเรียนรู้ข้อมูลเก่ียวกับระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน การศึกษาในโรงเรียน            
ความตอ้งการตลาดแรงาน ทกัษะท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุดและการเช่ือมโยงกบัตลาดแรงงาน 
ข้ันตอนสุดท้าย เก่ียวกับการเช่ือมต่อจากโรงเรียนไปสู่โลกของการท างานและเลือกทางเลือกและ              
การวางแผนทางอาชีพ การพฒันาทกัษะทางอาชีพ ขั้นตอนการตดัสินใจท่ีดี โครงสร้างของประวติัย่อและ
จดหมายน า การเตรียมการส าหรับการสัมภาษณ์งานและการปรับตวัในสถานท่ีท างานใหม่  
 
หัวข้อวชิาแสดงถึง 3 ขั้นชีวติที่ควรปฏิบัติเพือ่ให้ประสบผลส าเร็จในเส้นทางชีวติด้านอาชีพและด้านอืน่ๆ  
1. รู้จักตัวเอง ในหวัขอ้วชิา กระบวนการในการจดจ ามุมมองของตวัเองเป็นหวัขอ้ท่ีมีชีวิตในโครงสร้างน้ี ฝึก
ปฏิบติัเก่ียวกบัการยอมรับและการพฒันาการส่วนบุคคลในส่วนอ่ืนของกิจกรรมการวิจยัในวิชาน้ีคือความ
คิดเห็นส่วนตวั ความเช่ือมัน่ในตนเอง การประเมินตนเอง กระบวนการแนะน าการสอนงาน การฝึกปฏิบติั
การศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าและความสนใจของเด็ก 
2. รู้จักกบัตลาดแรงงาน ในเน้ือหาวชิาน้ี หวัขอ้เก่ียวกบัตลาดแรงงานไดมี้การท างาน หวัขอ้หลกัคือขอ้จ ากดั
ของอุตสาหกรรม การวิจยัอาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดวิธีการในการ
จดัการรายช่ืออาชีพและวนัอาชีพในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา 
3. พฒันาเส้นทางอาชีพของตัวเอง ในกลุ่มท างานน้ี ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการวางแผนอาชีพ - โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ - เป็นการเรียนรู้และเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ การพฒันาการความสามารถ
และทกัษะหรือกฎในการเล่นเกมและแบบฝึกหัดทกัษะในการตดัสินใจ การเขียนประวติัย่อ ทกัษะในการ
น าเสนอ ทกัษะดา้นสังคม การส่ือสาร ประสิทธิผลส่วนตวั ทกัษะในการปรับวฒันธรรม เรียนรู้วิธีการหา
ต าแหน่งงานวา่งท่ีสืบคน้และเผยแพร่ในเวบ็ไซด ์
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ค าน า 
 

คู่มือการแนะแนวอาชีพท่ีไดผ้ลเป็นเคร่ืองมือฝึกหัดรวมถึงทฤษฏีส าคญัของการแนะแนวอาชีพ มีวิธีการ
ใหม่ๆ แบบฝึกหดั และกิจกรรมส าหรับการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อให้ครูหรือผูใ้ห้
ค  าปรึกษามีคู่มือฝึกปฏิบติัพร้อมดว้ยแบบฝึกหดัและกิจกรรมต่างๆ ทฤษฏีและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เพื่อให้มี
ขั้นตอนการแนะแนวอาชีพอย่างละเอียดพร้อมดว้ยวสัดุซ่ึงง่ายต่อการจดัการในชั้นเรียนและกลุ่มนกัเรียน
โดยจะมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์คน้พบความเป็นตวัตนของตวัเอง และดึงความรู้สึกภายใน
ตวัตนออกมาจากการท าแบบทดสอบต่างๆ ในคู่มือน้ี ยงัมีตวัอยา่งอาชีพท่ีนกัเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อให้
ตรงกบับุคลิกภาพและทกัษะของตนเอง และวธีิการการเขียนประวติัยอ่ (Resume) ให้ไดผ้ลในการสมคัรงาน
และแบบฝึกหัดทั้งหมดได้มีการด าเนินการและประเมินผลโดยครูและผูใ้ห้ค  าปรึกษาจากประเทศต่างๆ        
ในยุโรป กิจกรรมต่างๆ มีการประเมินผลท่ีแตกต่างกนัจากประเทศต่างๆ ส่ือแนะแนวต่างๆ สามารถดาวน์
โหลดไดจ้ากเวบ็ไซดแ์นะแนวอาชีพ (www.career-guide.en) ส่ือต่างๆ มีให้บริการทั้งฉบบัภาษาองักฤษและ
ภาษาต่างๆ จากประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

การแนะแนวท่ีไดผ้ล 
 
คู่มือการแนะแนวอาชีพท่ีได้ผลเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเครือข่ายยุโรป ‚การแนะแนวในโรงเรียน‛ 
(www.career-guide.en) เป็นเคร่ืองมือฝึกหัดรวมถึงทฤษฏีส าคญัของการแนะแนวอาชีพ วิธีการใหม่ๆ และ
แบบฝึกหดั และกิจกรรมส าหรับการ 
 
แนะแนวอาชีพในโรงเรียน จุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อให้ครูหรือผูใ้ห้ค  าปรึกษามีคู่มือฝึกปฏิบติัพร้อมด้วย
แบบฝึกหัดและกิจกรรมต่างๆ ทฤษฏีและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เพื่อให้มีขั้นตอนการแนะแนวอาชีพอย่าง
ละเอียดพร้อมดว้ยวตัถุดิบซ่ึงง่ายต่อการจดัการในชั้นเรียนและกลุ่มนกัเรียน  แบบฝึกหัดทั้งหมดไดมี้การ
ด าเนินการและประเมินผลโดยครูและผูใ้ห้ค  าปรึกษาจากประเทศต่างๆ ในยุโรป กิจกรรมต่างๆ มีการ
ประเมินผลท่ีแตกต่างกนัจากประเทศต่างๆ  
ส่ือแนะแนวต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์แนะแนวอาชีพ (www.career-guide.en) ส่ือต่างๆ           
มีใหบ้ริการทั้งฉบบัภาษาองักฤษและภาษาต่างๆ จากประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การแนะแนวทีไ่ด้ผล 
การแนะแนวอาชีพส าหรับโรงเรียน วธีิการและหลกัการของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

การท างานกลุ่มเป็นวธีิการหลกั เป็นหน่วยหน่ึงของเครือข่ายการแนะแนว กิจกรรมเครือข่ายดา้นการฝึกอบรม
และการสนบัสนุนของครูและผูใ้หค้  าปรึกษาเก่ียวเน่ืองกนั มี 3 วธีิการท่ีส าคญัคือ 

 ท าให้การแนะแนวอาชีพอยูใ่นหลกัสูตรของโรงเรียนให้เป็นท่ีแพร่หลายเปิดเผยโดยส ารวจและปรับ
ใหเ้หมาะสมเพื่อใหเ้ป็นวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

 จดัให้มีการเช่ือมโยงในแนวราบระหว่างโรงเรียนและสังคม โดยท าสะพานเช่ือมช่องว่างระหว่าง
การศึกษากบัตลาดแรงงาน 

 ปรับและประเมินการประยุกตใ์ช้บนพื้นฐานของวิธีการของ ICT และวิธีปฏิบติัท่ีเน้นดา้นการแนะ
แนวอาชีพ 

วตัถุประสงคห์ลกัของคณะท างาน คือ 
 กระตุน้ใหมี้ความพยายามใหน้ าการแนะแนวอาชีพเขา้มาน านโยบายการศึกษาและ 
 พฒันาประวติัทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานส าคญัและสร้างเวบ็ แนะน าอาชีพส าหรับโรงเรียนและช่องทาง

การเพิ่มการติดต่อส่ือสาร (การประชุมเชิงปฏิบติัการ ขอ้มูลรายวนั การประชุม) เพื่อใหมี้ขอ้มูล 
 ส าหรับวิธีปฏิบติัท่ีดีในการเร่ิมตน้การศึกษาการแนะแนวอาชีพในยุโรปโดยการส ารวจ (รายงานการ

แนะแนวท่ีประสบความส าเร็จในโรงเรียน) 
 ให้การสนบัสนุนพิเศษและโอกาสในการฝึกอบรมแก่ผูศึ้กษาการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนทัว่ทั้ง

ยโุรป 
 พฒันาหลกัสูตรใหม่ 
 จดัใหมี้การเช่ือมโยงในแนวราบระหวา่งโรงเรียนกบัสังคม 
 ประเมินวธีิการการประยกุตใ์ช ้ICT พื้นฐานและเนน้การฝึกปฏิบติัการแนะแนวอาชีพ 
 สนบัสนุนชาวยโุรปในมิติการบงัคบัใชก้ารแนะแนวอาชีพในระยะยาวใหค้รอบคลุมในยโุรป 
 สร้างเง่ือนไขความสามารถในการรักษาไวแ้ละการขยายเครือข่าย 

วิวฒันาการของกิจกรรมการวิจยัและตามทฤษฏีการให้ค  าปรึกษาด้านอาชีพ 3 หัวขอ้วิชาได้รับการพฒันา
ต่อไปน้ี หวัขอ้วชิาเป็นตวัอยา่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

3 ขั้นชีวติท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในเส้นทางชีวติดา้นอาชีพและดา้นอ่ืนๆ  
ประการแรก นักเรียนรู้จกัและยอมรับบุคลิกภายในและลกัษณะเฉพาะภายนอก นกัเรียนตอ้งพยายามเขา้ใจ
ตวัเอง ความสามารถของตวัเอง และทกัษะของตวัเอง คุณค่าและแรงจูงใจของตวัเอง หัวขอ้วิชาเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาส่วนบุคคลเป็นหน่ึงในส่ิงส าคญัและเป็นส่วนท่ียากในขั้นตอนการแนะแนวอาชีพ เม่ือมีขอ้มูล
ส าหรับตวัเองแลว้ นกัเรียนตอ้งเรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน การศึกษาในโรงเรียน 
มีความตอ้งากรตลาดแรงาน ทกัษะท่ีตอ้งการท่ีสุดและการเช่ือมโยงหลกักบัตลาดแรงงานและหวัขอ้ ท่ีรวมถึง
หวัขอ้วชิาท่ี 2 
ขั้นตอนสุดทา้ยเก่ียวกบัการเช่ือมต่อจากโรงเรียนไปสู่โลกของการท างานและเลือกทางเลือกและการวางแผน
ทางอาชีพ การพฒันาทกัษะทางอาชีพ ขั้นตอนการตดัสินใจท่ีดี โครงสร้างของประวติัยอ่และจดหมายน า การ
เตรียมการส าหรับการสัมภาษณ์งานและการปรับตวัในสถานท่ีท างานใหม่ ประกอบดว้ยหวัขอ้วชิาท่ี 3  
3 หวัขอ้วชิาประกอบดว้ยตามตารางดา้นล่าง 
 
 

เน้ือหาวชิาท่ี 1 

คน้หาตวัเอง 
 ตวัเอง 
 ทกัษะชีวิตและเร่ืองทัว่ไป (ทกัษะการเรียนรู้และความสามารถ พรสวรรค ์

สมรรถภาพ) 
 การสอนงาน (การสอนงาน กระบวนการ การฝึกทกัษะ วธีิการ) 
 ความเป็นส่วนตวั คุณค่า ความสนใจและแรงจูงใจ 

 
 
 
 

เน้ือหาวชิาท่ี 2 

สืบหาตลาดแรงงาน 
 ตลาดแรงงาน 
 ทกัษะ ประสบการณ์และความรู้ท่ีตอ้งการในกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกนั 
 อาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
 วิธีการง่ายๆ ในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดแรงงานและจ าเป็นในประเทศ

ของหุน้ส่วนโครงการ 
 วธีิการท่ีน าเสนอ 

 
เน้ือหาวชิาท่ี 3 

 

วธีิการพฒันาอาชีพของท่าน 
 อาชีพก าหนดทกัษะ 
 การบรรจุงาน 
 การส่งผา่น 

 รู้จักตัวเอง ในหวัขอ้วิชา กระบวนการในการจดจ ามุมมองของตวัเองเป็นหวัขอ้ท่ีมีชีวิตในโครงสร้าง
น้ี ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบั 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
การยอมรับและการพฒันาการส่วนบุคคลซ่ึงไดมี้การศึกษาและเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ (www.career-guide.en)   
ในส่วนอ่ืนของกิจกรรมการวิจยัในวิชาน้ีคือความคิดเห็นส่วนตวั ความเช่ือมัน่ในตนเอง การประเมินตนเอง 
กระบวนการแนะน าการสอนงาน การฝึกปฏิบติั การศึกษาเก่ียวกบัคุณค่าและความสนใจของเด็ก 

 รู้จักกับตลาดแรงงาน ในเน้ือหาวิชาน้ี หัวขอ้เก่ียวกบัตลาดแรงงานได้มีการท างาน หัวขอ้หลกัคือ
ข้อจ ากัดของอุตสาหกรรม วิจยัอาชีพท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดและไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด         
หาวธีิการในการจดัการรายช่ืออาชีพและวนัอาชีพในโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา 

 พัฒนาเส้นทางอาชีพของท่าน ในกลุ่มท างานน้ี ฝึกปฏิบติัเก่ียวกับทกัษะการวางแผนอาชีพ -
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ - เป็นการเรียนรู้และเผยแพร่ในเว็บไซด ์              
การพฒันาการความสามารถและทกัษะหรือกฎในการเล่นเกมและแบบฝึกหดั: ทกัษะในการตดัสินใจ 
การเขียนประวติัยอ่ ทกัษะในการน าเสนอ ทกัษะดา้นสังคม การส่ือสาร ประสิทธิผลส่วนตวั ทกัษะใน
การปรับวฒันธรรม เรียนรู้วธีิการหาต าแหน่งงานวา่งท่ีสืบคน้และเผยแพร่ในเวบ็ไซด ์

การแบ่งประเภทน้ี กิจกรรมและแบบฝึกหัดได้มีการพฒันาตามโครงสร้างและรายละเอียด ครอบคลุม 3 
เน้ือหาวชิาส าคญั วตัถุดิบประกอบไปดว้ยส่วนท่ีสามของรายงาน ‚การแนะแนวอาชีพท่ีไดผ้ล‛ 
วตัถุประสงค์หลกัคือเพื่อให้ครูหรือผูใ้ห้ค  าปรึกษามีคู่มือปฏิบติัท่ีมีแบบทดสอบและค าอธิบายรายละเอียด
กิจกรรม พร้อมทั้งโครงสร้างทางทฤษฏีและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
แบบฝึกหดัทั้งหมดไดจ้ดัท าข้ึนและประเมินโดยครูและผูใ้ห้ค  าปรึกษาจากประเทศต่างๆ ในยุโรป ขอ้เท็จจริง
คือบางกิจกรรมไดมี้การประเมินท่ีแตกต่างกนัในประเทศต่างๆ มนัเป็นปกติและผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ระบบ
การศึกษา วตัถุประสงค ์วธีิการและวฒันธรรมจะแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ 
วตัถุดิบของการแนะแนวอาชีพมีใหด้าวน์โหลดในการประชุมการแนะแนวอาชีพ (www.carer-guide.eu). 
วตัถุดิบแต่ละอยา่งในการประชุมประกอบดว้ยเร่ืองราวภาษาองักฤษและฉบบัแปลเป็นภาษาประเทศหุน้ส่วน 
แบบฟอร์มการประเมินผลออนไลน์ได้มีการออกแบบให้กับครูท่ีได้จดัท าวตัถุดิบการแนะแนวอาชีพใน
โรงเรียน 
(แบบฟอร์มน้ีสามารถเขา้ไปไดจ้าก ส าหรับครูสามารถเขา้ถึงการประชุมการแนะแนวอาชีพไดย้ากเพราะวา่ไม่
มีประสบการณ์ในการใชป้ระโยชน์ในการอภิปราย  ดว้ยเหตุน้ี ค  าอธิบายท่ีชดัเจนของกระบวนการประเมินผล
ท่ีมีให้คลงัขอ้มูลการแนะแนวอาชีพเพื่อสนบัสนุนครู ในบางกรณี ผูร่้วมงานไดมี้การเตรียมแบบฟอร์มฉบบั
พิมพไ์วใ้หค้รูดว้ย  แบบฟอร์มใหค้รูใหค้ะแนนความส าเร็จแต่ละดา้นของวตัถุดิบ 3 ดา้น คือ 

 การบงัคบัใช้ มนัสามารถปฏิบติัไดใ้นฐานท่ีท่านเป็นอาจารยแ์นะแนวอาชีพ (เช่น มีความสามารถท่ี
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้/การสอน) 
 
 
 
 
 

http://www.career-guide.en/


 
 

 

 

 ประสิทธิผล การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ (เช่น บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้กบักลุ่มเป้าหมาย) 
 ประสิทธิภาพ พยายามท าให้วตัถุดิบผลส าเร็จ (เช่น ราคา เวลา ความตอ้งการใช้วตัถุดิบ) ในการ

ประชุมการแนะแนวอาชีพมีการเช่ือมโยงวตัถุดิบมากกกวา่ 40 ชนิดกบัแบบประเมินผล นอกจากน้ีครู
ยงัมีโอกาสแสดงความเห็นกบัวตัถุดิบในการหารือกนัในท่ีประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมและแบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
เนือ้หาวชิาที ่1 ค้นหาตัวเอง 
ส่งเสริมความเช่ือมันตัวท่านเอง 
ทฤษฏีเบือ้งต้น 
ความเช่ือมัน่ในตวัเองมีความสัมพนัธ์กบัคุณค่าของตวัเองและมีค่าส าหรับตวัท่าน สร้างความเช่ือมัน่เป็น
ขั้นตอนแรกเพื่อใหชี้วติท่านมีความสุขและมีชีวติทีดีกวา่ 
ความเช่ือมัน่ในตวัเองช่วยเพิ่มความมัน่ใจของท่าน ถา้ท่านมีความมัน่ใจท่านจะเคารพตวัท่านเอง ถา้ท่านเคารพ
ตวัเองท่านก็สามารถเคารพผูอ่ื้นได ้ปรับปรุงความสัมพนัธ์ ความส าเร็จและความสุขของท่าน 
ความเช่ือมัน่ต ่าจะท าใหรู้้สึกไม่ดี ไม่มีความสุข ไม่ปลอดภยัและไม่มีความมัน่ใจ การตดัสินใจของผูอ่ื้นอาจจะ
ท าใหท้่านพึ่งพอใจตามไป การวพิากษภ์ายใน เสียงถากถางของความไม่พอใจในตวัท่าน ท าให้ท่านสะดุดทุกๆ
ความทา้ทายและความทา้ทายดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได ้
ค าอธิบายของกจิกรรม 
กิจกรรมทั้งหมดไดก้ล่าวถึงความเช่ือมัน่และสามารถน ามาเป็นเคล็ดลบัหรือค าแนะน าไดเ้ช่นกนั 
จุดมุ่งหมายของการสอน 
แบบทดสอบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความเช่ือมัน่ของนกัเรียนและสอนให้นกัเรียนรักและความยอมรับ
ตวัเองโดยการกระท าท่ีก าหนด 
กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียนอาย ุ14-17 ปี 
ข้อแนะน าส าหรับผู้ให้ค าปรึกษา 
บทบาทของครูคือใหค้  าแนะน ากิจกรรม หลีกเล่ียงการกระตุน้ในใจ 
ผูใ้ห้ค  าปรึกษาส่งกระดาษเปล่าให้นักเรียน และบอกนักเรียนเพื่อท ารายช่ือ  เขียนส่ิงของหรือกิจกรรมท่ี
นกัเรียนท าไดดี้  จากนั้นใหน้กัเรียนเขียนส่ิงท่ีนกัเรียนอยากจะท าใหไ้ดดี้ลงในกระดาษ  ผูใ้ห้ค  าปรึกษาบอกให้
นกัเรียนพลิกกระดาษและเขียนส่ิงท่ีตวัเองช่ืนชอบ 3 อย่าง  เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือสองวนัก่อน ให้รายละเอียด
และเหตุผลท่ีท่านรู้สึกภูมิใจ 
แน่นอน มนัเป็นเร่ืองปกติส าหรับบางคนท่ีตอ้งมีความรู้สึกข้ึนและลง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
แต่การเคารพตวัเองท่ีต ่าไม่ควรไดรั้บการยอมรับ ความรู้สึกเช่นนั้นท่านไม่ส าคญัวา่จะท าให้ท่านเสียใจ และท า
ให้ท่านไม่พยายามกบัส่ิงใหม่  มนัท าให้ท่านไม่อยากมีเพื่อนใหม่หรือท าร้ายส่ิงท่ีท าในโรงเรียน การมีการ
เคารพตวัเองท่ีเขม้แข็งเป็นส่วนส าคญัมากในการเติบโตต่อไป  เม่ือท่านโตข้ึนและตอ้งเผชิญหน้ากบัการ
ตดัสินใจ- โดยเฉพาะเม่ืออยูใ่นภาวะความกดดนั การเคารพตวัเองท่ีท่านมีอยูม่ากกวา่เป็นส่ิงท่ีดีกว่า  เป็นส่ิง
ส าคญัท่ีรู้วา่ท่านมีนั้นมีค่ามากท่ีสุด 
เวลา  
45 นาที 
ทรัพยากรทีจ่ าเป็น 
กระดาษ 
ท่านสามารถเพิม่การนับถือตนเองให้กบันักเรียนได้ด้วยกจิกรรมต่อไปนี ้

 เขียนส่ิงท่ีท่านท าไดดี้ 
 มนัอาจเป็นอะไรก็ได้จากการวาดหรือร้องเพลงเล่นกีฬาหรือเล่าเร่ืองตลก (ถา้ท่านมีปัญหากบัส่ิงท่ี

ท่านเขียน ใหถ้ามพอ่หรือแม่เพื่อช่วยเหลือท่านได)้ หลงัจากนั้นใหเ้พิ่มส่ิงท่ีท่านอยากจะท าใหดี้ 
 ใหค้  าชมเชยตวัเองทุกวนั วนัละสามค าชม อยา่เพียงแค่พดู 
 ฉนัสุดยอด ระบุส่ิงท่ีท่านท าไดดี้ท่ีสุด เช่น วนัน้ีฉนัเป็นเพื่อนท่ีดีของจิล หรือ ฉนัท าขอ้สอบไดดี้กวา่ท่ี

ฉนัคิดเสียอีก 
เคลด็ลบั 

 จ าไวว้่าร่างกายเป็นของท่าน ไม่ว่าหุ่น ขนาด หรือสีจะเป็นอะไร ถา้ท่านกงัวลเก่ียวกบัน ้ าหนกัหรือ
ขนาด ท่านสามารถตรวจกบัหมอเพื่อให้แน่ใจวา่ทุกอยา่งปกติดีไหม  เตือนตวัเองถึงส่ิงท่ีร่างกายท่าน
ท าไดดี้ เช่น ‚ขาของฉนัแขง็แรงพอท่ีจะเล่นสเก็ตไดดี้‛ 

  จ  าไวว้่ามีส่ิงท่ีตวัท่านไม่สามารถเปล่ียนแปลงมนัได้ ท่านควรยอมรับและรักในส่ิงนั้น เช่น สีผิว 
ขนาดเทา้ เพราะวา่มนัเป็นส่วนหน่ึงของท่าน 

 เม่ือท่านไดย้ินความคิดเห็นในแง่ลบเกิดข้ึนหวั  บอกตวัเองให้หยุดมนั  เม่ือท่านท าส่ิงน้ีท่านจะมีพลงั
ท่ีจะผลกัดนัเสียงขา้งในท่ีมารบกวนท่าน  

การมุ่งท าแต่ส่ิงดีและมีคุณภาพดีเยี่ยม ท่านเรียนรู้ท่ีจะรักและยอมรับตวัเอง - ส่วนประกอบส าคญัส าหรับ       
การเคารพตวัเองท่ีเขม้แข็ง แมว้า่ท่านตอ้งเขา้ห้องเพื่อการปรับปรุง (และใครท่ีไม่ท า) เช่ือวา่ท่านมีคุณค่าและ
ส่ิงส าคญัท่ีช่วยใหก้ารเช่ือมัน่ในตนเองของท่านชดัเจนข้ึน 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

อ้างองิ 
ทบทวนและปรับปรุงโดย เดวทิ ว ีเชทโล ดร. และ คอลีน เทเลอร์ ลูเค่น ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต 
วนัท่ี กรกฎาคม 2005 
 
แบบทดสอบภูเขาน า้แข็ง 
ทฤษฏีเบือ้งต้น 
การพฒันาส่วนบุคคลเป็นการเทียบเคียงโดยตรงกบักระบวนการแนะแนวอาชีพ  มนัเป็นขั้นแรกของเส้นทาง
ชีวติท่ียนืยาวของนกัเรียน ในเส้นทางท่ีเป็นจริงและตอ้งกระท า 
แบบฝึกหดัน้ีเป็นทฤษฏีพื้นฐานของโจฮาริ วนิโดวแ์ละไดมี้การน าไปใชใ้นโรงเรียนอิลินเกอมานิกิ อโกกิ 
 
ทฤษฏีโจฮาริ วนิโดว์ 
โจฮาริ วินโดว์ได้มีการน าไปใช้เป็นแบบอย่างอย่างแพร่หลาย ส าหรับความเข้าใจและการฝึกการรับรู้           
การพฒันาตวัเอง ปรับปรุงการติดต่อส่ือสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การเคล่ือนไหวของกลุ่ม การพฒันา
ทีมและความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 
โจฮาริ วินโดว์เป็นเสมือนตวัแทนของข้อมูลข่าวสาร ความรู้สึก ประสบการณ์ ความคิด ทศันคติ ทกัษะ          
ความตั้งใจ แรงจูงใจ  เป็นต้น - ภายในหรือเก่ียวกับตวับุคคล – ในความสัมพนัธ์ต่อกลุ่ม  จาก 4 มุมมอง         
ซ่ึงอธิบายไวด้า้นล่าง  ค  าศพัท์เฉพาะทางโจฮาริ วินโดว ์หมายถึง ‘ตวัเอง’ และ ‘คนอ่ืน’ ‘ตวัเอง’ หมายถึง
ตวัเองคนเดียว ‘คนอ่ืน’ หมายถึง บุคคลอ่ืนในกลุ่มคนหรือทีม 4 มุมมองของโจฮาริ วินโดวเ์รียกวา่ ‘ขอบเขต’ 
หรือ ‘พื้นท่ี’ หรือ ‘คร่ึงวงกลม’ แต่ละขอบเขตน้ีมีส่วนประกอบและตวัแทนของขอ้มูล - ความรู้สึก แรงจูงใจ 
เป็นตน้ รู้จกับุคคล แมว้า่ขอ้มูลนั้นจะรู้หรือไม่รู้จกัโดยบุคคลหรือไม่ และแมว้า่ขอ้มูลจะรู้จกัหรือไม่รู้จกัโดย
ผูอ่ื้นในกลุ่มหรือไม่ 4 ขอบเขตของโจฮาริ วนิโดว ์มีดงัน้ี แสดงจ านวนคร่ึงวงกลมและช่ือท่ีใชท้ัว่ไป   
โจฮาริ วนิโดว์ 4 ขอบเขต 
1. อะไรท่ีตวัเองรู้และผูอ่ื้นก็รู้ – พื้นท่ีเปิด เปิดตวัเอง พื้นท่ีวา่ง  ตนเองวา่ง หรือ ‘สนามกีฬา’ 
2. อะไรท่ีตวัเองไม่รู้ แต่ผูอ่ื้นรู้ - พื้นท่ีบอด ตวัเองตาบอด หรือ ‘จุดบอด’   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
3. อะไรท่ีตวัเองรู้ท่ีผูอ่ื้นไม่รู้ พื้นท่ีปิดบงั ปิดบงัตวัเอง พื้นท่ีหลีกเล่ียง หลีกเล่ียงตวัเอง 
4. อะไรท่ีตวัเองไม่รู้และผูอ่ื้นก็ไม่รู้ดว้ย พื้นท่ีท่ีไม่รู้หรือไม่รู้ตวัเอง 
 

 
เปิดเผย/อิสระกบั

ตวัเอง 
 

 
ท่ีบอดของตวัเอง 

 
ปิดบงัตวัเอง 

 

 
ไม่รู้จกัตวัเอง 

 
วตัถุประสงคห์ลกัควรให้มีการพฒันา ’พื้นท่ีเปิด’ ส าหรับทุกคน เพราะเม่ือเราท างานในพื้นท่ีน้ีกบัผูอ่ื้นเราท า
ให้มนัมีประสิทธิภาพและเป็นผลไดม้ากท่ีสุด และกลุ่มก็จะเป็นผลดีท่ีสุดเช่นกนั พื้นท่ีเปิดว่าง หรือ ‘สนาม
กีฬา’ สามารถเป็นพื้นท่ีว่างเม่ือมีการติดต่อส่ือสารและความร่วมมือท่ีดีเกิดข้ึน ว่างจากความว้าวุ่นใจ             
ความหวาดระแวง ความสับสน ความขดัแยง้และการเขา้ใจผดิ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัเรียน อาย ุ15 – 17 ปี 
 ผูใ้หค้  าปรึกษา 
 คุณครู 

ค าอธิบายแบบฝึกหัด 
กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมเก่ียวขอ้งความคิดเห็นของตวัเองและพยายามกระตุน้ให้นักเรียนคน้หาขา้งในของ
ตวัเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
จุดมุ่งหมายของการสอน 

 กระตุน้ใหน้กัเรียนแยกแยะอุปนิสัยส่วนตวัภายนอกออกจากภายใน 
 ช่วยใหน้กัเรียนยอมรับลกัษณะเฉพาะของตวัเอง 
 จดจ าและบอกช่ือของความรู้สึกนั้น 
 ช่วยให้นักเรียนพฒันาจิตวิญญาณทีมงาน ให้มีปฏิกิริยาต่อกัน เพื่อก าหนดจุดมุ่งหมายเดียวกัน  

เปิดเผยความคิดและแบ่งปันประสบการณ์ 
 สร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนเช่ือวา่ลกัษณะเฉพาะทั้งหมดเป็นเน้ือแท ้และใหย้อมรับความจริงนั้น 
 สร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนเขา้ใจวา่ควรจะยอมรับลกัษณะเฉพาะของตวัเองและพยายามเปล่ียนแปลง

ส่ิงท่ีคิดวา่เป็นลบ 
ค าพูดเพียงเล็กน้อยท่ีช่วยนักเรียนได้พฒันาความเป็นทีมงาน  กระตุ้นซ่ึงกันและกัน มุ่งไปท่ีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนั เปิดเผยความคิดและแบ่งปันประสบการณ์ 
 
เวลา 
45 นาทีรวมถึงบทสนทนา 
 
ทรัพยากรทีจ่ าเป็น 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร กล่องใส่ของ กาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
ขั้นตอนแบบฝึกหัดของไอซ์เบร์ิก 
ขั้นตอนที ่1 
 

 
 
รูปท่ี 1 ภาพภูเขาน ้าแขง็ 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 ลกัษณะเฉพาะของมนุษยใ์นกระดาน 

 
นกัเรียนเตรียมลกัษณะเฉพาะท่ีคิดวา่คลา้ยกบัตวัเองมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด 
เม่ือเรียบร้อยแลว้ เราถาม ‚ท่านชอบส่ิงท่ีท่านมองเห็นหรือไหม‛ ท่านตอ้งการเก็บรักษามนัไวไ้หม ตอนน้ี
ขอให้หยิบลกัษณะเฉพาะมาหน่ึงอย่าง ความขาดแคลนส่งผลต่อตวัท่านอย่างไร  มนัจะไม่เป็นการผกูพนักบั
นักเรียนท่ีจะตอบค าถาม 5-6 ความคิดเห็นสามารถได้ยินได้  เราจึงตอ้งพยายามท าให้การเคล่ือนไหวของ
นกัเรียนชดัเจนข้ึน การแสดงออกทางใบหนา้แมก้ระทั้งการเหลือบมอง 
 
 
 
 
 
 
 

เราเขยีนลกัษณะเฉพาะของมนษุย์ลงบนกระดานหรือ

ให้ภาพถา่ยลกัษณะเฉพาะกบันกัเรียนแตล่ะคน  ทัง้ 

6 กลอ่ง หลงัจากนัน้นายเรียนเลอืกลกัษณะเฉพาะที่

อธิบายถงึตวัเองและเขยีนลงกลอ่งทัง้ 6 ต้องแนใ่จวา่

ไมม่ีนกัเรียนคนใดเห็นสิง่ที่พวกเขาเขยีน ดงันัน้

นกัเรียนควรจะซื่อสตัย์ให้มากที่สดุ 



 
 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี 2 
 
 
 
        

   รูปท่ี 3 ภูเขาน ้าแขง็ของนกัเรียน 
 
 
ขั้นตอนท่ี 3 
ต่อไป เราแนะน าใหน้กัเรียนหยบิลกัษณะนิสัยข้ึนและหยิบข้ึนมาอีกสามใบ  ตอนน้ีเราถามนกัเรียน ‚ท่านเป็น
คนประเภทไหน‛  หลงัจากหยิบข้ึนมาครบจ านวน 6 ใบ เราจะไดย้ินทุกๆ ความคิดเห็นของนกัเรียนรอบๆ
เพื่อท่ีจะท าให้ความรู้สึกของพวกเขาให้ชดัเจน  เราแนะน าให้นกัเรียนคืนลกัษณะเฉพาะแต่ละใบ ถา้รู้สึกว่า
ชอบ  แบบทดสอบน้ีจะจบลงเม่ือนกัเรียนไดใ้ส่ลกัษณะเฉพาะท่ีพวกเขาตอ้งการหรือคิดวา่มีความตอ้งการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ให้กระดาษกบัเดก็พร้อมด้วยแผน่ภเูขา

น า้แข็งและอธิบายหน้าที่ของมนั 

นกัเรียนวางลกัษณะเฉพาะลงบนท่ีสามารถมองเห็นได้หากมองจาก

ด้านบนและอีกอนัท่ีไมส่ามารถมองเห็นได้ด้านลา่งของเส้นน า้ทะเล 

เด็กๆ เดาเก่ียวกบัผู้สร้างภเูขาน า้แข็ง 

ขัน้ตอนท่ี 4 รูปภเูขาน า้แข็ง 



 
 

 

 

 
ขั้นตอนที ่4 
เม่ือการด าเนินการส้ินสุด  เรามองเห็นถึงความตึงเครียดในการตดัสินใจของนกัเรียน ซ่ึงลกัษณะเฉพาะจะหยิบ
ข้ึนมา เราไดย้ินขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัความรู้สึกของนกัเรียนท่ีไม่มีลกัษณะเฉพาะซ่ึงไม่สมบูรณ์ และเรามองเห็น
การปลอดปล่อยท่ีดีเยีย่ม และความเขา้ใจใหม่ถึงความส าคญัของลกัษณะเฉพาะเหล่าน้ีท่ีพวกเราคืนมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
ตัวช้ีวดัรูปแบบการเรียนรู้ VAK (Visual-auditory-kinestic) (การมองเห็น การได้ยนิ กายภาพ) 
 
น้ีเป็นตวัช้ีวดัในการเรียนรู้ฟรี ท่ีสามารถใช้เป็นค าถามหรือ ‘ทดสอบ’ เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้ท่ีท่าน
ชอบ หรือรูปแบบการเรียนรู้ VAK ของคน ให้คะแนนแต่ละค าบรรยายและเติมผลรวมในแต่ละคอคมัภเ์พื่อ
ก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีอ านาจและผสมผสาน รูปแบบการเรียนรู้เป็นภาพสะทอ้นของประเภทของบุคคล
ท่ีท่านเป็น - ท่านได้รับส่ิงของอย่างไรและหนทางท่ีท่านเก่ียวข้องกับโลก ค าถามน้ีจะช่วยท่านปรับปรุง        
ความเขา้ใจของตวัท่านเองและจุดแข็งของท่าน มนัไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผิด ท่านสามารถใชร้ะบบคะแนนท่ี
หลากหลายใหเ้หมาะกบัวตัถุประสงคข์องตวัเอง 
เลือกมาหน่ึงขอ้จากแต่ละบรรทดัและเติมส่ิงท่ีเลือกลงในช่อง  ผลรวมจะบ่งช้ีความสัมพนัธ์รูปแบบการเรียนรู้
ท่ีท่านชอบและผสมผสานกนั 
ค าถามท่ี 1 เม่ือมีการปฏิบติัการอุปกรณ์ใหม่ในคร้ัง ฉนัชอบ 

ก) อ่านค าแนะน า 
ข) ฟังหรือถามค าอธิบาย 
ค) ไปใหถึ้งและเรียนรู้โดย ‘การทดลอง’ และ ‘ความผดิพลาด’ 

 
ดัชนีช้ีวดัรูปแบบการเรียนรู้ 
  การมองเห็น การไดย้นิ ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว / ท า ง

ร่างกาย 
1 เ ม่ือมีการปฏิบัติการกับ

อุปกรณ์ใหม่ในคร้ังแรก
ฉนัชอบมนั 

อ่านค าแนะน า ฟั งหรือสอบถาม
เพื่อค าอธิบาย 

ไปให้ถึงและเรียนรู้โดย
ก า รทดลองแล ะคว าม
ผดิพลาด 

2 เ ม่ือมองหาเส้นทางการ
เดินทาง ฉนั... 

มองดูแผนท่ี สอบถามเพื่อบอก
ทาง 

ติดตามจมูกหรืออาจจะใช้
ความเขา้ใจ 

3 เ ม่ือท ากับข้าวจานใหม่ 
ฉนั.. 

ท าตามต ารับ โ ท รห า เ พื่ อ เ พื่ อ
ค าอธิบาย 

ติดตามความรู้สึกของฉัน 
ชิมรสชาติท่ีฉนัปรุง 

4 สอนคนให้ท าบางส่ิง ฉัน
... 

เขียนค าแนะน า อธิบายดว้ยค าพดู แสดงและใหเ้ขาท าตาม 

5 ฉนัพดู... ‘ฉันมองเห็นส่ิง ท่ี
หมายถึง’ 

‘ฉนัไดย้ินวา่คุณพูด
อะไร’ 

‘ฉนัรู้วา่คุณรู้สึกอยา่งไร’ 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

6 ฉนัพดู... ‚ท าใหฉ้นัดู‛ ‚บอกฉนั‛ ‚ใหฉ้นัลองดู‛ 
7 ฉนัพดู... ‚ดู ว่ า ฉั น ท า

อยา่งไร‛ 
‚ฟังฉนัอธิบาย‛ ‚คุณมีท่ีไป‛ 

8 อธิบายเ ก่ียวกับสินค้า ท่ี
ผดิพลาด ฉนั.... 

เขียนจดหมาย โทรศพัท ์ กลับ ไป ท่ี ร้ า นห รื อ ส่ ง
สินค้ า ท่ี ผิ ด พล า ด ไป ท่ี
ส านกังานใหญ่ 

9 ฉนัชอบกิจการพกัผอ่นน้ี พพิธิภณัฑห์รือ 
ท่ีแสดงศิลปะ 

ด น ต รี ห รื อ ก า ร
อภิปราย 

กิจกรรมทางร่างกายหรือ
ท าส่ิงของ 

10 เ ม่ื อ เ ดิน ซ้ื อของทั่ว ไป 
ฉนั… 

ดูและตดัสินใจ พูดคุยกบัเจ้าหน้าท่ี
ในร้าน 

ลองสวม จบัดูหรือทดลอง 

11 เลือกวนัหยดุ ฉนั…….. อ่านแผน่พบั ฟังค าแนะน า นึกถึงประสบการณ์ 
12 เ ลื อ ก ร ถ คัน ใ ห ม่  ฉั น

........... 
อ่านบทวจิารณ์ พดูคุยกบัเพื่อน ทดลองขบัตามท่ีคุณชอบ 

13 เรียนรู้ทกัษะใหม่ ฉันดูว่าอะไรท่ีครู
ก าลงัท า 

ฉั น พู ด คุ ย กั บ ค รู
โดยตรงว่าฉันควร
ท าอะไร 

ฉนัชอบท่ีจะลองและท าให้
ส าเร็จ 

14 เลือกเมนูร้านอาหาร ฉัน จิ ตน า ก า ร ว่ า
อาหารหน้าตาเป็น
อะไร 

ฉันพูดคุยโดยผ่าน
ท า ง เ ลื อ ก ใ น
ความคิด 

ฉัน จิ ตน าก า รอ าห า ร มี
รสชาติเหมือนอะไร 

15 เม่ือฟังวงดนตรี ฉนัร้องคลอตาม
เน้ือเพลง (ใน
ความคิดหรือออก
เสียง) 

ฉนัฟังเน้ือเพลงและ
เสียงดนตรี 

ฉนัเคล่ือนไหวตามดนตรี 

16 เม่ือฉนัเอาใจใส่ ฉนั..... มุ่งเน้นไปท่ีค าพูด
หรือ รูปด้านหน้า
ฉนั 

พดูคุยถึงปัญหาและ
ทางแก้ไขท่ีเป็นไป
ไดใ้นความคิดฉนั 

เคล่ือนไหวไปรอบๆ วาด
ดว้ยปากกาหรือดินสอและ
สัมผสัส่ิงท่ีไม่สัมพนัธ์กนั 
 

  
 
 
 
 

   
 
 



 
 

 

 

 
 

17 ฉนัจ าส่ิงของไดดี้โดย.. เขียนโน๊ตหรือเก็บ
รายละเอียดท่ีพิมพ ์

ออกเสียงดงัๆ หรือ
ซ ้ าค  าและจุดส าคญั
ในความคิด 

กระท าและฝึกฝนกิจกรรม 
ห รือ จินตนาก ารว่ า มัน
ก าลงัท า 

18 ความทรงจ าคร้ังแรกของ
ฉนัคือ 

มองดูส่ิงของ พดูออกมา กระท าส่ิงนั้น 

19 เม่ือกงัวล ฉนั.. ม อ ง ดู ค ว า ม
ผิ ด พ ล า ด  - ฉ า ก
เหตุการณ์ 

พูดคุยถึงความคิด
วา่อะไรท่ีท่านกงัวล
มากท่ีสุด 

ไม่สามารถนั่งต่อได้ และ
เคล่ือนไหวรอบๆ 

20 ฉันรู้สึกเช่ือมโยงกับคน
อ่ืนเพราะ 

พวกเขาเป็นอยา่งไร เขาจะพูดอะไรกับ
ฉนั 

เ ข า จ ะ ท า ใ ห้ ฉั น รู้ สึ ก
อยา่งไร 

21 เม่ือฉันแก้ไขแบบฝึกหัด 
ฉนั.. 

เขียนโน้ตแก้ไขให้
มาก(ใช้ สี ให้มาก
ท่ีสุด) 

ฉนัพดูตามโนต้ของ
ฉันกับตัวฉันหรือ
กบัคนอ่ืน 

จิตนาการท าการเคล่ือนไว
หรือสร้างสูตร 

22 เ ม่ื อ อ ธิ บ า ย ถึ งบ า ง ส่ิ ง
ใหก้บัใครบางคน ฉนั... 

แสดงให้เขาเห็นว่า
ฉนัหมายถึงอะไร 

อธิบายให้เขาทราบ
ถึ ง แ น ว ท า ง ท่ี
แตกต่างกนัจนพวก
เขาเขา้ใจ 

กระตุน้ให้เขาลองและพูด
กบัเขาโดยผ่านความคิดท่ี
เขาไดพ้ยายาม 

23 ความสนใจหลักของฉัน
คือ 

ถ่ายรูปหรือดูหนัง
หรือดูผูค้น 

ฟั ง เ พ ล งห รื อ ฟั ง
วิทยุหรือการพูดคุย
กบัเพื่อน 

ทางร่างกาย/กิจกรรมกีฬา 
หรือไวน์ ดีๆ  อาหารดีๆ 
หรือการเตน้ร า 

24 ฉนัใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่... ดูทีว ี พดูคุยกบัเพื่อน ท ากิจกรรมทางกายหรือท า
ส่ิงของ 

25 เ ม่ื อฉัน ติ ด ต่ อกับผู ้ค น
ใหม่ๆ คร้ังแรก 

ฉันเตรียมพบหน้า
กบัเขา 

ฉันพูด คุ ย กับ เ ข า
ทางโทรศพัท ์

ฉนัพยายามอยูด่ว้ยกนัและ
แบ่งปันกิจกรรม 

26 ฉันสั ง เกตคนค ร้ั งแรก
อยา่งไร... 

มอง ดูและ เค ร่ือง
แต่งกาย 

เสียงและการพดูคุย ยนืและเคล่ือนไหว 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
27 ถา้ฉนัหิว ฉันย  ้าในใจว่าอะไร

ท าใหฉ้นัเสียใจ 
ฉนัตะโกนดงัๆและ
บอกทุกคนว่าฉัน
รู้สึกอยา่งไร 

ฉันกระทืบเท้า ปิดประตู
เ สี ย ง ดั ง แ ล ะ ข ว้ า ง ป า
ส่ิงของ 

28 ฉนัคน้พบวา่มนัง่ายมากท่ี
จะจดจ า 

เผชิญหนา้ ช่ือ ส่ิงท่ีฉนัท า 

29 ฉันคิดว่าฉันสามารถบอก
ไดว้า่ใครโกหก เพราะ... 

พวกเขาหลีกเล่ียงที
จะมองหนา้ฉนั 

เสียงของเขาเปล่ียน ความสั่นสะเทือน ท่ีฉัน
สัมผสัไดจ้ากพวกเขา 

30 เม่ือฉนัพบเพื่อนเก่า... ฉันพูดว่า  ‚มันสุด
ยอดท่ีไดเ้จอกนั‛ 

ฉันพูดว่า  ‚มันสุด
ยอดท่ียนิเสียงท่าน‛ 

ฉนักอดเขาหรือจบัมือ 

 รวมทั้งหมด การมองเห็น การไดย้นิ ก า ร เ ค ล่ื อ น ไ ห ว / ท า ง
ร่างกาย 

 
ท่านค านวณยอดรวม เพื่อใหแ้น่ใจวา่ท่านไดใ้ชว้ธีิการเลือกท่ีคงเส้นคงวาตลอดการค าถาม คะแนนรวมของแต่
ละรูปแบบแสดงถึงความสัมพนัธ์ของความช่ืนชอบรูปแบบการเรียนรู้หรือรูปแบบ มนัไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือ
ผิด บางคนมีความช่ืนชอบท่ีแข็งแกร่ง แมว้่าขอบเขตท่ีเขามีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความชอบในรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง บุคคลอ่ืนมีความช่ืนชอบท่ีสมดุล ไม่มีรูปแบบท่ีเขม้แข็ง จุดส าคญัคือง่ายท่ีจะพยายามเขา้ใจให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้ก่ียวกบัตวัเองและจุดแขง็ของท่าน (รูปแบบท่ีท่านชอบหรือรูปแบบ) และท าส่ิงท่ีดีท่ีสุด
โดยใชว้ธีิการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัจุดแขง็ของตวัท่านเอง (รูปแบบท่ีท่านชอบหรือรูปแบบ) 
 
แผนการพฒันาส่วนบุคคล 
 
ส่วนน้ีจะเป็นเคร่ืองน าทางให้ท่านในการวางแผนการพฒันาส่วนบุคคล มนัคืออะไรและท่านจะใชป้ระโยชน์
มนัอยา่งไรเพื่อสนบัสนุนแรงบนัดาลใจในการศึกษาของท่าน 
1. อะไรคือแผนการพฒันาส่วนบุคคล 
แผนการพฒันาส่วนบุคคลคืออีกช่ือหน่ึงของแผนปฏิบติัการ ส่วนน้ีเท่านั้นท่ีกล่าวถึง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แรงบนัดาลใจของท่านโดยเฉพาะในเร่ืองการพฒันาส่วนบุคคล เราท าแผนทุกวนั แต่ไม่ได้เขียนมนัข้ึนมา; 
แผนการพฒันาส่วนบุคคลท าให้ท่านก าหนดเป้าหมายส่วนบุคคลได้และหาหนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ 
 
2. ท าไมฉันต้องมีส่ิงนี ้
แผนปฏิบติัการจะช่วยใหท้่านมองเห็นส่ิงท่ีท่านก าลงัท าและรักษาเส้นทางประสบความส าเร็จของท่าน เพื่อให้
เกิดผลทั้งหมด เอกสารควรจะเปล่ียนแปลงไดแ้ละไดมี้การทบทวนเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามนัถูกตอ้ง ตรง
ประเด็น เป็นจริงเสมอ นอกจากน้ี หลกัสูตรอาจจะเหมาะสมส าหรับผูช่้วยเหลือดา้นการเงิน เช่น SLC และ
ELC เพื่อให้เหมาะสมกบัค่าตอบแทน ท่านตอ้งพิสูจน์การมอบหมายในการศึกษาของท่าน ท่านตอ้งมี PDP 
เพื่อเรียกร้อง ELC สอดคลอ้งกบั ELC DCI เตือนความจ า PDP เป็นเอกสารส่วนบุคคลของท่าน แต่ท่าน
อนุญาตให้ท าส าเนาแลว้แนบไวใ้นท่ีเก็บเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลของท่าน F7269 การเขา้ถึงน้ีจะจ ากดั
เฉพาะเจา้หนา้ท่ีศูนยเ์รียนรู้เท่านั้น 
 
3. ฉันจะเขียนส่ิงทีส่ะท้อนแรงบันดาลใจของฉันอย่างไร  
ตอนน้ีท่านมี 2 ทางเลือก บางคนอาจจะมัน่ใจพอท่ีจะกา้วต่อไปขา้งหนา้และใส่เขา้ไปใน PDP ถา้มนัเหมาะกบั
ท่าน ไปท่ีหน้า 2-A-1 พิจารณาแบบฝึกหัดและเติมลงในแผ่นกระดาษหน้า 2-A-3 จดไวว้่าออกแบบเพื่อใช้
ส าหรับแผ่นกระดาษตามแบบท่ีแนะน า ทุกโครงงานสามารถยอมรับได ้เตรียมท่ีพอใจไว ้3 ค าถามพูดคุยใน
หน้าต่อไป บางคนอาจจะต้องการเวลามากข้ึนเพื่อพิจารณาปัจจัยท่ีหลากหลายท่ีจะมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจในอนาคต ถา้น้ีคือขอ้เท็จจริง ใช้เวลาไปกบัเคร่ืองน าทางในหน้าต่อไป ค าถามมุ่งส่งเสริมความคิด
และการพิจารณาทิศทางท่ีท่านตอ้งการจะไปและวิธีการท่ีท่านตอ้งการใช ้พวกเขาไดเ้ขา้ถึงสถานการณ์ส่วน
บุคคลของท่านก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจปฏิบติัการเส้นทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
ขั้นตอนการเขียนแผนพฒันาการส่วนบุคคลอย่างง่าย 
ถามค าถามตวัเอง 3 ขอ้ ต่อไปน้ี…….. 
  ตอนน้ีฉนัอยูท่ี่ไหน 
    ฉนัอยากจะไปถึงไหน 
      ฉนัจะไปท่ีนั้นไดอ้ยา่งไร 
 

เร่ิมต้น 
ตอนนีฉั้นอยู่ทีไ่หน 
ขั้นแรกท่านตอ้งคิดวา่สถานการณ์ปัจจุบนัคืออะไร  ส่ิงน้ีจะท าใหช่้องวา่งการเรียนรู้ต ่าลง ท่านอาจจะพบวา่มนั
ช่วยใหท้่านพิจารณาค าถามต่อไปน้ี 
- ฉนัท าอะไรไดดี้ 
- ฉนัอยากจะท างานอะไร 
- อะไรท่ีช่วยใหฉ้นัไดร้ะหวา่งทาง 
- อะไรท่ีจะหยดุฉนัได ้

พิจารณาตวัอยา่งต่อไปน้ีและท าแบบฝึกหดัอีกคร้ังเพื่อใหส้ะทอ้นเหตุการณ์ของท่านเอง 
กล่องท่ี 1 

ฉนัท าอะไรไดดี้ 
กล่องท่ี 2 

ฉนัอยากจะท างานอะไร 
 มีทกัษะระหวา่งบุคคลดี 
 มีทกัษะดา้น IT 
 มีทกัษะในการจดัการดี 

 คุณสมบติัจ ากดั 
 ไม่ชอบแบบฝึกหดั 

กล่องท่ี 3 
อะไรท่ีจะช่วยฉนัระหวา่งทาง 

กล่องท่ี 4 
อะไรท่ีจะหยดุฉนัได ้

 เขา้ร่วมหลกัสูตรเร็วๆ น้ี 
 มีโครงการใตดิ้นจ านวนมากท่ีน่าต่ืนเตน้ในท่ี

ท างาน 

 เปล่ียนองคก์รอยา่งฉุกเฉิน 
 เป็นไปไดท่ี้จะปลดออก 
 ขาดทรัพยากร (เงิน / เวลา) 

 
 ตวัอย่างดา้นบนสามารถใช้ไดก้บัคนท่ีตอ้งการปรับปรุงคุณสมบติัดา้นการศึกษาโดยการเน้นทกัษะ

ดา้นอาชีพ (ดูกล่องท่ี 1) ดีกวา่หลกัสูตรท่ีตอ้งทดสอบมาก 
 พวกเขาสามารถใชแ้บบฝึกหดัน้ีก าหนดวา่การเรียนรู้บนพื้นฐานของการท างานอาจจะ 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
เป็นแบบอยา่งของการแกไ้ขซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมายและหลากหลายโครงการท่ีเป็นการบริการส่วน
บุคคลรวมดว้ยพื้นฐานรายวนั 

 ทกัษะท่ีไดรั้บสามารถโอนยา้ยและสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไดทุ้กท่ีในโลกน้ี (ดูกล่องท่ี 4) 
ฉันอยากจะไปถึงไหน 
ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดแต่ก็เป็นส่ิงท่ียากท่ีสุดท่ีจะก าหนด ตวัท่านเองเท่านั้นท่ีสามารถตอบค าถามน้ีได ้
แต่ตอ้งรู้ไวว้า่มีปัจจยัมากมายท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือจะหาทางแกไ้ข ท่านอาจพบค าถามต่อไปน้ีกระตุน้ความคิดใน
หลายส่วน 
 ฉนัชอบท าอะไร 
   ในงานของฉนั, เป็นงานอดิเรก 
 อะไรคือแรงจูงใจในการเรียนรู้ของฉนั 
   การส่งเสริม  การปรับปรุงส่วนบุคคล เอาชนะการเรียนรู้ท่ียาก  
 คุณสมบติัและ/หรือประสบการณ์อะไรท่ีฉนัมี 
   บางส่วนน้ีอาจจะโอนยา้ยได ้
 วธีิการเรียนรู้อะไรท่ีเหมาะสมกบัฉนัมากท่ีสุด 
   นอกเวลา เรียนทางไกล เรียนดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
  การเรียนรู้ของฉนัตอ้งใชเ้วลาเท่าไหร่ถึงจะส าเร็จได ้
   เป็นจริง, การพฒันาตอ้งเวลาใน 

การศึกษาจะส่งผลต่ออะไรต่อชีวติส่วนตวั 
   พิจารณางานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีมีอยู ่
 มีการเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวติอยา่งทนัทีไหม 
    การแต่งงาน มีเด็ก การส่งเสริม 
 จะมีอะไรเกิดข้ึนไหมถา้ฉนัถูกปลดหรือไดต้ าแหน่ง 
   ท่านสามารถศึกษาไดทุ้กทีในโลกน้ีไหม 
 สามารถเลือกหลกัสูตรไดต้ามการสนบัสนุนทางการเงินหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
SLC/ELC/IRTC. 

อะไรคือเป้าหมายสุดทา้ย 
   คุณสมบติั ความส าเร็จส่วนบุคคล การพฒันาดา้นอาชีพ 

ฉนัจะวดัความส าเร็จไดอ้ยา่งไร 
  จดจ าคุณสมบติั เป้าหมายส่วนบุคคล 
ฉนัสามารถรับความช่วยเหลือและค าแนะน าไดจ้ากท่ีไหน 

   ท่ีปรึกษาการเรียนรู้ส่วนบุคคลไดรั้บการอบรมเพื่อน าทางให้ท่าน ติดต่อศูนยเ์รียนรู้
ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม หรือเยีย่มชมเวบ็ไซทพ์ลงัการเรียนรู้ท่ี www.learning-forces.org.uk  
 
เม่ือท่านไดพ้ิจารณาทุกๆ ปัจจยั  ท่านจะคิดถึงเป้าหมายในอนาคตได้  ส่ิงน้ีอาจจะเป็นเป้าหมายเด่ียว หรือ
เป้าหมายเล็กกวา่มากมายท่ีจะท าให้มีทางแกไ้ขในทา้ยท่ีสุด หรืออีกทางหน่ึง ท่านก าหนดช่องวา่งการเรียนรู้ท่ี
สูงกวา่ขอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
ฉันจะไปถึงจุดน้ันได้อย่างไร 
ตอนน้ีขอให้ท่านระบุช่องว่างการเรียนรู้ของท่าน ค าถามท่ีว่า ‚ฉันจะไปถึงจุดนั้นไดอ้ย่างไร‛ สามารถตอบ
ค าถามโดยแบ่งแยกงานใหเ้ป็น ‚ช้ินขนาดกินอาหาร‛  น่ีจะเป็นหนทางท่ีดีท่ีไดว้างแผนงานท่ีไดผ้ลโดยไม่ตอ้ง
สูญเสียเป้าหมายทั้งหมด และจะดึงดูดใจให้ท่านไดด้ าเนินต่อไปเพื่อให้ประสบความส าเร็จกบัชยัชนะเล็กๆ  
บนเส้นทางเพื่อไปสู่ความส าเร็จในเป้าหมายสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะจดัการงานของท่านเพื่อให้สามารถจดัการเป้าหมายระยะสั้น  ปานกลางและระยะยาว 
เตือนความจ าเสมอว่า ระยะสั้น ปานกลางและระยะยาวมีเง่ือนเวลาท่ีเก่ียวพนักนัและจะมีความหมายของส่ิง
แตกต่างกบับุคคลท่ีแตกต่างกนั บางแผนการอาจะมีเวลาแค่ 1 ปี แผนอ่ืนอาจจะมีเวลาถึง 6 ปี ทั้งหมดมนัข้ึนอยู่
กบัตวัท่านและสถานการณ์ของตวัท่านเอง มนัส าคญัท่ีตอ้งเตือนความจ าวา่ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะ
ยาว  วตัถุประสงค์เปล่ียนไปไดแ้ละตอ้งมีการทบทวนเป็นประจ าเพื่อให้แน่ใจว่ามนัยงัคงสัมพนัธ์กนัอยู่ ถ้า
แผนการของท่านเปล่ียน มนัก็จะใช้ได ้ขอให้เป็นไปตามเคา้โครงหลกัการพื้นฐานท่ีน้ี และถามตวัท่านเอง
ต่อไปอีก 3 ค าถามส าคญั (ดูแผนภาพดา้นบน) แผนการของท่านจะยงัคงเคร่ืองมือท่ีไดผ้ลเพื่อสนบัสนุนการ
พฒันาการส่วนบุคคล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบท่ีต ่ากวา่ของช่องวา่ง 

ตอนนีฉ้นัอยูท่ี่ไหน 

ขอบท่ีสงูกวา่ของช่องวา่ง 

ฉนัจะไปถึงที่นัน้ได้อยา่งไร 

วตัถปุระสงค์ระยะปานกลาง วตัถปุระสงค์ระยะสัน้ วตัถปุระสงค์ระยะยาว 

ช่องว่างในการเรียนรู้ 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ขอ้เตือนใจ มีความสัมพนัธ์ของระยะเวลาและหมายถึงส่ิงท่ีแตกต่างจนถึงบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
(ขอ้มูลเพิ่มเติม ดู หนา้ 2-A-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนนีฉ้นัอยู่ท่ีไหน 

ทบทวน ทบทวน 
สถานการณ์ปัจจบุนัของฉนัคืออะไร 

ฉนัมีดีอะไร ฉนัต้องการท างานอะไร อะไรท่ีจะช่วยฉนัได้ อะไรท่ีสามารถหยดุฉนัได้ 

ฉนัต้องการเป็นท่ีไหน 
พิจารณาทกุปัจจยั และความเป็นสว่นตวั เช่น เวลา การสนบัสนนุ การเงิน แรงจงูใจและ 

ฉนัจะไปสูจ่ดุนัน้ได้อยา่งไร 

วตัถปุระสงค์ระยะสัน้ วตัถปุระสงค์ระยะกลาง วตัถปุระสงค์ระยะยาว 



 
 

 

 

 
 

ตัวอย่าง  -แผนการพฒันาส่วนบุคคล 
ช่ือ  ล าดบั  จ านวน  
ช่ือหลกัสูตร  
ผูจ้ดัการเรียนรู้  
ระดบั  
วนัท่ีเร่ิม                                                     

วนัท่ีส้ินสุด 
  

วนัท่ีเขียนแผน  วัน ท่ี ท บทวน
แผน 1 

 วัน ท่ี ท บทวน
แผน 2 

 

      
ท าไมฉันถึงได้
ท าหลกัสูตรน้ี 

อะไรเป็นแรงจูงใจของฉนัส าหรับการเรียนรู้ 
การส่งเสริม การปรับปรุงส่วนบุคคล เอาชนะการเรียนรู้ท่ียาก 
อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของฉนั... 
คุณสมบติั ความส าเร็จส่วนบุคคล การพฒันาดา้นอาชีพ 

อ ะ ไ ร คื อ
ป ร ะ โ ย ช น์
โ ด ย ต ร ง ต่ อ
บริการ 

พิจารณาพื้นท่ีต่อไปน้ี 
สถาบนัการศึกษา การพฒันาตวัเองดา้นอาชีพ การฝึกอาชีพ 

 คุณสมบติัอ่ืนๆ 
อะไร ท่ีฉันท า 
(ถา้มี) ท่ีมีความ
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
หลกัสูตรน้ี 

คุณสมบติัอะไรและ/หรือประสบการณ์อะไรท่ีฉนัมีแลว้ 
ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะโอนยา้ยได ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

เวลา วนัทีเ่ร ิม่ วนัส ิน้สดุ SLC/ELC/IRTC ขอ้คดิเห็น

มสี ิง่ใดทีท่่านตอ้งทีจ่ะท ากอ่นทีจ่ะเริม่

เรยีน สิง่นีร้วมถงึ: การวจัิยหลกัสตูรและผู ้

จัด รวมถงึราคา/ระดบัเดยีวกัน ท่านจะใช ้

SLC/ELC/IRTC หรอืไม ่ท่านไดต้ดิตอ่/

ลงทะเบยีนกับผูจั้ดการเรยีนรูห้รอืไม ่ท า

กอ่นการศกึษาหลกัสตูร (ถา้สามารถ)

นีค้อืสว่นส าคญัของแผนการของท่านจะ

เป็นเท็จ รายชือ่วชิาของหลกัสตูรตาม

วนัทีท่ีท่่านจะส าเร็จระยะเวลาการศกึษา

ใหเ้ป็นชิน้ขนาดพอค า พยายามอย่าจัด

ใหง้านมากเกนิไป ท่านตอ้งการท าใหม้ัน

เป็นจรงิเพื่อใหม้กีารจงูใจ

ระบคุณุสมบัตทิีจ่ะน าทาง มันไดม้ี

การศกึษาเพิม่เตมิ คณุบัตทัิง้หมด อาชพี

ทีแ่ตกตา่ง การปรับต าแหน่งหรอืความ

เขา้ใจงานดขี ึน้หรอืไม ่จดจ าความส าเร็จ

ของท่านและใชม้ันก าหนดเสน้ทาง

ขา้งหนา้

วตัถุประสงคร์ะยะสัน้

แผนพัฒนาส่วนบุคคล – ตาราง

วตัถุประสงคร์ะยะกลาง

วตัถุประสงคร์ะยะยาว

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 แผนงาน -แผนการพฒันาส่วนบุคคล 
ช่ือ  ล าดบั  จ านวน  
ช่ือหลกัสูตร  
ผูจ้ดัการเรียนรู้  
ระดบั  
วนัท่ีเร่ิม                                                     

วนัท่ีส้ินสุด 
  

วนัท่ีเขียนแผน  วัน ท่ี ท บทวน
แผน 1 

 วัน ท่ี ท บทวน
แผน 2 

 

      
ท าไมฉันถึงได้
ท าหลกัสูตรน้ี 

 

อ ะ ไ ร คื อ
ป ร ะ โ ย ช น์
โ ด ย ต ร ง ต่ อ
บริการ 

 

 คุณสมบติัอ่ืนๆ 
อะไร ท่ีฉันท า 
(ถา้มี) ท่ีมีความ
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
หลกัสูตรน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ตารางเวลา วนัทีเ่ร ิม่ วนัส ิน้สดุ SLC/ELC/IRTC ขอ้คดิเห็น

วตัถุประสงคร์ะยะสัน้

วตัถุประสงคร์ะยะกลาง

วตัถุประสงคร์ะยะยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

บัตรประจ าตัวทีแ่ตกต่าง 

ทฤษฏีพืน้ฐาน 

ขอ้คิดเห็นหรือเอกลกัษณ์ของตวัเองเป็นความเขา้ใจดา้นจิตใจและความคิดเห็นและยืนหยดักบัความต่ืนเตน้

เพื่อความคงอยู่ของตวัเอง ในอีกแนวทางหน่ึง ผลรวมของความรู้ท่ีมีอยู่และความเขา้ใจของตวัเอง ความ

คิดเห็นแตกต่างกนัจากจิตส านึกของตวัเอง ซ่ึงเป็นการรับรู้หรือล่วงรู้กบัตวัเอง ส่วนประกอบของความคิดเห็น

รวมถึงทางกาย ทางจิต และคุณลกัษณะทางสังคม ซ่ึงสามารถมีอิทธิพลตามทศันคติส่วนบุคคล นิสัย ความเช่ือ

และความคิด ส่วนประกอบน้ีและคุณลกัษะไม่สามารถท าให้สั้ นตามแนวคิดของภาพลกัษณ์ของตวัเองและ

ความมัน่ใจในตวัเอง 

กลุ่มเป้าหมาย 

 15-17 ปี 

 ผูใ้หค้  าปรึกษา 

 ครู 

ค าอธิบายแบบฝึกหัด 

กิจกรรมน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของตวัเองและพยายามจบัคู่บุคลิกภาพกบัอาชีพต่างๆ 

จุดมุ่งหมายของการสอน 

 สร้างแรงจูงใจนกัเรียน ลกัษณะนิสัย 

 ช่วยใหพ้วกเขายอมรับลกัษณะนิสัยของตวัเอง 

 สร้างแรงจูงใจใหพ้วกเขาตระหนกัวา่ลกัษณะเฉพาะมีความจ าเป็นและใหย้อมรับความจริง 

 สร้างแรงจูงใจให้พวกเขาเขา้ใจวา่ ทุกอาชีพมีลกัษณะเฉพาะท่ีก าหนดและเส้นทางท่ีปลอดภยัในการ

เลือกอาชีพคือส่ิงแรกตอ้งเขา้ใจและท าใหเ้ป็นจริง  

 สร้างแรงจูงใจใหพ้วกเขาจบัคู่ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลกบัอาชีพหน่ึง 

เวลา         ทรัพยากรทีจ่ าเป็น 

35 นาที รวมการสนทนา        เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 

 



 
 

 

 

บัตรประจ าตัวทีแ่ตกต่างกนั 
มองดูตวัเองในกระจก และพยายามมองหาค า 5 ค าหรือมากกว่าท่ีสามารถอธิบายถึงตวัเองได ้ใครท่ีท่านเช่ือ
และมนัเป็นเช่นนั้นจริงๆ อยา่ไดก้ลวัถา้ท่านไดจ้ารึกวา่ท่านเป็นคนดีท่ีสุดในโลก หรือท่านไม่ไดเ้ป็นท่ีสนใจ
ในชั้นเรียน แค่อธิบายความเป็นตวัตนของท่าน ตารางด้านล่างท่านจะเห็นลกัษณะเฉพาะท่ีตรงกนัขา้มกนั 
เขียนตวัเลขท่ีเป็นตวัแทนท่านทุกคู่ลกัษณะเฉพาะ  ฉัน เป็น คน........ 
ข้ีอาย   1 2 3 4 5 6 7  เป็นมิตร 
โดดเด่ียว          สังคมจดั 
หยาบๆ           ละเอียด 
ด้ืนร้ัน          การท างานร่วมกนั 
ขาดความรับผดิชอบ         น่าเช่ือถือ 
พวกฝันกลางวนั          ตรงไปตรงมา 
แปลกประหลาด          พึงพอใจ 
ไม่มีระเบียบ          เรียบร้อย 
ไม่มัน่คง          มัน่ใจ 
อ่อนไหว          เขม้แขง็ 
นอบนอ้ม          ยนืหยดั 
ใจเยน็           สับสน 
บูดบ้ึง           เอ่ิมเอม 
ถูกจ ากดั           อบอุ่น 
เอาจริงเอาจงั          ข้ีบ่น 
ใจร้อน           อดทน 
ข้ีขลาด           กลา้หาญ 
หวาดระแวง          รับผดิ 
ไม่ซ่ือสัตย ์          ซ่ือสัตย ์
อ่อนนอ้ม          มีเหตุมีผล 
อ่อนนอ้ม          รักอิสระ 
ลืมยาก           ลืมง่าย 
หวัร้ัน           อนุรักษนิ์ยม 
มองโลกในแง่ร้าย                 มองโลกในแง่ดี 
ข้ีเกียจ           ขยนั 
ควบคุมตวัเองได ้         หวัร้ัน 
ตอนน้ีขอให้เขียนระดับค า 1 หรือ 7 (กลับกัน 2 – 6) และใส่อาชีพในช่องถัดไปท่ีท่านคิดว่าเหมาะกับ
ลกัษณะเฉพาะน้ี 

 



 
 

 

 

 บุคลิกภาพ     จบัคู่อาชีพ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ฉันเป็น 

ฉันเป็น…. 
 
กลุ่มอายุ 
วยัรุ่น 13-15 ปี 
เป้าหมาย 
เพื่อพฒันาทกัษะบุคคล การประเมินตนเอง การสะทอ้นกลบั 
เพื่อพฒันาทกัษะทางสังคม ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุดิบทีจ่ าเป็น 
หอ้งส าหรับ 15-20 คน กระดาษแบบฟอร์ม ปากกา 
 
ค าอธิบายการฝึกหัด 
นกัเรียนรับแบบฟอร์มเพื่อเติมค าและรายการบุคลิกภาพ ให้เวลา 10 นาที เลือก 5 ค า ท่ีอธิบาย อุปนิสัยของ
ตวัเอง หลกัจากนั้นนกัเรียนก็ส่งแบบฟอร์ม ฉนัเป็นคน ใหก้บัเพื่อนเพื่อเติมค า 
ฉนัเป็น ..... แบบฟอร์ม  
ฉันเป็น (นักเรียนเลือกค าอธิบายเก่ียวกับบุคลิกภาพของตวัเอง  เพื่อนของฉันเป็นคน (เพื่อนนักเรียนให้
ค  าอธิบายเก่ียวกบัเจา้ของ ....ฉนัเป็นคน แบบฟอร์ม) 
1. 
 
 
 
 



 
 

 

 

2. 
3. 
4. 
5. 
รายการลกัษณะเฉพาะ 
ง่ายๆ สบายๆ  ท างานเป็นทีม ศิลปิน เป็นระเบียบ  เป็นมิตร  สนุกสนาน  อดทน ใจเยน็ สุภาพ ดึงดูดใจ  มัน่ใจ
ในตวัเอง     เป็นท่ียอมรับ ข้ีอาย ตรรกะ หุนหนัพลนัแล่น อ่อนไหว ตลก เป็นตวัของตวัเอง ระมดัระวงั เช่ือถือ
ได ้ร่าเริง ใจแคบ สงสาร  มิจฉาทิฐิ ตดัสินใจ จริงใจ 
 
มุมกลบั 
อะไรท่ีท่านคน้พบเก่ียวกบัตวัเองระหวา่งท่ีท าแบบทดสอบ 
 
การตัดสินใจ 
 
ทฤษฎเีบือ้งต้น 
ทฤษฏีการตดัสินใจไม่ไดจ้ดัอยูใ่นใจสาขาจิตวทิยาหรือหลกัสูตรอ่ืนๆ ส่ิงหน่ึงคือเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างข้ึนมา
เชิงประจกัษคื์อนึกถึงประโยชน์ใชส้อยเป็นส าคญั อาจรวมถึงการประเมินสิทธิประโยชน์อาจจะขดัแยง้กนั ซ่ึง
จะชัง่น ้าหนกัส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ รวมถึงผลลพัธ์ในเร่ืองของความดีและความเลวของผลดีและ
ผลเลว การเลือกอาชีพอาจจะท่ีคิดวา่มีประโยชน์อาจจะไม่ไดท้  าให้มีโอกาสของความส าเร็จ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การตดัสินใจไดมี้การพฒันาข้ึนในธุรกิจ เกือบทั้งหมดไม่มีการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภยัคุกคาม) 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
นกัเรียนอาย ุ14-19 ปี 
 
ค าอธิบายแบบทดสอบ 
นกัเรียนไดรั้บสถานการณ์และรายการบุคลิกและให้เลือกวา่อนัไหนท่ีนกัเรียนอยากจะเลือกบนไว ้บนพื้นฐาน
ท่ีขอ้มูลอาจจะถูกเปิดเผยแค่เล็กนอ้ย เก่ียวกบับุคลิกภาพ 
 
จุดมุ่งหมายของการสอน 
 เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนคิดเก่ียวกบัหนทางท่ีจะตดัสินใจและประยุกตใ์ห้ใกลเ้คียงกบัการตดัสินใจในชีวิตของ
พวกเขา รวมถึงการวางแผนอาชีพ 
 



 
 

 

 

เวลา 
60 นาที 
วตัถุดิบทีจ่ าเป็น 
ครูจ าเป็นตอ้งสร้างตวัละครและบทสนทนา 

กจิกรรมการตัดสินใจ 
บันทกึของครู 

ครูจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมการ 
 
วตัถุดิบ 
ซองจดหมาย 4 ซอง 
รูปภาพบุคลิก (1 ชุดต่อกลุ่ม) 
1 ชุดของค าพูดส าหรับแต่ละบุคลิกภาพ ค าพูดตอ้งตดัและใส่ลงในซองจดหมาย ค าพูด (a) ใส่ลงในซอง
จดหมาย 2 เป็น 
อธิบายในชั้นเรียนวา่ปฏิกิริยาของแบบฝึกหดัน้ีจะท าใหพ้วกเขาไดฝึ้กหดัทกัษะการตดัสินใจ 
นกัเรียนจะตอ้งท างานกลุ่มเล็กๆ และมาท าการตดัสินใจกลุ่ม 
เราตอ้งท าการตดัสินใจทุกวนั แต่การตดัสินใจบางอยา่งมีความส าคญัมากกวา่ 
เช่น คิดวา่จะกินอะไรเป็นอาหารเชา้หรือจะไปท่ีไหนในวนัหยดุสุดสัปดาห์ไม่ส าคญัเท่าหาทางเลือกหรือคิดวา่
จะท าอะไรหลงัจากอาย ุ11 ปี 
แบ่งชั้นเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 
อ่านขอ้มูลต่อไปน้ีในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
บอกใหก้ลุ่มดูภาพและเลือก 3 คนท่ีจะช่วยเหลือจากบุคลิก  
 

 

 

มีกลุ่มคนไดค้น้พบเกาะในแหล่งน ้าท่ีมีปลาชุกชุม  มนัเร่ิมมืดและพวกเขาก็อยากกลบับา้น พายพุดัมาปะทะเรือ

พวกเขาคุน้เคยกบัการอยูเ่กาะจึงตอ้งไปท่ีเกาะ  โชคดีเขาสามารถอาศยัแสงไฟในถ ้า 

พวกเขานัง่คิดกนัวา่จะท าอะไร ขบัเรือกลบัไปในภาพ โอกาสรอดและปลอดภยักลบับา้น โชคไม่ได ้เรือไปได้

แค่ 3 คนจะทิ้งใครไวข้า้งหลงั ไม่มีคนท่ีเคยรู้ถึงการเอาชีวิตรอดยามค ่าคืนบนเกาะเลย ใครจะข้ึนไปบนเรือ จะ

ทิ้งใครไวข้า้งหลงั 



 
 

 

 

กลุ่มต้องเขียนวิธีการท่ีได้ตัดสินใจแต่ละขั้นตามทีได้การอภิปรายกันในตอนท้ายของแบบทดสอบ                 

ครูบนัทึกผล 

เปิดซองจดหมาย 1 ซ่ึงบรรจุบทละครของตวัละคร 

อ่านบทละครและจบัคู่กบัรูปภาพ 

พิจารณาบทละครและถามกลุ่ม ซ่ึง มี 3 คนตอ้งคิดเพื่อช่วยเหลือกนั ครูบนัทึกผล 

เปิดซองจดหมาย 2 ซ่ึงบรรจุบทสนทนาส าหรับตวัละคร และอ่านซ ้ าตามดา้นบน 

เปิดซองจดหมาย 3 ซ่ึงบรรจุบทสนทนาละอ่านซ ้ าตามดา้นบน พิจารณาบทสนทนาตามกลุ่ม 3 คน ไหนท่ีพวก

เขาคิดวา่จะไดรั้บการช่วยเหลือ ครูบนัทึกผล 

เปิดซองจดหมาย 4 ซ่ึงบรรจุบทสนทนาทั้งหมดและบอกให้กลุ่มเพื่อตดัสินใจคร้ังสุดทา้ยวา่ใครควรจะไดรั้บ

การช่วยเหลือ ถกและทบทวนการตดัสินใจควรท าอยา่งไร 

การอภิปรายและทบทวนวา่การตดัสินใจแต่ละคร้ังนั้นท าอยา่งไร 

สอบถามกลุ่มวา่ท าไม่ถึงเปล่ียนการตดัสินใจในขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั 

จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้นกัเรียนเห็นวา่เป็นความคิดท่ีดีท่ีควรรวบรวมขอ้มูลให้ไดจ้  านวนมากเท่าท่ีเป็นไปได้

ก่อนท าการตดัสินใจ 

กิจกรรมสามารถน าไปใชเ้ป็นกฎตายตวัท่ีทา้ทายได ้

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงจากกิจกรรมการรับรู้ดว้ยตวัเองใน STOP GAP จดัท าโดยเบอรม่ิงแฮม และโซลิฮุล  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

กจิกรรมการตัดสินใจ 

จดจ าค าบรรยายสั้นๆ วา่ท่านไดท้  าแต่ละการตดัสินใจอยา่งไร 

 

 

การตดัสินใจคร้ังแรก : 

 

 

การตดัสินใจคร้ังท่ีสอง : 

 

 

การตดัสินใจคร้ังท่ีสาม : 

 

 

การตดัสินใจคร้ังสุดทา้ย : 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

การตัดสินใจ การตัดสินใจ 

ทฤษฏีเบือ้งต้น 

ทฤษฎีการตดัสินใจไม่ได้รวมอยู่ในสาขาจิตวิทยาหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ส่ิงหน่ึงท่ีได้พยายามท่ีจะคิดจาก

ประสบการณ์คือประโยชน์ ท่ีสนบัสนุนน ้าหนกัประโยชน์ของการตดัสินใจ รวมถึงผลลพัทใ์นแง่ของผลดีและ

ผลร้าย  การเลือกอาชีพอาจรวมถึงการประเมินสิทธิประโยชน์ท่ีเทียบกบัโอกาสในความส าเร็จ ในธุรกิจ

จ านวนเคร่ืองมือในการตดัสินใจไดมี้การพฒันา ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

ภยัคุกคาม) แบบฝึกหัดน้ีแสดงประวติันักเรียนในประเภทต่างๆ ของผูท้  าการตดัสินใจและบอกให้นกัเรียน

พิจารณาวา่อนัไหนท่ีเหมือนตวัเองมากท่ีสุด 

กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนอาย ุ16-19 ปี 

ค าอธิบายแบบทดสอบ 

ทฤษฎีการตดัสินใจไม่ได้รวมอยู่ในสาขาจิตวิทยาหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ส่ิงหน่ึงท่ีได้พยายามท่ีจะคิดจาก

ประสบการณ์คือประโยชน์ ท่ีสนบัสนุนน ้าหนกัประโยชน์ของการตดัสินใจ รวมถึงผลลพัทใ์นแง่ของผลดีและ

ผลร้าย  การเลือกอาชีพอาจรวมถึงการประเมินสิทธิประโยชน์ท่ีเทียบกบัโอกาสในความส าเร็จ ในธุรกิจ

จ านวนเคร่ืองมือในการตดัสินใจไดมี้การพฒันา ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

ภยัคุกคาม) 

จุดมุ่งหมายของการสอน 

ค าถามแสดงถึงล าดบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างและบอกให้นกัเรียนเลือกวา่เขามีปฏิกิริยาอย่างไรจากชุดค าถาม

แบบหลายตวัเลือก คะแนนของพวกเขาใชเ้ป็นส่ิงบ่งบอกวา่เขาเป็นคนท่ีตดัสินใจแบบไหน 

เวลา 

30-45 นาที 

วตัถุดิบทีจ่ าเป็น 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 



 
 

 

 

การตัดสินใจ !! การตัดสินใจ !! 

ค าถาม 

วงกลมค าถามท่ีท่านอาจจะตอบในสถานการณ์ท่ีใหม้า  มนัไม่มีค  าตอบท่ีถูกตอ้ง 

1. เพื่อนของท่านได้ซ้ือเคร่ืองมือฝึกสอนใหม่ 

ท่านเห็นคู่ท่ีใกลเ้คียงกนัซ่ึงราคาสูงกวา่ท่ีจะซ้ือ

ได ้ท่าน... 

1) ซ้ือมนั ใช้เงินท่ีเก็บสะสมไวท้ั้ งหมด ท่าน

ตอ้งการมนั ดงันั้นท่านตอ้งไดม้นั 

b) พยายามหาอนัอ่ืนๆ ถึงแมท้่านอาจจะไม่ได้

ชอบมนัมากแต่ราคาถูกวา่ 

c) ไม่ซ้ือและใชเ้วลากบัวนัท่ีแสนสุขเท่าท่ีจะมี

ได ้

d) ซ้ือมนัเพราะวา่ท่านตอ้งดูดีในบรรดาเพื่อนๆ 

 2. เพื่อนๆของท่านคิดจะขาดเรียน เพื่อไปดูหนัง 

ท่านตอ้งการดูมนัมานาน ท่าน... 

a) ไปเพราะตอ้งการดูมนั 

b) หาทางไปกบัเพื่อนคนอ่ืนๆท่ีอยากจะดูและจดั

เวลาท่ีจะไปใหม่ 

c) มนัยากท่ีจะคิดเพราะว่าท่านอยากดูหนังกับ

เพื่อนบางคนและท่านไม่ตอ้งการเส่ียงท่ีจะโดยจบั

ไดว้า่ขาดเรียน 

d) ไปกบัเพื่อนไม่งั้นเพื่อนจะคิดวา่ท่านน่าเบ่ือถา้

ไม่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. ท่านยงัไม่ไดคิ้ดวา่จะท าอะไรหลงัจาก GCSE 
ของท่าน ท่าน... 

a) อยา่ไดก้งัวล ท่านมัน่ใจวา่ความคิดจะเกิดข้ึน
เอง 

b) เขา้ไปหอ้งสมุดอาชีพเพื่อดูวา่มีทางเลือกไหน
ท่ีเปิดบา้งและการอภิปรายกบัผูอ่ื้น 

c) เข้าโรงเรียนถ้าท่านไม่ต้องการให้มีการ
ตดัสินใจท่ีผดิ 

d) ถามครอบครัวท่านและเพื่อนว่าเขาคิดและ
คน้พบวา่เพื่อท่ีแสนดีตั้งใจจะท าอะไร 

 4. ท่านตอ้งเลือกบรรจุงานเพื่อประสบการณ์ ท่าน
.. 

a) มองทางเลือกและเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมกบัท่าน
มากท่ีสุด 

b) มองดูทางเลือกอย่างเร็ว เลือกส่ิงท่ีท่านสนใจ
และพิจารณา 

c) เลือกงานท่ีแตกต่างกนั 3 ต าแหน่งและรอดูว่า
ต าแหน่งไหนท่ีท่านได ้

d) เลือกงานท่ีมีคนแนะน าท่านและงานท่ีมีคนท่ี
ท่านรู้จกัท างานอยู ่

5. ในคืนวนัศุกร์ เพื่อนๆพากนัไปท่ีๆ หน่ึง คน
อ่ืนๆ ไปก็ไปสถานท่ีอ่ืน 

ท่านตอ้งตดัสินใจวา่ท่านตอ้งท าอะไร 

ท่าน... 

a) โยนเหรียญ ท่านจะเลือกท าตามท่ีท่านชอบ 

b) ดูว่าราคาแต่ละอนัเท่าไหร่ เวลาท่ีพวกเขา
กลบับา้น 

c) ใช้เวลาในช่วงเยน็สักคร่ึงหน่ึงกบักลุ่มหรือ
คน ขอตวัไปและไปอีกท่ีหน่ึงเพื่อพกัผอ่น 

d) ไม่ตอ้งการให้แต่ละกลุ่มตกต ่าใช่หรือไม่ 
ท่านเคยไปกบัคนท่ีโนม้นา้วใจท่ีสุดอยา่งไร 

 6. ท่านไดรั้บมอบหมายงานให้ท าสองอยา่ง ท่ีตอ้ง
ท าในวันพรุ่งน้ี ท่านมีเวลาท าเพียงหน่ึงอย่าง
เท่านั้น  

a) ท่านจะท าในส่ิงท่ีสนใจมากท่ีสุดหรือไม่ 

b) ท าในส่ิงท่ีมีห้วงเวลาก าหนดความส าคญัมาก
ท่ีสุดหรือไม่ 

c) พยายามท าให้เสร็จทั้งสองส่ิงถึงแม้ว่ามัน
อาจจะท าไม่ไดดี้พอ 

d) ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้กบัครูท่ีท่านช่ืน
ชอบมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. ท่านอยากจะเขา้ร่วมสมาคมเยาวชน มีสมาคม
สองแห่งในบริเวณน้ีท่ีท่านตอ้งเลือก ท่าน... 

a) เลือกมาหน่ึงแห่ง ถา้ท่านไม่ชอบมนั ท่านก็
ไปท่ีอ่ืนได ้

b) คน้หาวา่แต่ละท่ีมีขอ้เสนอะไรใหบ้า้ง  

c) ทดลองสักหน่ึงท่ี ประมาณหน่ึงอาทิตย ์ท่ีอ่ืน
ก็ทดลองอีกหน่ึงอาทิตย์ต่อไป หลังจากนั้นก็
เลือก 

d) ดูว่ามีคนไปท่ีสมาคมเยาวชนไหนบา้งและ
เลือกจากคนท่ีท่านรู้จกัและชอบ 

 8. ท่านเป็นสมาชิกทีมวิ่งผลดัของโรงเรียน ท่าน
กลา้มเน้ือฉีกขาดและตอ้งพกั มนัเป็นกีฬาท่ีส าคญั
และคนก็เช่ือมัน่ในตวัท่าน ท่าน... 

a) ท าการเส่ียงและลงแข่งไหม 

b) ออกไปและถามความคิดเห็นของหมอและ
พดูคุยกบัครูกีฬาไหม 

c) พูดว่าท่านจะวิ่งเท่านั้นถา้พวกเขาไม่พบใครท่ี
จะมาแทนท่ีท่านได ้

d) รู้สึกผดิท่ีท าใหพ้วกเขารู้สึกแยแ่ละวิง่หนี 

 

ใส่คะแนนของท่าน 

A’s B’s C’s D’s 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ประเภทของการตัดสินใจ 

ประเภท A เป็นตัวของตัวเอง 

 ท่านเป็นคนเด็ดเด่ียว ตดัสินใจเร็วตามความรู้สึกของตวัเอง ณ ตอนนั้น ท่านชอบควบคุมการตดัสินใจ

และชอบฟังความรู้สึกของตวัเองมากกวา่ค าแนะน าของคนอ่ืน 

 ท่านยอมท่ีจะเส่ียงโดยไม่ตอ้งใชเ้วลาคิดนานเกินไป 

o ค าอธิบาย : สัญชาตญาณ อารมณ์ ไม่หวาดหวัน่ อิสระ เช่ือถือได ้ 

ประเภท B ตรรกะ 

ท่านตอ้งพิจารณาทุกๆ ทางเลือกอยา่งระมดัระวงั ชัง่น ้ าหนกัระหวา่งประโยชน์สาธารณะและการต่อตา้น ท่าน

มีความรู้สึกท่ีชัดเจนว่าอะไรท่ีท่านชอบและไม่ชอบ และรู้จกัจุดแข็งและจุดอ่อนของตวัเอง ก่อนท าการ

ตดัสินใจ ท่านตอ้งหาขอ้มูลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้คน้หาและสอบถามค าแนะน าจากผูอ่ื้น ท่านอาจจะ

พิจารณาส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจยาวนานและเช่ือในตรรกะมากกวา่ ท่านใชเ้วลาในการตดัสินใจแต่ส่ิง

หน่ึงท่ีเกิดข้ึนในใจท่าน ท่านจะยดึถือมนั 

o ค าอธิบาย : ตรรกะ รับผดิชอบ รับรู้ดว้ยตวัเอง รอบรู้ อิสระ 

ประเภท C ระมัดระวงั 

ท่านเป็นคนท่ีตอ้งมีค าเตือนในการท าการตดัสินใจ เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดหรือมีความเส่ียงกบัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น 

ท่านสามารถมองเห็นทั้งสองฝ่ายของการโตแ้ยง้และรู้ทางเลือกของแต่ละฝ่ายวา่มีขอ้ดีขอ้เสีย การเปิดใจน้ีเป็น

ส่ิงท่ีดีเพื่อรักษาเปิดทางเลือกของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่าอาจจะสับสนและอาจส่งผลกบัท่านท่ีไม่ท างาน

ตดัสินใจและปล่อยใหส่ิ้งนั้นจบลง 

 ค าอธิบาย : อดทน เปิดใจ ระมดัระวงั มองไปขา้งหนา้ 

ประเภท D สังคมจัด 

ในการตดัสินใจของท่าน ท่านพิจารณาการกระท าและความรู้ของผูอ่ื้น ท่านเป็นคนอ่อนไหวและหลีกเล่ียง

ความขดัแยง้ ท่านอยากเป็นท่ีช่ืนชอบของผูอ่ื้น ขณะท่ีส่ิงน้ีเป็นคุณภาพท่ีดี ท่านตอ้งระมดัระวงัเพราะวา่ท่าน

ไม่ไดมี้อิทธิเหนือคนอ่ืนมากนกั ท่านตอ้ง. 

 ค าอธิบาย : สังคมจดั ง่ายๆ ใจดี มีน ้าใจ 

 



 
 

 

 

การเล่นบทบาทคนสร้างทีอ่ยู่อาศัย 

ค าอธิบายกจิกรรม 

น้ีเป็นกิจกรรมประกอบการค้นพบอาชีพต่างๆ และสุดท้ายคือจับคู่อุปนิสัยของนักเรียนกับอาชีพหน่ึง 

วตัถุประสงค์เพื่อให้มีทางเลือก นวตักรรมใหม่ เปิดให้มีการสนับสนุนงานด้านเว็บพื้นฐาน เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีสามารถในการแนะแนวอาชีพและการให้ค  าปรึกษากบันักเรียน มนัจะเป็นโครงการส าคญั

ประจ าปีในโครงงานของหลกัสูตรการแนะแนวอาชีพในโรงเรียน อาจจะน าเอากิจกรรมขา้มวฒันธรรมจาก

การเรียนรู้วชิาฟิสิกส์ ศิลปะและการแนะแนวอาชีพ ในหลกัสูตรแนะแนวอาชีพส่วนใหญ่ มีทั้งเน้ือหาเก่ียวกบั

ตลาดแรงงานและสภาวการณ์และเน้ือหาเก่ียวกับทักษะอาชีพและการพัฒนาการ ครูท่ีเป็นผู ้ก  าหนด

สถานการณ์ในชั้นเรียนยดึถือตามคู่มือท่ีก าหนดความยาวของขั้นตอนทั้งหมด 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัเรียน อาย ุ15 – 17 ปี 

 ผูใ้หค้  าปรึกษา 

 ครู 

จุดมุ่งหมายของการสอน 

 เพื่อให้ลุล่วงตามวตัถุประสงค์ของยุโรปในการเพิ่มจ านวนเยาวชนจากทุกสาขาวิชาให้เข้ามาใน       

ด้านอาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าให้มีความชัดเจน มีความเขา้ใจ         

ท่ีดีกวา่ และมีการดึงดูดใจจากนกัเรียนในดา้นวทิยาศาสตร์ การวจิยัและเทคโนโลย ี 

 เพื่อเป็นการต่อตา้นภาพลกัษณ์ท่ีตายตวัของอาชีพและขยายภาพลกัษณ์แคบๆ เหล่านั้นเป็นดัง่ภาพวาด

ผา่นส่ือท่ีเป็นท่ีนิยม 

 ท าให้นักเรียนคิดเก่ียวกับทกัษะท่ีเป็นท่ีต้องการในงานและส่ิงเหล่าน้ีสามารถพฒันาใน

โรงเรียนและมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งไร 

 สร้างแรงจูงใจใหเ้ขา้ใจวา่ทุกๆ อาชีพมีการระบุลกัษณะเฉพาะและเป็นหนทางท่ีปลอดภยักวา่

ท่ีจะเลือกอาชีพท่ีเป็นท่ีเขา้ใจและเป็นจริงไดเ้ป็นอนัดบัแรกๆ 

 สร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนจบัคู่ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลกบัหน่ึงอาชีพ 

 

 



 
 

 

 

 สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนรับรู้เก่ียวกับการเลือกอาชีพและท าการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งใน 

กิจกรรมท่ีสนุกสนานและมีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งสูง 

เวลาทีต้่องการ 

เป็นโครงการส าหรับนกัเรียนในภาคเรียน 

ขั้นตอน 

ก าหนดสถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

ก าหนดสถานการณ์ท่ีเป็นแรงบนัดาลดา้นวิทยาศาสตร์ของอาชีพและวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ สถานการณ์

ตอ้งปรับใหเ้ขา้กบัโครงการท่ีก าหนและเป็นจริง : การสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

ครูให้แนวคิดการสร้างของท่ีอยู่อาศยั อาจจะให้รูปภาพพร้อมด้วยแบบแปลนบ้านในทุกๆ ระยะของการ

ก่อสร้าง หลงัจากนั้นก็ระดมสมองระหวา่งนกัเรียนกบัครูเร่ิมเขา้เน้ือหาใจความส าคญั 

ส่วนที ่1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มละ 5 คน และท าร่างแบบแปลนพร้อมดว้ยระยะการก่อสร้าง (แนวคิดมีข้ึนจนกระทั้ง

โครงการเสร็จสมบูรณ์ หาท่ีดินก่อสร้าง ศึกษารูปร่างลกัษณะของพื้นดิน ศึกษาการป้องกนัแผน่ดินไหว ท าการ

ออกแบบกลไฟฟ้า การวางแผนและการออกแบบแปลนบา้น หาคลงัป้องกนัแผน่ดินไหวท่ีเหมาะสม หากลุ่ม

คนงานก่อสร้าง  

 

 

เร่ิมการก่อสร้าง สร้างส่ิงแวดล้อมภายนอกของท่ีอยู่อาศัย เช่น สวน หรือ สระว่ายน ้ า ศึกษาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มของการก่อสร้างและศึกษาการท าการประเมินผลความเส่ียง ครูสามารถให้คียเ์วิร์ดกบันกัเรียนได้

เพื่อจะไดห้าระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัและอาชีพท่ีเหมาะสมกบัพวกเขา บางคน 

 

 



 
 

 

 

สามารถ ออกแบบ รูปร่างลกัษณะของพื้นดิน คลงัป้องกนัแผน่ดินไหว  ศึกษา คลงัสินคา้ ออกแบบกลไฟฟ้า 
ก่อสร้าง จดัสวน สระวา่ยน ้า วศิวกรรมแผน่ดินไหว เป็นตน้ 
ภายหลงั นกัเรียนท าร่างรายการอาชีพท่ีเหมาะสมกบัโครงการในแต่ละระยะของการก่อสร้างบา้น ครูสามารถ
กระตุน้ใหน้กัเรียนดว้ยการสังเกตหรือค าถาม 

 คิดเก่ียวกบับา้นและท าการเปรียบเทียบ มีอาชีพอะไรอีกไหมท่ีจ าเป็นส าหรับการก่อสร้างน้ี 
 เราสามารถมีบา้นส านกังาน บา้นเรืองแสง บา้นบนอากาศ บา้นสวยงาม ใครจะเป็นผูท่ี้ท  างาน

ในลกัษณะน้ี 
 สถาปนิก วศิวกรเคร่ืองกล วศิวกรไฟฟ้า ช่างส ารวจและวศิวกรโยธาสามารถประสานงานกนั

ไดอ้ยา่งไร 
 นกัธรณีวทิยาสามารถสนบัสนุนการก่อสร้างน้ีไดอ้ยา่งไร 
 การศึกษาเร่ืองแผน่ดินไหวมีความส าคญัอยา่งไร และใครจะเป็นผูท้  า 
 คิดเก่ียวกบับา้นของท่านและท าการเปรียบเทียบ มีอาชีพอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการก่อสร้างนั้นไหม 
 ท่านสามารถมีบา้นท่ี บา้นสวยไดอ้ยา่งไร ใครจะ 
 นกัภูมิศาสตร์จะสามารถช่วยในการก่อสร้างน้ีไดอ้ยา่งไร 
 การศึกษาเร่ืองแผน่ดินไหวมีความจ าเป็นอยา่งไร ใครจะเป็นกระท า 

ส่วนที่ 2 เด็กๆ สามารถจบัคู่ระยะเวลาการก่อสร้างกบัอาชีพและทกัษะท่ีจ าเป็น พวกเขาสามารถช้ีแจงหนา้ท่ี
ของแต่ละอาชีพ ช้ีแจงบุคคลและความเชียวชาญทางอาชีพและสุดทา้ยคือหาวา่วศิวกรช านาญพิเศษดา้นใดท่ีจะ
มีบทบาทส าคญัในแต่ละช่วงเวลาของการก่อสร้าง 
ตัวอย่างของการจับคู่ อาจจะเป็น 
การออกแบบ > สถาปนิกและวิศวกรโยธาช านาญพิเศษในท่ีอยูอ่าศยั วิศวกรก่อสร้าง มีความคิดสร้างสรรค ์มี
ความถูกตอ้ง มีความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์
การส ารวจไฟฟ้า > วศิวกรไฟฟ้า > ความเอาใจใส่ ความมีไหวพริบ 
สระวา่ยน ้า > วศิวกรไฮโดรลิค > การคงอยู ่ความสามารถในการใชง้าน 
สวน > ภูมิสถาปนิก >ความสามารถในการใชง้าน การจินตนาการ ทกัษะดา้นศิลปะ 
ส่วนที ่3 เด็กรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บทั้งหมดในชั้นเรียนและคน้หาเพิ่มเติมและคน้หาวตัถุดิบพิเศษ 
แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบพิเศษอาจจะเป็นพื้นท่ีเก็บข้อมูลของเว็บใจท่ีอยากรู้อยากเห็นของ ภาพลกัษณ์ ของ
วิทยาศาสตร์ รวมถึงทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ (เช่น เตรียมการอย่างเป็นระบบและน าเสนอประวัติของ
นกัวิทยาศาสตร์ (ในรูปแบบของวิดีโอ) ในสาขาท่ีแตกต่างกนัและวตัถุดิบทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
สัมภาษณ์กบันกัวิทยาศาสตร์ เกมเก่ียวกบัอาชีพเนน้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน าเสนอบนัทึกชีวิต
ของนักวิทยาศาสตร์คนส าคัญ วิดีโอ การน าเสนอระบบออนไลน์โต้ตอบแบบเสมือนจริงจะท าให้การ
สนบัสนุนความเขา้ใจของการสนทนาเสมือนจริงระหว่างเด็กและอาจารย ์การฝึกงานและการทดลองงานมี
คุณค่าเพราะท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ทกัษะใหม่ๆ และสืบหาความสนใจทางอาชีพท่ีเป็นไปได ้
 



 
 

 

 

ลิงคท่ี์มีประโยชน์อ่ืนสามารถพบไดใ้นอินเตอร์เน็ต http://195.251.20.34/studies.asp, หนงัสืออาชีพ การแนะ

แนวท่ีสมบูรณ์แบบเพื่ออาชีพท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 องค์กรอาชีพดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือ รับความจริง ช่วยวยัรุ่น

คน้หาอนาคต เคนเนท ซี (เคเทอร์) เกรร่ี 

ส่วนที ่4  ผลลพัธ์ 

นักเรียนรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดและเตรียมน าเสนอ เคร่ืองฉาย พาวเวอร์พอยท์ โปสเตอร์ ภาพศิลปะ              

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ จากนั้น การน าเสนอหรือวสัดุท่ีเก่ียวขอ้งจะน าข้ึนไปไวบ้นเวบ็น่ารู้และ

เป็นขอ้มูลวตัถุดิบส าหรับอาชีพ  

การวเิคราะห์  SNIP  (Strengths  Needs  Interests  Perferences) 

ทฤษฎเีบือ้งต้น  

ความคลา้ยคลึงกนัอยา่งมากของกิจกรรมน้ีคือการพฒันาการวเิคราะห์ SWOT เพื่อใชใ้นธุรกิจ 
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ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีการตดัสินใจ 
กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียนอาย ุ14-19 ปี 
ค าอธิบายแบบทดสอบ 
บอกให้นกัเรียนก าหนดจุดแข็ง ความตอ้งการ ความสนใจและความชอบและจดรายการของตวัเอง การขยาย
กิจกรรมน้ีนกัเรียนสามารถแยกแยะไดว้า่งานไหนท่ีเหมาะสมกบัตวัเองเช่นเดียวกนั  
จุดมุ่งหมายของการสอน 
เตรียมขอ้คิดเห็นท่ีชดัเจนและแจง้พื้นฐานในการตดัสินใจเก่ียวกบัอาชีพใหก้บันกัเรียน 
เวลา 
45-60 นาที 
ทรัพยากรทีจ่ าเป็น 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
กจิกรรม  S.N.I.P.  –  บันทกึของครู 
อธิบายกบักลุ่มวา่กิจกรรมน้ีคือการพิจารณาถึงจุดแขง็ ความตอ้งการ ความสนใจและความชอบของท่าน 
คนเราแตกต่างกนั – แตกต่างกนัตรงการมอง ความหวงั ความฝัน ความตอ้งการ ความจ าเป็น ความชอบและ
ความไม่ชอบและทกัษะและคุณภาพ การผสมผสานท่ีท าใหเ้รามีลกัษณะเฉพาะตวับุคคล  
บอกใหก้ลุ่มระดมสมองวา่เขาคิดวา่แต่ละค ามีความหมายอะไร และยกตวัอยา่ง 
จุดแขง็ของฉนั ความตอ้งการ ความสนใจ และความชอบใจ 
 (My Strengths, Needs, Interests and Preferences) 
S.N.I.P. 
ค าตอบ : 
จุดแขง็ - ส่ิงท่ีท่านท าไดดี้ 
ตวัอยา่งของจุดแข็งรวมไปถึง การท างานหนกั ความซ่ือสัตย ์ความตั้งใจ ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถเขา้
กบัผูอ่ื้นไดห้รือวาดรูปไดดี้ 
ความตอ้งการ - ส่ิงท่ีท่านตอ้งการปรับปรุงหรือมีส่วนช่วยหรือสนบัสนุน 
ตวัอยา่งของความตอ้งการร่วมไปถึง เรียนรู้ท่ีจะควบคุมอารมณ์ตวัเอง ช่วยการสะกดค าหรือคณิตศาสตร์หรือ
ปรับปรุงการรักษาเวลาหรือการมีส่วนร่วม 
ความสนใจ - ส่ิงเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีท่านชอบท่ีจะท าในเวลาวา่ง (งานอดิเรก) ตวัอยา่ง การเล่นสเก็ตบอร์ด การเล่น
เคร่ืองดนตรีหรือการเป็นสมาชิกเยาวชน 

 

 

 



 
 

 

 

หรือทหารชายแดน 

ความพึงพอใจ - ส่ิงท่ีท่านชอบหรือชอบท่ีจะท า 

ในบทเรียนน้ี เรามองไปท่ีความชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 

ตวัอยา่งความช่ืนชอบ การท างานนอกสถานท่ีหรือในท่ีท างาน ท างานคนเดียวหรือท างานกบัผูอ่ื้นหรือท างาน

ในโรงงานหรือในส านกังาน 

นกัเรียนรู้สึกมัน่ใจวา่จุดแข็ง ความตอ้งการ ความสนใจและความชอบ หมายถึงอะไร บอกให้นกัเรียนเติมลง

ในแผน่งาน SNIP 

ขอ้มูลบนแผน่งานจะเป็นประโยชน์เม่ือนกัเรียนตอ้งการเขียนแผนการอาชีพหรือแผนการพฒันาส่วนบุคคล 

ย  ้าเตือนนกัเรียนว่าขอ้มูลจะมีประโยชน์ในการอา้งอิงเม่ือพวกเขาศึกษาแนวคิดของงาน งานท่ีแตกต่างกนัมี

สภาพการท างานท่ีแตกต่างกนัและตอ้งการจุดแขง็และความสนใจท่ีแตกต่างกนั 

จุดแข็ง ความต้องการ ความสนใจ และความชอบของฉัน (S.N.I.P.) 

จุดแขง็ของฉนั : 

 

ความตอ้งการของฉนั : 

 

ความสนใจของฉนั : 

 

ความชอบของฉนั : 

 

 

 

 



 
 

 

 

คุณภาพและทกัษะส่วนบุคคล 
กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียนอาย ุ16-19 ปี 
ค าอธิบายแบบทดสอบ 
บอกให้นักเรียนพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างคุณภาพและทกัษะ หลงัจากนั้นจดคุณภาพและทกัษะของ
ตวัเองและตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีนกัเรียนไดใ้ชคุ้ณภาพและทกัษะเหล่านั้น 
ทา้ยท่ีสุด ใหน้กัเรียนมองดูต าแหน่งงานจริง และใหร้ะบุคุณภาพและทกัษะท่ีตอ้งการ 
จุดมุ่งหมายของการสอน 
แสดงใหน้กัเรียนเห็นถึงขอ้คิดเห็นท่ีชดัเจนท่ีเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจเก่ียวกบัอาชีพ 
เวลา  
60 นาที 
ทรัพยากรทีจ่ าเป็น 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ประกาศรับสมคัรงานจากหนงัสือพิมพใ์นพื้นท่ี/ในประเทศ 
บันทกึของครู 

1. สอบถามในชั้นใหร้ะดมสองวา่พวกเขาคิดอะไร 
a) ทกัษะส่วนบุคคลคือ – ใหต้วัอยา่ง 
b) คุณสมบติัส่วนบุคคลคือ  - ใหต้วัอยา่ง 
c) ท าไม่ทกัษะและคุณสมบติัส่วนบุคคลถึงส าคญั – กบัใคร 
d) ไปท่ีรายการทกัษะและคุณสมบติั (นักเรียนแต่ละคนมีรายการ) และอธิบายทุกๆค าท่ีนักเรียน      

ไม่คุน้เคย 
2. บอกใหน้กัเรียนท าประวติัส่วนตวัใหส้มบูรณ์ ท างานคนเดียว   

นกัเรียนตอ้งระบุทกัษะส่วนบุคคลและคุณภาพท่ีแข็งท่ีสุด 4 อยา่ง และยกตวัอยา่งวา่เม่ือไหร่พวกเขา
จะไดใ้ชม้นั เช่น การพิสูจน์ค าบรรยายของพวกเขา 

3. แบ่งชั้นเป็นกลุ่มเล็กๆ ใหก้ลุ่มละหน่ึงชุด 
4. แผน่งานและสอบถามกลุ่มเพื่อก าหนดและเขียนคุณลกัษณะและทกัษะให้ไดม้ากทีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้

ท่ีนายจา้งไดมี้การระบุความตอ้งการจากผูส้มคัร 
บอกใหก้ลุ่มทบทวนค าตอบของพวกเขา  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

และพดูคุยคน้หา 

บันทกึของครู - ค าถาม 

1a. ทกัษะส่วนบุคคลเป็นความสามารถท่ีจะท าส่ิงใด ดูทกัษะและคุณภาพ กระดาษค าถามตามรายการตวัอยา่ง 

1b. คุณภาพส่วนบุคคลเป็นลกัษณะเฉพาะ ดูทกัษะและคุณภาพ กระดาษค าตอบตามรายการตวัอยา่ง 

1c. ทกัษะส่วนบุคคลและคุณภาพท่ีส าคญัต่อนายจา้ง วทิยาลยั งาน ผูใ้หพ้ื้นฐานการเรียนรู้และมหาวทิยาลยั 

ปัจจุบนัใบสมคัรจ านวนมากสอบถามถึงทกัษะและคุณภาพมากมายตามคุณสมบติัและประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ทกัษะส่วนบุคคลและคุณลกัษณะ 

ต าแหน่งงานว่างทีต้่องการ 

ทกัษะและคุณภาพ 

ทกัษะส่วนบุคคล      คุณภาพส่วนบุคคล 

วเิคราะห์ขอ้มูล      ใจเยน็ 

เล่นกีฬา      มัน่ใจ 

อ่านแผน่ท่ี      ไวต่อความรู้สึก 

การส่ือสาร      ช่วงจงัหวะ 

การออกแบบ/การกระท า     รู้สึกรับผดิชอบ 

นึกถึงขอ้เทจ็จริง      ความรู้สึกในดา้นดี 

ใส่ใจต่อผูอ่ื้น      จิตใจเขม้แขง็ 

ร้องเพลง      ไวว้างใจ 

แกไ้ขปัญหา      จดัการไดดี้ 

ช่างวเิคราะห์      แสวงหา 

มีทกัษะ ICT       สามารถปรับได ้

การจดัการการเงิน      อดทน 

จิตใจ      พิจารณา 

วางแผนงานตวัเอง      สุภาพ 

เล่นเคร่ืองดนตรี      ช่างจิตนาการ 

 

 

 



 
 

 

 

ประวตัิส่วนบุคคล 

เขียนทกัษะและคุณภาพส่วนบุคคลท่ีเป็นจุดแขง็ 4 ขอ้ และยกตวัอยา่งของเม่ือท่านท าการแสดงในแต่ละหวัขอ้ 

ทกัษะ        คุณภาพ 

1……………………………      1…………………………… 
เหตุการณ์        เหตุการณ์ 
.……………………………       .…………………………… 
.……………………………      .…………………………… 
.……………………………      .…………………………… 
2……………………………      2…………………………… 
เหตุการณ์        เหตุการณ์ 
.……………………………      .…………………………… 
.……………………………      .…………………………… 
.……………………………      .…………………………… 
3……………………………      3…………………………… 
เหตุการณ์        เหตุการณ์ 
.……………………………      .…………………………… 
.……………………………      .…………………………… 
.……………………………      .…………………………… 
4……………………………      4…………………………… 
เหตุการณ์        เหตุการณ์ 
.……………………………      .…………………………… 
.……………………………      .…………………………… 
.……………………………      .…………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

เร่ืองราวของโทมัส เอดิสัน 
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนอายุ 12-18 ปี 
จุดมุ่งหมายของการสอน 
เพื่อสร้างแรงบนัดาลใหน้กัเรียน ใหก้ าหนดทางเลือก ท าใหพ้วกเขาเช่ือในทกัษะส่วนบุคคลมากกวา่ความรู้ ท า
ใหน้กัเรียนเช่ือวา่การท่ีสอบตกท่ีโรงเรียนไม่ไดห้มายความวา่ชีวิตจะตกต ่าไปดว้ย 
ค าอธิบาย : 

ผูใ้ห้ค  าปรึกษาแจกแผ่นงานให้นกัเรียน (1) เราอธิบายว่ามนัมีส่วนแรกของเร่ืองและเราถามพวกเขาให้บอก

ตอนจบ เราใหเ้วลาพวกเขา 10 นาทีเพื่อท่ีจะปิดเร่ืองน้ี หลงัจากนั้นเราก็เก็บแผน่งานและอ่านบางส่วนเพื่อท่ีจะ

ถกกนั ในตอนจบเราอ่านเร่ืองเต็ม เปิดเผยวา่โทมสัน้อยคือนกัวิทยาศาสตร์ท่ีเยี่ยม นกัวิจยัและเจา้ของกิจการ 

โทมสั เอดิสัน 

เวลา 40 นาท ี

วตัถุดิบ : แผ่นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

เร่ืองของโทมสั  แผน่งาน 1 

โปรดอ่านเร่ืองจริงต่อไปน้ี และบอกตอนจบของแต่ละคน ท่านเช่ือวา่เร่ืองน้ีมีจุดจบอยา่งไร 

โทมสัออกจากโรงเรียนเม่ือเขามีอายไุด ้9 ปี 

ครูของเขาเห็นวา่เขานั้นไม่ฉลาดเลย ดงันั้นแม่ของเธอไดส้อนเขาใหเ้รียนและเขียนหนงัสือ ตอนเด็กโทมสัเป็น

คนอยากรู้อยากเห็นและเป็นคนท่ีสนใจส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีโอกาสได้อ่านหนังสือเก่ียวกับ

วทิยาศาสตร์เป็นจ านวนมาก 

ตอนอายุ 13 ปี โทมสัไดข้ายหนงัสือพิมพแ์ละท๊อฟฟ่ีใกลส้ถานีรถไฟใกลบ้า้น เพื่อเงินเล็กๆ น้อยๆ เกมท่ีเขา

ชอบคือเกมเก็บเหรียญ เม่ือเขามีอายไุด ้15 ปี เขาไดช่้วยชีวติลูกชายคนเล็กของหวัหนา้สถานีจากรถไฟท่ีมาดว้ย

ความเร็วสูง ซ่ึงเป็นการช่วยชีวติลูกชายเขา หวัหนา้สถานีไดส้อนใหโ้ทมสัเรียนรู้ถึงการท างานของโทรเลข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

เร่ืองของโทมัส เอดิสัน  บริษัท เจเนอรัล อเิลค็ทริค 

โทมสัออกจากโรงเรียนเม่ือเขามีอายไุด ้9 ปี 

ครูของเขาเห็นวา่เขานั้นไม่ฉลาดเลย ดงันั้นแม่ของเธอไดส้อนเขาใหเ้รียนและเขียนหนงัสือ ตอนเด็กโทมสัเป็น

คนอยากรู้อยากเห็นและเป็นคนท่ีสนใจส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีโอกาสได้อ่านหนังสือเก่ียวกับ

วทิยาศาสตร์เป็นจ านวนมาก 

ตอนอายุ 13 ปี โทมสัไดข้ายหนงัสือพิมพแ์ละท๊อฟฟ่ีใกลส้ถานีรถไฟใกลบ้า้น เพื่อเงินเล็กๆ น้อยๆ เกมท่ีเขา

ชอบคือเกมเก็บเหรียญ เม่ือเขามีอายไุด ้15 ปี เขาไดช่้วยชีวติลูกชายคนเล็กของหวัหนา้สถานีจากรถไฟท่ีมาดว้ย

ความเร็วสูง ซ่ึงเป็นการช่วยชีวติลูกชายเขา หวัหนา้สถานีไดส้อนใหโ้ทมสัเรียนรู้ถึงการท างานของโทรเลข 

ซูน เอดิสันไดอ้อกจากงานและท าห้องทดลองของตวัเอง เม่ือการทดลองของเขาเร่ิมข้ึน ในปี 1869 ชายหนุ่ม

อายุ 22 ปีไดมี้สิทธิบตัรเป็นของตวัเองคร้ังแรก เขาไดค้น้พบเคร่ืองนบัคะแนนเสียง น่าเสียดายท่ีไม่มีใครซ้ือ

เคร่ืองนบัคะแนนเสียงเคย สิทธิบตัรอนัต่อไปเป็นเคร่ืองช่วยรับสัญญาณส่งโทรเลขท่ีท าเงินให้เขาถึง 40,000 

ดอลลาร์ เป็นจ านวนเพียงพอส าหรับสิทธิบตัรอนัใหม่ ใน 1876 เปิดแล็บท่ีใหม่ท่ี เมนโล ปาร์ค ซ่ึงเป็นท่ีแล็บ

อุตสหกรรมแล็บแรกในโลก แล็บแห่งน้ีเขาไดรั้บสิทธิบตัรท่ีดีท่ีสุดและไดช่ื้อวา่ ‚มหศัจรรยข์องเมนโล ปาร์ค‛ 

หน่ึงปีหลงัจากนั้นเขาไดส้ร้างเคร่ืองเล่นจานเสียงและเคร่ืองจกัรท่ีสามารถถอดเสียงได ้ในปี 1891 เขาไดส้ร้าง

เคร่ืองจกัรท่ีสามารถถ่ายภาพในขณะเคล่ือนไหวได ้สิทธิบตัรสองอนัน้ีไดเ้ปิดช่องทางใหม่ในอุตสาหกรรม

เพลงและภาพยนตร์ แน่นอนวา่โทมสั เอดิสันเป็นท่ีรู้จกัส าหรับแสงสวา่งในการเติบโน (1879) แต่มนัมีความ

ขดัแยง้เกิดข้ึนเม่ือนกัวทิยาศาสตร์ 18 คนไดท้  าสิทธิบตัรน้ีก่อนเอดิสัน 

โทมสั เอดิสันเสียชีวิตในปี 1931 ขณะมีอายุได้ 84 ปี ในวนันั้นไฟได้ดบัไปชั่วขณะท่ีอนุสรณ์นกัประดิษฐ ์       

ดีเยีย่ม  

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการวางเป้าหมายและคุณค่าทางอาชีพ 

ทฤษฏีเบือ้งต้น 

กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการวางแผนส่วนบุคคล ซ่ึงจะช่วยให ้

 เลือกวา่ชีวติอยากจะไปในท่ีใด 

 เอาใจใส่ต่อความพยายามตามสาขาท่ีระบุ 

 พบเห็นส่ิงล่อใจท่ีอาจจะล่อใจพวกเขาจากหอ้งเรียน 

 จูงใจและสร้างความมัน่ใจอยา่งรวดเร็ว 

เป้าหมายในบางพื้นท่ีของชีวติ : 



 
 

 

 

 ครอบครัวและบา้น 

 การเงินและอาชีพ 

 จิตวญิญาณและเช้ือชาติ 

 ร่างกายและสุขภาพ 

 สังคมและวฒันธรรม 

 จิตใจและการศึกษา 

ตั้งเป้าหมายในทุกช่วงชีวิตเพื่อให้มัน่ใจในความสมดุลของชีวิตมากกว่า ท่ีเราเร่ิมทดสอบและเปล่ียนแปลง

พื้นฐานของชีวติในทุกๆ วนั ตั้งเป้าหมายในแต่ละช่วงชีวติจะช่วยขจดัความคิดท่ีไม่ประสานกนั 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัเรียนอาย ุ14 – 18 ปี 

 ผูใ้หค้  าปรึกษา 

 ครู 

ค าอธิบายแบบทดสอบ 

เราจดัให้มีกิจกรรมในการวางเป้าหมายเพื่อท่ีจะแนะน าให้เด็กไดรู้้ถึงขั้นตอน ดว้ยเหตุน้ี เราจึงใชภ้าพยนตร์ท่ี

โด่งดงั 

จุดมุ่งหมายของการสอน 

 สร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนคน้หาเป้าหมายส่วนตวัจากขา้งใน และเร่ิมสอนพวกเขา 

 สร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนก าหนดเป้าหมายท่ีแทจ้ริงและสามารถตรวจวดัไดแ้ต่ขอใหสู้งเขา้ไว ้

 สร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนตั้งเป้าหมายใหส้ัมพนัธ์กนัและปรับปรุงบุคลิกภาพของพวกเขา 

 ช่วยให้นักเรียนมีปฏิกิริยาต่อผูอ่ื้น เพื่อให้ไปในเป้าหมายเดียวกนั เปิดเผยความคิดและแบ่งปัน

ประสบการณ์ 

เวลา :   

45 นาทีส าหรับภาพยนตร์แต่ละเร่ือง 

 

 



 
 

 

 

ทรัพยากรทีจ่ าเป็น 

ภาพยนตร์ เคร่ืองเล่น ดีวดีี หรือ โนต้บุค๊ ทีว ีเคร่ืองถ่าย 

ภาพยนตร์เร่ืองแรก : เจอรร่ี แมคไควร์ 

 สามส่วนแรกของภาพยนตร์แสดงในหอ้งเรียนและเดินเร่ืองต่อไป เราเร่ิมบทสนทนากบันกัเรียน 

 เรามุ่งค าถามไปท่ีนกัเรียนตามล าดบัเพื่อสร้างแรงจูงใจใหพ้วกเขาอธิบายอาชีพของนกัแสดงน า คุณค่า

ของอาชีพ เป้าหมายของเขา การวางแผนชีวติของเขา 

ดงันั้น เน้ือหาของบทสนทนา....... 

 ค าอธิบายของอาชีพ 

 ผูจ้ดัการ  นกักีฬา 

 คุณค่าของอาชีพน้ี  เป้าหมาย  

 ความส าเร็จ  

 การยอมรับทางสังคม  

 เงิน  

 ช่ือเสียง 

 อะไรท่ีท าใหเ้ขาโชคดี    

 เวลาวา่ง 

 ความสร้างสรรค ์

 ขอ้เสนอทางสังคม 

 ความสัมพนัธภาพท่ีแทจ้ริงในสถานท่ีท างาน 

 เป้าหมายเดิม เขาไม่มีการจดัการ 

 ความสุข 

 เราด าเนินเร่ืองต่อไปจนถึง ส่วนท่ี 5, 6, 7 และการอภิปรายถึงจุดส าคญั เช่น 

 เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดท าใหเ้ขาสั่นและเห็นสัจธรรม 

 ผลของเหตุการณ์คือการท่ีเขาถูกไล่ออก 

 

 



 
 

 

 

 ผลของการถูกไล่ออกเป็นความตระหนกัรู้กบับางสถานการณ์ 

 ความสัมพนัธ์ในสถานท่ีท างานของเขา 

 ความหมายลึกๆของอาชีพของเขา 

 การหาเป้าหมายใหม่ ‚โชวเ์งินฉนั‛ (เงินมีคุณค่าส าหรับเขา  

 ตอนน้ี เป็นช่วงเวลาท่ีเราตอ้งวางเป้าหมายใหม่โดยการแกไ้ขตวัเขา  ท าไมล่ะ  

 ถา้ท่านแก้ไขเป้าหมายตามเหตุการณ์และเป้าหมายอ่ืนเปล่ียนไปจะไม่มองว่ามนัผิดพลาด 

มองวา่มนัเป็นอนุสาวรียท่ี์ท่านมีอยูข่า้งในเพื่อท่ีจะท าใหบ้างส่ิงแตกต่างออกไป 

 เวลาน้ี เราสามารถแสดงตอนจบของภาพยนตร์ได ้ช้ีให้เห็นและเผยให้เห็นทฤษฏีพื้นฐาน  ขั้นตอน

ของการแสวงหาและยอมรับเป้าหมาย 

แบบทดสอบส าหรับนักเรียนบนพืน้ฐานของภาพยนตร์ 

 คน้หา พฒันาและเขียนปีท่ีเป็นเป้าหมายโดยสร้างแผน่ท่ีถนนไปสู่ความส าเร็จ 

 คน้หาสโลแกน ท่ีอธิบายบุคลิกภาพของท่านและชีวิตของท่าน วาดหรือท าให้มนั

ปรากฏข้ึน 

อ้างองิ 

http://www.topachievement.com/goalsetting.html 

www.mindtools.com 

http://www.imdb.com/title/tt116695/ 

ล าดับแรกกบั 5 เหตุการณ์ 

ขั้นตอนแรกเกิดข้ึนจาก 5 เหตุการณ์เพื่อการพฒันาส่วนบุคคลอย่างมากท่ีจะท ากบัขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเอง และ

เคร่ืองมือ และเคร่ืองมือในหนา้น้ีเป็นพื้นฐานของชุดค าถามท่ีจะช่วยท่านก าหนดวา่ท่านอยูท่ี่ไหน ท่านตอ้งการ

ไปถึงไหน และ  
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ทรัพยากรอะไรท่ีท่านตอ้งช่วยเหลือท่านระหวา่งทาง 

ตอนน้ีท่านอยูท่ี่ไหน 

1. ความอดทน 10 รายการ เช่น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตท่านท่ีท่านสามารถท าบางอย่างไดไ้ดเ้ก่ียวกบั (งาน

บา้นเล็กๆ ประตูบานพบัท่ีช ารุดแลว้  เส้ือผา้ท่ีคบัแลว้ งานท่ีท่านเกลียด ท่านตั้งช่ือมนั...) 

2. ท่านจะพดูอะไรวา่จุดแขง็ของท่านคืออะไร 

3. ท่านชอบท าส่ิงใดมากท่ีสุด 

ท่านอยากจะเป็นถึงไหน 

4. ถา้ท่านรู้วา่ไม่มีอะไรหยดุท่านได ้ท่านชอบท าอะไร 

5. อะไรเป็นส่ิงท่ีท่านตอ้งท าใหเ้สร็จภายในอาทิตยห์นา้ท่ีพอจะปรับปรุงคุณภาพชีวติของท่าน 

6. อะไรท่ีท่านอยากจะประสบความส าเร็จในอีกสามเดือนขา้งหนา้ (ถา้ท่านไม่มีความชดัเจน ให้พยายาม

คิดถึง 3 ส่ิงท่ีท่านชอบมากและ 3 ส่ิงท่ีท่านชอบนอ้ยกวา่) 

7. อะไรท่ีเป็นแรงจูงใจใหท้่านประสบความส าเร็จในส่ิงน้ี 

ฉนัตอ้งท าอะไรในตอนน้ี 

แน่นอน ท่านมีค าตอบแลว้ ท่านรู้วา่อะไร   และท่านรู้วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีท่านอยากจะท าใน 3 อาทิตยข์า้งหน้า 

อะไรต่อไป ต่อไปคือเร่ิมท าขอ้มูลท่ีท่านมีในทุกๆ ช่องทางของงานให้ดีท่ีสุด และมนัมีทางเลือกจ านวนมาก 

ท่านตอ้งเลือก 

 หยบิมา 1 อยา่งและท่านอยากจะท าอะไรใน 3 อาทิตยข์า้งหนา้และคิดจะท างานในอาทิตยน้ี์ 

 มุ่งเนน้ไปท่ีส่ิงท่ีท่านสามารถท าไดแ้ละจะปรับปรุงคุณภาพชีวติของท่าน 

 เร่ิมจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดตามรายการ ในแนวทางท่ีท่านไดรั้บชยัชนะอยา่งรวดเร็วและสร้างแรงกระตุน้

ก่อนจดัการกบัส่ิงท่ียากกวา่ตามท่ีก าหนด 

 เร่ิมด้วยส่ิงท่ียากท่ีสุดตามรายการ แนวทางน้ีเป็นเส้นทางของส่ิงท่ีขจัดและต่อต้านท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ

รบกวนท่านมากท่ีสุดในจุดเร่ิมตน้  

ถา้ท่านคิดท าไปอีกแนวทางหน่ึงท่ีมนัดีส าหรับท่าน มนัดีเยี่ยมและดีมาก ส่ิงน้ีก็เป็นเพียงแค่ความคิดส าหรับ

ท่าน 

 

 



 
 

 

 

ท่ีจะเล่นดว้ย และเล่นกบัมนัจนรู้สึกวา่มนัเหมาะ 

เดินตามเส้นทางความก้าวหน้าของท่าน 

เดินตามเส้นทางท่ีท่านจะประสบความส าเร็จอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ ควรเป็นเวลาเดียวกนัในแต่ละสัปดาห์น้ีเป็น

ประเภทค าถามท่ีท่านอาจจะถามตวัเอง 

 ฉนัจะท าอะไรในอาทิตยน้ี์เพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 ส่ิงใดท่ีฉนัยงัไม่ไดท้  าท่ีเป็นส่ิงท่ีฉนัตั้งใจจะท า 

 อาทิตยน้ี์จะมีโอกาสอะไรมาบา้งไหม 

 ฉนัอยากจะเป็นอะไรในเวลาท่ีแตกต่างกนั ใน 7 วนั 

ทุกๆ เส้นทางความกา้วหน้าน้ี เก็บวนัท่ี เขียนบนัทึกของตวัเองเพื่อใช้อา้งอิงภายหลงั  ท าไมหรือ มนัง่ายมาก  

มนัยากมากท่ีเราจะมองเห็นความก้าวหน้าท่ีเราท าแบบวนัต่อวนั ถ้าเรามีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนท่ีจะท างาน

ต่อไป และมุ่งเน้น  เราจะประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีเราตอ้งการมากข้ึน เม่ือเราตอ้งการ ถา้ท่านเดินไปตาม

ความกา้วหนา้ในรูปแบบ ท่าจะมองเห็นส่ิงนั้น 

 ความก้าวหน้าอะไรท่ีท่านท าบา้ง ถา้ท่านมองกลบัไปเม่ือ 3 เดือนท่ีแล้วถึงกิจกรรมมุ่งเน้น ท่านจะ

ประหลาดใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีท่านไดท้  า 

 ติดตามวา่อะไรท่ีท่านคิดจะท าแลว้ไม่ไดท้  า ท่านจะพบวา่ตรงไหนท่ีถูกปิดกั้น หรือมีรูปแบบของการ

ต่อตา้น 

 ท่านประสบความส าเร็จมากน้อยแค่ไหนกับความมุ่งมัน่ตั้ งใจปกติ  โดยการด าเนินการทบทวน

ตามปกติ ย  ้าเตือนตวัเองว่าท่านตอ้งการส่ิงท่ีแตกต่างกนัอย่างไรและอะไรท่ีท่านสามารถท ามนัได ้

ท่านสามารถยดึตวัท่านเองใหรั้บผดิชอบต่อตวัเองจากการกระท า ส่ิงน้ีมีพลงัมากท่ีสุด 

ถา้ไดอ่้านต่อไป ท่านจะเครียดถึงความตอ้งการเปล่ียนแปลงในชีวิต และเคร่ืองมือท่ีน้ีคือการตดัสินใจท่ีตอ้ง

เดินต่อไปตามตวัท่านเอง ถา้ท่านติดขดัท่ีจุดใด ท่านสามารถเยี่ยมชมหน้าน้ีอีกคร้ังเพื่อขอ้คิดเพิ่มเติม หรือ

ติดต่อฉัน เดวิส เบเตส ท่ี ตน้ไมข้องชีวิต มีการสอนหนงัสือฟรี การแนะน าทางโทรศพัท์ถึงการสอนในภาค

การศึกษา 

 

 

 

 



 
 

 

 

เนือ้หาวชิาที ่2  รู้จักตลาดแรงงาน 

ต าแหน่งงานตามทศันคติของกลุ่ม 

ทฤษฏีเบือ้งต้น 

มุมมองทางจิตวิทยาทศันคติของกลุ่มสามารถก าหนดความหมายแนวคิดของสมาคมของกลุ่มสังคมดว้ยหน่ึง

ส่ิงหรือมากกวา่ สนบัสนุนแนวคิด และรวมถึงปฏิกิริยาความรู้ทางสังคมดว้ยแนวคิดของตวัเอง * ไม่มีทฤษฏีท่ี

เป็นทศันคติเดียว ข้ึนอยู่กบัการเห็นดว้ยของนกัจิตวิทยา  ทฤษฏีเฟมินิสกล่าวถึงทศันคติของกลุ่มในดา้นลบ

ของของผูห้ญิงในการจ้างงาน การเป็นตวัแทนของส่ือและในด้านอ่ืนๆ กฎหมายในประเทศยุโรปหลาย

ประเทศถูกออกแบบมาเพื่อขยายโอกาสดา้นการจา้งงานในผูห้ญิงแต่ส่ิงน้ีอาจจะขดัขวางหากขาดแรงบนัดาล

ใจในเด็กผูห้ญิงซ่ึงเป็นทศันคติภายในท่ีเก่ียวกบัอาชีพเฉพาะ แบบฝึกหดัพยายามท่ีจะน าการเขา้ใจผดิน้ีข้ึนมา 

กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนอาย ุ14-19 ปี 

ค าอธิบายแบบทดสอบ 

พูดคุยกนัในกลุ่มถึงทศันคติทัว่ไป ตามดว้ยการเติมความในแผ่นงานท่ีถามช่ือต าแหน่งงานตามทศันคติของ

กลุ่ม 

จุดมุ่งหมายของการสอน 

เพื่อให้นักเรียนรับรู้และวิพากษ์ตามแบบแผนในสังคมและความคิดทั้งชายและหญิงว่ามีอาชีพอะไรบา้งท่ี

เปิดรับพวกเขา 

เวลา 30-45 นาท ี

วตัถุดิบทีจ่ าเป็น : เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

แบบฝึกหดัไดรั้บการอนุเคราะห์จาก คอนเน็กชัน่ เบรม่ิงแฮมและโซลิฮลั 

 

*    กรีนวอลด์  เอ จี เอท อลั  ทฤษฏีรวมทศันคตินัย ทศันคติของกลุ่ม ความนับถือตนเองและแนวคิดของ

ตวัเอง บทวจิารณ์ทางจิตวทิยา 2002 เล่มท่ี 109, 1, หนา้ 5     

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงานตามทศันคติของกลุ่ม 

บันทกึของครู 

 บอกนกัเรียนระบุความหมาย  ท างานเป็นคู่ 

 บอกคู่ของตวัเองใหอ่้านความหมายใหก้บัคนในชั้นเรียน 

 นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัค าจ ากดัความหรือไม่ พยายามบอกความหมายท่ีเป็นหลกัใหญ่ท่ี

เป็นความสุขกบัมนั 

 ส่ิงหน่ึงท่ีจะจ ากดัความสามารถเป็นภาพลกัษณ์ท่ีมาตรฐานของคนหรือกลุ่มคนตามเพศ เช้ือชาติหรือ

ศาสนาของประเทศท่ีมาจาก ในอีกแนวทาง คนท่ีเป็นนกพิราบหลุม 

ตัวอย่างรวมถึง 

คนออสเตรเลยีดื่มเบียร์ตลอดทั้งวนั และ 

ผู้หญงิทุกคนสุภาพและเอาใจใส่ 

 นกัเรียนสามารถคิดถึงหนงัหรือทีวี 

 ต่างจากส่ือ การใชภ้าษาท่ีผดิสามารถสนบัสนุนขอ้ความท่ีเลียนแบบมา 

 ต าแหน่งงานท่ีไม่ถูกตอ้งเป็นตวัอยา่งอ่ืนๆ 

ใหแ้ผน่งานต าแหน่งงานกบันกัเรียนแต่ละคนและใหน้กัเรียนท าให้เสร็จ 

บอกใหน้กัเรียนทวนค าตอบของตวัเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

กระดาษค าตอบช่ือต าแหน่งงาน 

ช่ือต าแหน่งงานตามทศันคติของกลุ่ม  ช่ือต าแหน่งงานทีค่รอบคลุม 

 

 นายหวั(Head/Mistress)   

 คนเรียกรถ (Doorman)   

 นกับินอวกาศ (Spaceman)   

 พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน (Air Hostess) 

 แพทยห์ญิง (Woman Doctor)  

 พนกังานดบัเพลิง (Fireman)   

 ต ารวจ(Policeman)    

 พยาบาลชาย (Male Nurse)   

 ประธาน(Chairman)   

 ผูจ้ดัการ (Manageress)   

 หวัหนา้งาน(Foreman)   

 ช่างกลอ้ง(Camaraman)   

 คนงาน(Workman)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

กระดาษค าตอบช่ือต าแหน่งงาน 

ช่ือต าแหน่งงานตามทศันคติของกลุ่ม  ช่ือต าแหน่งงานทีค่รอบคลุม 

 

 นายหวั(Head/Mistress)  หวัหนา้/หวัหนา้ครู (Head/head teacher) 

 คนเรียกรถ (Doorman)  พนกังานดูแลประตู (Door Attendant) 

 นกับินอวกาศ (Spaceman)  มนุษยอ์วกาศ (Astronaut) 

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน (Air Hostess)  พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน (Flight Attendant) 

 แพทยห์ญิง (Woman Doctor) แพทย ์(Doctor) 

 พนกังานดบัเพลิง (Fireman)  คนดบัเพลิง (Fire Fighter) 

 ต ารวจ(Policeman)   เจา้หนา้ท่ีต ารวจ (Police Officer) 

 พยาบาลชาย (Male Nurse)  พยาบาล (Nurse) 

 ประธาน(Chairman)  ประธาน (Chair) 

 ผูจ้ดัการ (Manageress)  ผูจ้ดัการ (Manager) 

 หวัหนา้งาน(Foreman)  ผูค้วบคุม (Supervisor) 

 ช่างกลอ้ง(Camaraman)  ช่างกลอ้ง (Camera Operator) 

 คนงาน(Workman)   คนงาน (Worker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ทกัษะส าคัญต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั 

ทฤษฏีเบือ้งต้น 

ทกัษะท่ีส าคญัเป็นแนวคิดท่ีส าคญัในองักฤษซ่ึงใชอ้ธิบายกนัโดยทัว่ไป (เช่น ไม่ตอ้งระบุต าแหน่งงาน) ทกัษะ

ซ่ึงจ าเป็นส าหรับหลกัสูตรของนกัเรียนและลูกจา้งในงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนอาย ุ14-19 ปี 

ค าอธิบายแบบทดสอบ 

ทกัษะส าคญัคือการแนะน าและระบุทกัษะของตวัเอง ใช้นักเรียนเป็นตวัสะทอ้นกลบัในคร้ังแรก นักเรียน

จดัล าดบัของานและใหร้ะบุทกัษะท่ีจ าเป็นและใชท้กัษะนั้นอยา่งไร 

จุดมุ่งหมายของการสอน 

ท าใหน้กัเรียนคิดเก่ียวกบัทกัษะท่ีจ าเป็นในงานและสามารถพฒันาในโรงเรียนและมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งไร 

เวลา 60 นาท ี

วตัถุดิบทีจ่ าเป็น : เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ทกัษะทีส่ าคัญในต าแหน่งงานทีแ่ตกต่าง - บันทกึของครู 

ใหร้ะดมสมองในชั้นเรียน 

a) มีทกัษะท่ีส าคญัจ านวนเท่าไหร่ 

b) มีทกัษะท่ีส าคญัอะไรบา้ง 

c) ท าไมทกัษะหลกัจึงมีความส าคญั และส าคญัต่อใคร 

ค าตอบ 

a) 6 

b) การส่ือสาร 

จ านวนใบสมคัร 

 

 



 
 

 

 

IT 

ท างานกบัคนอ่ืน 

            การแกไ้ขปัญหา 

           พฒันาการเรียนรู้ของตวัเองและการด าเนินงาน 

c) มนัมีความส าคญัในบุคคลและในชีวิตการงาน ท่านอาจจะถูกถามเก่ียวกบัทกัษะท่ีส าคญัระหวา่งการ

สอบสัมภาษณ์ในวทิยาลยั มหาวทิยาลยั  

สอบถามในชั้นเรียนถา้ท่านสามารถคิดตวัอยา่งแต่ละทกัษะหลกัได ้

แบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่มยอ่ยและแจกแผน่งาน 1 ชุด ทกัษะส าคญัในงานท่ีแตกต่าง ใหแ้ต่ละกลุ่ม 

ให้นกัเรียนคิดทกัษะส าคญัท่ีงานนั้นตอ้งการและใส่ค าตอบในช่องแรก ในช่องท่ี 2 ให้ใส่ว่าทกัษะส าคญัจะ

น าไปใชเ้ม่ือไหร่ ตวัอยา่ง เช่น พนกังานตอ้นรับ การส่ือสาร ใชเ้ม่ือมีการติดต่อเม่ือตอ้งการทางโทรศพัทแ์ละ

การรับแขก 

ทุกต าแหน่งงานอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งใชทุ้กทกัษะส าคญั 

เม่ือท าเสร็จ ใหน้กัเรียนท าแผน่งานอ่ืน 

ใหเ้วลาในการทวนและหารือในงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน นกักายภาพบ าบดั 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน แพทย ์

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน ผูพ้ิพากษา 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน ต ารวจ 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน พนกังานตอ้นรับ 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน ตวัแทนอสังหาริมทรัพย ์

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน วทิยาศาสตร์ 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน วศิวกรโยธา 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน ช่างก่ออิฐ 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน ครูสอนข่ีมา้ 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน ชาวนา 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน พนกังานดบัเพลิง 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน ช่างภาพ 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน นกัฟุตบอลมืออาชีพ 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน นกัเล่นเทนนิสอาชีพ 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน นกัแสดง 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน ช่างตดัผม 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน นกัดนตรีอาชีพ 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน พอ่ครัว 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน ผูช่้วยบริการอาหาร 

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน ทนัตแพทย ์

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ต าแหน่งงาน คนงานไปรษณีย ์

ทกัษะส าคญั ใชท้กัษะอยา่งไร 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

อาชีพทีข่ายได้และขายไม่ได้ในประเทศกรีซ 

1. อาชีพทีม่ีมนุษยธรรม 

นักกฎหมาย 

ส าเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์สามารถท างานเป็นนกักฎหมาย ผูพ้ากษา ทนายความ และพนกังานจดทะเบียน 

เพื่อท างานเป็นนกักฎหมาย ส าเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์บงัคบัให้มี  ทะเบียนน้ีจะไดรั้บก็ต่อเม่ือไดรั้บ

การฝึกอบรม 18 เดดือน ในส านักกฎหมายและตอ้งผ่านการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งจากศาลสูงสุด ผูส้ าเร็จ

สามารถลงทะเบียนไดใ้นส านกังานกฎหมายในทอ้งถ่ิน เม่ือท างานได ้4 ปี นกักฎหมาย สามารถน าเสนอใน

ศาลอุทธรณ์และภายหลงัท างานครบ 8 ปี สามารถเสนอต่อศาลสูงสุดได ้โดยทัว่ไปนกักฎหมายจะมีสาขา

พิเศษเพียงสาขาเดียว เช่น กฎหมายอาชญากรรม กฎหมายพานิชยแ์ละกฎหมายระหวา่งประเทศ ปัจจุบนัใน

กรีซ คณะกฎหมายเป็นล าดบัแรกท่ีผูจ้บการศึกษาในระดบัมธัยมเลือกเรียนและอาชีพนกักฎหมายก็เป็นท่ี

ดึงดูดใจทั้งวยัรุ่นและพอ่แม่ของพวกเขามากท่ีสุด แมว้า่อาชีพน้ีจะเตม็ท่ีและมีความยากมาก และยากต่อการ

ท่ีนกักฎหมายจะมีงานท่ีน่าพึงพอใจและมีค่าจา้งสูง 

ขอ้มูลเพิ่มเติมมีใหท่ี้เวบ็ไซดต่์อไปน้ี 

www.lawnet.gr 

www.dsa.gr 

www.esdi.gr 

อาจารย์อกัษรศาสตร์กรีซ 

อาจารยอ์กัษรศาสตร์กรีซส าเร็จการศึกษาคณะอกัษรศาสตร์กรีซ ซ่ึงเป็นท่ีนิยามในกรีซและตั้งอยู่ในทุกเขต

เมือง (เมืองในกรีซ) อาจารยอ์กัษรศาสตร์กรีซสามารถท างานได้ทั้งการศึกษาในภาครัฐและเอกชน ใน

ความเป็นจริง โอกาสทางอาชีพของอาชีพน้ีค่อนขา้งติดลบ เพราะวา่ผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งมี

จ านวนมากและต าแหน่งงานในภาครัฐก็มีน้อยมาก นอกจากน้ีในปี 2004 มีต าแหน่งงาน 863 ต าแหน่งใน

ภาครัฐและมีผูส้ าเร็จการศึกษาสมคัรเข้ารับการทดสอบ 17,149 คน ในภาคเอกชนไม่มีโอกาสมากนัก 

ดงันั้นอาจารยอ์กัษรศาสตร์สามารถท างานไดเ้ฉพาะในโรงเรียนเอกชนและในกลุ่มครูพิเศษเอกชน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมมีใหท่ี้เวบ็ไซดต่์อไปน้ี 

http://www.p-e-f.gr/index2.html 

 

 

 

http://www.lawnet.gr/
http://www.dsa.gr/
http://www.esdi.gr/


 
 

 

 

 

นักหนังสือพมิพ์ 

นกัหนงัสือพิมพส์ าเร็จการศึกษาจากคณะการส่ือสาร หนงัสือพิมพแ์ละส่ือสารมวลชน สามารถท างานเป็นนกั

รายงานข่าว นกัโฆษณาและนกัวิจารณ์ศิลปะ อาชีพน้ีไม่มีสิทธิอาชีพท่ีก าหนด ซ่ึงก็หมายความว่าใครๆก็

สามารถท างานเป็นนักหนังสือพิมพ์ได้โดยท่ีไม่ต้องส าเร็จการศึกษาจากคณะท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี 

นักหนังสือพิมพ์สามารถท างานในส่ือมวลชน (โทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์) ในบริการของ

กระทรวงสารสนเทศ ส านกังานข่าว ในบริษทัโฆษณาและในองค์การวฒันธรรม โอกาสทางอาชีพของ

อาชีพน้ีมีแง่ลบอยู ่2 ปัจจยั อย่างแรกนกัหนงัสือพิมพไ์ม่มีการก าหนดสิทธิทางอาชีพและ ประการท่ี 2 มี

วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัเอกชนจ านวนมากในกรีก ท่ีเปิดสอนในสาขาน้ี  

ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดท่ี้เวบ็ไซดต่์อไปน้ี 

www.esiaea.gr 

www.poesy.gr 

http://www.psat.gr 

http://www.edee.gr 

 

2. อาชีพวทิยาศาสตร์ 

อาจารยค์ณิตศาสตร์ 

อาจารยค์ณิตศาสตร์ส าเร็จการศึกษาจากคณะท่ีเก่ียวขอ้งคณะคณิตศาสตร์ สามารถท างานไดท้ั้งงานวิจยัใน

การศึกษาเอกชนและรัฐบาล หากส าเร็จปริญญาโทดา้นวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สามารถท างานในบริษทัดา้น 

IT หรือปริญญาโทดา้นเศรษฐศาสตร์ สามารถท างานในภาคธุรกิจ เช่น ผูใ้ห้ค  าปรึกษาดา้นการเงิน โอกาสการ

ท างานในภาครัฐ เช่นครูในการศึกษาระดบัมธัยม ค่อนขา้งติดลบ นอกจากน้ีในปี 2004 มีต าแหน่งว่าง 388 

ต าแหน่งในภาครัฐและผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีสมคัรเขา้รับการทดสอบจ านวน 6,051 คน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดท่ี้เวบ็ไซดต่์อไปน้ี 

www.olme.gr 

http://www.hms.gr 

http://www.actuaries.org.gr 

   

 



 
 

 

 

นกัเกษตรกรรม 

นกัเกษตรกรรมส าเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลยัคณะเกษตรกรรม สามารถท างานไดท้ั้งในภาครัฐและเอกชน 

โอกาสทางอาชีพของอาชีพน้ีไม่ได้รับการตอบรับในกรีก ในอีกแนวทางหน่ึง มีโอกาสในทางบวก  

วทิยาศาสตร์อาหาร โดยเฉพาะในโรงงานอาหารขนาดใหญ่  

ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดท่ี้เวบ็ไซดต่์อไปน้ี 

www.geotee.gr 

http://www.ekby.gr 

http://www.agriculture.gr/eee/index.php 

http://www.infolab.aua.gr/epege.gr/ 

http://www.pete.org.gr/home.asp 

นกัวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

นกัวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ส าเร็จการศึกษาในคณะท่ีเก่ียวขอ้งวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สามารถท างานได้

ทั้งภาครัฐและเอกชนในต าแหน่งนกัเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นกัวิเคราะห์และนักออกแบบ โดยทัว่ไป 

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มีโอกาสด้านบวกในต าแหน่งงานท่ีได้รับเงินเดือนสูงในตลาดแรงงาน ในกรีก

วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มีความตอ้งการจ านวนมาก 

ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดท่ี้เวบ็ไซดต่์อไปน้ี 

http://www.oe-e.gr/ 

http://www.epy.gr/gr/home/index.asp 

http://www.pekap.gr/enosi.htm 

http://www.sese.gr/defautl.asp 

http://www.ep.org.gr/index.jsp 

http://www.informations.org.gr/main.htm 

3. อาชีพด้านสุขภาพ 

นกัชีววทิยา 

นกัชีววิทยาส าเร็จการศึกษาในคณะชีววิทยา สามารถท างานไดท้ั้งดา้นการวิจยัและเป็นอาจารยใ์นการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทัว่ไป คุณภาพของการศึกษาในคณะชีววิทยาดีมากและระดบั

การศึกษาก็สูงมาก ดงันั้นนกัชีววทิยาจะไดรั้บความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์เป็นอยา่งดี แมว้า่  



 
 

 

 

ในกรีซ นักศึกษาสามารถหางานด้านการวิจยัได้ง่าย เพราะการวิจยักรีซไม่ได้รับทุนจากบริษทั นอกจากน้ี 
โอกาสของการท างานในดา้นการศึกษาภาครัฐและเอกชนนั้นเป็นในทางลบกบันกัชีววิทยา เพราะวา่มีความ
ตอ้งการนอ้ยมากส าหรับพวกเขาในระบบการศึกษา เหมือนกบัวชิาชีววทิยาเป็นวชิาท่ีมีความส าคญันอ้ย 
ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดท่ี้เวบ็ไซดต่์อไปน้ี 
http://www.pev.gr/ 
http://www.env.gr 
 
แพทย ์
แพทยส์ าเร็จการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงเป็นทางเลือกแรกของวยัรุ่นและพ่อแม่ใน
สังคมกรีซ ผูส้ าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บงัคบัให้ท างานในโรงพยาบาลเล็กๆ อย่างน้อย 1 ปี ภายหลัง
การศึกษา และหลงัจากนั้นจึงสามารถท างานในโรงพยาบาลเพื่อให้มีความเช่ียวชาญ ในแพทยศาสตร์มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 37 สาขา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ปัจจยัพื้นฐาน คือ พยาธิวิทยา ศลัยกรรม ปฏิบติัการทาง
การแพทย ์และจิตเวช แพทยมี์โอกาสท างานในโรงพยาบาล (ถา้หากเขาไดส้ าเร็จความเช่ียวชาญพิเศษแลว้) ใน
ศูนยสุ์ขภาพ ในส านกังานเอกชนของตวัเอง ในองคก์รอาสาสมคัร เป็นตน้  แพทยใ์นกรีซตอ้งเผชิญกบัปัญหา 
2 ประการ คือ 1)ตอ้งรอเวลาเพื่อจะได้รับความเชียวชาญพิเศษ ( 3-10 ปี) และ 2) โอกาสทางอาชีพเป็นลบ
ส าหรับแพทยท่ี์ตอ้งท างานในเมืองใหญ่ เพราะวา่สัดส่วนต่อคนไขมี้จ านวนมาก นอกจากน้ีโอกาสทางอาชีพ
เป็นบวกส าหรับแพทยท่ี์ท างานในชนบท 
ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 
www.pis.gr 
www.who.int/en/ 
http://www.mohaw.gr/gr/index_html 
 
สัตวแพทย ์
สัตวแพทยส์ าเร็จการศึกษาในคณะท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความเหมาะสมใน 2 เมือง คือ การดิสา และเทสสาโลนิกิ 
สัตวแพทยจ์ะไดรั้บการฝึกอบรมปฏิบติังานจริงเพื่อท างานไดท้ั้งในภาครัฐและเอกชน จากการส ารวจของคณะ
เทสสาโลนิกิ มีโอกาสทางอาชีพดา้นบวกส าหรับสัตวแพทยใ์นตลาดแรงงาน 
ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 
www.geotte.gr 
www.hva.gr 
http://www.hvms.gr/eke/eke.html 
 

 

 

http://www.pev.gr/
http://www.env.gr/
http://www.pis.gr/
http://www.who.int/en/
http://www.mohaw.gr/
http://www.geotte.gr/
http://www.hva./
http://www.hvms.gr/


 
 

 

 

นกับ าบดัการพดู 
นกับ าบดัการพดูส าเร็จการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะบ าบดัการพูด ซ่ึงมีอยูแ่ค่ 2 เมืองคือ โลนนินาและ
แพทรา หน้าท่ีของพวกเขาคือรักษาคนท่ีมีปัญหาในการพูด สามารถท างานได้ในองค์กรทางสุขภาพ 
โรงพยาบาล ศูนยสุ์ขภาพจิต โรงเรียนในหน่วยงานเอกชน แน่นอนวา่นกับ าบดัการพูดตอ้งไม่มีปัญาหในดา้น
การเขียนและการพูด ได้มีการประเมินไวแ้ล้วว่าอาชีพน้ีได้มีอยู่และจะมีโอกาสด้านบวกอย่างส าคญัใน
ตลาดแรงงาน 
 ขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถสืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 
http://www.asha.org/ 
http://www.specialeducation.gr/ 
www.cplol.org 
www.ialp.info 
 
นกักายภาพบ าบดั 
นกักายภาพบ าบดัส าเร็จการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกายภาพบ าบดั สามารถท างานในโรงพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ศูนยสุ์ขภาพ ปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ สหภาพกีฬา และส านักงานเอกชน ได้รับการ
ประเมินวา่อาชีพน้ีไดรั้บและจะมีโอกาสดา้นบวกอยา่งส าคญัในตลาดแรงงาน 
ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดไ้ดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 
http://www.psf.org.gr/ 
http://www.eeef.gr/ 
 
4. อาชีพด้านเทคนิค (อาชีวะ) 
 
สถาปนิก 
สถาปนิกส าเร็จการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งคณะสถาปัตยกรรม ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถท างานเป็นสถาปนิกไดเ้ม่ือ
ได้รับใบอนุญาตซ่ึงออกโดยสมาคมช่างเทคนิคของกรีซภายหลงัการทดสอบ นอกจากน้ี สถาปนิกตอ้งลง
ลายมือช่ือในแบบก่อสร้างดว้ย ถา้ท่านตอ้งการท างานในภาครัฐ พวกเขาตอ้งไดรั้บปริญญา 4 ปี หลงัจากไดรั้บ
ใบอนุญาตพิเศษจากสหพนัธ์ก่อสร้างภาครัฐ สถาปนิกสามารถท างานในบริษทัก่อสร้าง ในกระทรวง ใน
องคก์ร  
 

 

 

 

http://www.asha.or/
http://www.specialeducation.gr/
http://www.cplol.or/
http://www.ialp.info/
http://www.psf.or/
http://www.eeef.gr/


 
 

 

 

และในส านกังานเอกชน โอกาสทางอาชีพสถาปนิกเป็นบวกในตลาดแรงงานกรีซ ตามเง่ือนไขท่ีพวกเขาตอ้งมี
พื้นฐานทางครอบครัวในดา้นสถาปัตยกรรม (ในกรีซ มนัค่อนขา้งยากส าหรับสถาปนิกหรือวิศวกรโยธาท่ีเขา้
มาในโลกของการก่อนถา้พวกเขาไม่มีคนท่ีช่วยเขาในตอนเร่ิมตน้)  
ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดไ้ดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 
http://www.tee.gr/ 
www.sadas-pea.gr 
 
วศิวกรเคร่ืองกล 
วิศวกรเคร่ืองกลส าเร็จการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะวิศวกรรมเคร่ืองกล เม่ือส าเร็จการศึกษาสามาท างานเป็น
วิศวกรเคร่ืองกลเม่ือไดรั้บใบอนุญาตพิเศษท่ีออกโดยสมาคมช่างเทคนิคแห่งกรีซภายหลงัสอบการทดสอบ 
พวกเขาสามารถท างานในบริษทัก่อสร้าง ส านกังานช่างเทคนิค ในโรงงาน ในโรงกลัน่น ้ ามนั เป็นตน้ โอกาส
ทางอาชีพของวิศวกรเคร่ืองกลเป็นบวกมากท่ีสุดในตลาดแรงงานกรีซ เพราะว่ามีทางออกของอาชีพ
หลากหลายมากท่ีสุด 
ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดไ้ดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 
http://www.tee.gr/ 
http://www.haes.gr/ 
www.pedmede.gr 
 
วศิวกรเคมี 
วิศวกรเคมีส าเร็จการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะวิศวกรรมเคมี เม่ือส าเร็จการศึกษาสามาท างานเป็นวิศวกรเคมี
เม่ือไดรั้บใบอนุญาตพิเศษท่ีออกโดยสมาคมช่างเทคนิคแห่งกรีซภายหลงัสอบการทดสอบ พวกเขาสามารถ
ท างานไดท้ั้งภาครัฐและเอกชน ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาสามารถท างานในโรงงานเคร่ืองส าอาง เคร่ืองด่ืมและ
อาหาร ในธุรกิจเคมีและในส านักงานเอกชน โอกาสทางอาชีพของวิศวกรเคมีเป็นบวกมากท่ีสุดใน
ตลาดแรงงานกรีซ  
ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดไ้ดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 
http://www.tee.gr/ 
www.psxm.gr/ 
 
วศิวกรไฟฟ้า 
วิศวกรไฟฟ้าส าเร็จการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับคณะวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เม่ือส าเร็จ
การศึกษาสามาท างานเป็นวศิวกรไฟฟ้า 

 

 

http://www.tee./
http://www.sadas-pea.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.haes./
http://www.pedmede.gr/
http://www.tee.gr/
http://www.psxm./


 
 

 

 

เม่ือไดรั้บใบอนุญาตพิเศษท่ีออกโดยสมาคมช่างเทคนิคแห่งกรีซ พวกเขาสามารถท างานไดท้ั้งวิศวกรส่ือสาร

เทคโนโลยีและสารสนเทศและวิศวกรในภาคก่อสร้าง ในภาครัฐและเอกชน โอกาสทางอาชีพของวิศวกรเคมี

เป็นบวกมากท่ีสุดในตลาดแรงงานกรีซ เพราะวา่มีทางออกของอาชีพหลากหลายมากท่ีสุด 

ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดไ้ดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 

http://www.tee.gr/ 

www.pedmede.gr 

5. อาชีพด้านการเงิน 

ผูจ้ดัการการตลาด 

ผูจ้ดัการการตลาดส าเร็จการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะการตลาด ผูส้ าเร็จการศึกษาเขา้ร่วมกบัสมาคมเศรษฐกิจ

แห่งกรีซและมีสิทธิทางอาชีพเช่นเดียวกบันกัเศรษฐศาสตร์ พวกเขามีความสามารถท่ีจะท างานในหลากหลาย

ภาคส่วนของธุรกิจ เช่น การส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ การวางแผนการผลิต การหาตลาด การขาย การคา้ เป็นตน้ 

ได้มีการประเมินว่าอาชีพน้ีมีโอกาสท่ีเป็นบวกอย่างส าคญัยิ่งในตลาดแรงงาน ซ่ึงครอบคลุมส่วนส าคญัใน

บริษทั 

ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดไ้ดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 

http://www.oee.gr/ 

www.eede.gr 

นกับญัชี 

นกับญัชีส าเร็จการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะบญัชี ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถท างานไดท้ั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ในบริษทัและธุรกิจจ านวนมาก นอกจากน้ี พวกเขามีความสามารถท่ีจะท างานในบริษทัท าบญัชีและจดัตั้ง

ส านกังานบญัชีของตวัเอง เราตอ้งช้ีไปท่ีความจริงท่ีวา่นกับญัชีสามารถท างานภายหลงัไดรั้บใบอนุญาตพิเศษ

จากสมาคมเศรษฐกิจแห่งกรีซ ไดมี้การประเมินวา่อาชีพน้ีมีโอกาสท่ีเป็นบวกอย่างส าคญัยิ่งในตลาดแรงงาน 

ตามความตอ้งการของธุรกิจบริการดา้นเศรษฐกิจและการบญัชี  

ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดไ้ดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 

http://www.oe-e.gr/ 

http://www.tee.gr/
http://www.pedmede./
http://www.oee.gr/
http://www.eede./
http://www.oe-e.gr/


 
 

 

 

นกัเศรษฐศาสตร์ 

นกัเศรษฐศาสตร์ส าเร็จการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะเศรษฐศาสตร์ ผูส้ าเร็จการศึกษาเขา้ร่วมสมาคมเศรษฐกิจ

แห่งกรีซและมีสิทธิทางอาชีพท่ีจะท างานไดท้ั้งเป็นนกัเศรษฐศาสตร์และนกับญัชีไดเ้ช่นกนั นกัเศรษฐศาสตร์

สามารถท างานไดท้ั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกเหนือจากน้ี นกัเศรษฐศาสตร์ยงัมีโอกาสท างานในธนาคาร 

ในบริษทัและในบริษทั ในการวจิยั เป็นตน้โอกาสทางอาชีพนกัเศรษฐศาสตร์เป็นบวกอยา่งยิ่งในตลาดแรงงาน

กรีซ ตามความตอ้งการของธุรกิจบริการดา้นเศรษฐกิจ  

ขอ้มูลเพิ่มเติมหาไดไ้ดจ้ากเวบ็ไซด ์ดงัน้ี 

http://www.oe-e.gr/ 

www.aiesec.gr 

ผูจ้ดัการขาย 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายส าเร็จการศึกษาในคณะใดก็ได้ อาชีพน้ีไม่ได้ระบุการศึกษา แต่ข้ึนอยู่กบัความสนใจและ

ความสามารถในดา้นการขายของคน โดยปกติผูจ้ดัการฝ่ายขายไดศึ้กษาเศรษฐกิจหรือมีความรู้ดา้นเศรษฐกิจ 

โอกาสทางอาชีพผูจ้ดัการขายมีความเป็นบวกเป็นอย่างมากในตลาดแรงงานของกรีซและอาชีพน้ีมีความ

ตอ้งการอยา่งมาก 

ความคิดเห็นสุดท้าย เราพูดได้ว่าโรงเรียนทหารและโรงเรียนต ารวจเป็นท่ีช่ืนชอบของนักเรียนกรีซ       

เน่ืองจากพวกเขามัน่ใจวา่มีงานท าแน่นอน ในกรีซ นกัเรียนจ านวนมาก (และพอ่แม่ของพวกเขา) มีความหวงัท่ี

จะท างานในภาครัฐ ท่ีซ่ึงมีเงินเดือนมัน่คงและมีผลดัเวลาท่ีก าหนด (ท่ีเรียกวา่ ความฝันของกรีซ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oe-e.gr/


 
 

 

 

เคลด็ลบัส าคัญในการหางาน 

ในสมยัก่อน การหางานนั้นง่ายมาก ทุกอย่างท่ีท่านตอ้งท าส่งผน่ท่าน หินลบัมีด หอกและเหล็กเสียบ สัตวม์า
ทอดอน และท่านก็ไดรั้บการพิจารณาในการจา้งงาน ส่ิงท่ีผูล่้าหวัตอ้งการคือกะโหลกศีรษะของท่าน และ  ‛
เอาช่ือท่านออกจากท่ีนั้น‛ หมายความวา่ทาสีไวบ้นผนงัถ ้า 

เราอาจใช้วเวลายาวนานไปส าหรับเวลาท่ีง่ายดายน้ี การหางานทุกวนัน้ีมีความยากและขั้นตอนก็ผิดพลาด 
หลงัจากน้ีพวกเราจะไม่เรียกวา่งานวา่  การคน้หา ทั้งส้ิน การแข่งขนัทุกวนัน้ีและตลาดแรงงานท่ีกา้วไปอยา่ง
รวดเร็วมีอิทธิพลต่อคนหางานท่ีจะพฒันาความหลากหลายเทคนิคเพื่อท่ีจะอยูต่่อไปในช่วงของการวิวฒันาการ 
น้ีเป็นหนทางเดียวในการหางานของท่านคือคิดวา่ท่านไดรั้บการจา้งงานในธุรกิจท่ีคน้พบงานของตวัเอง 

คนส่วนใหญ่ ใหค้วามหมายวา่งานนั้นตอ้งไปท างานในเวลา ท างานใหดี้ท่ีสุดตามปริมาณงาน และเลิกงานตาม
เวลา ในขณะท่ีจ านวนเวลาและการใชพ้ลงังานมากมายจา้งลูกจา้งไปยงัลูกจา้ง กฎเกณฑ์ก็ยงัคงเดิม แต่เม่ือคน
ส่วนใหญ่มองหางานท าการหางานมกัจะเป็นการสูญเปล่า คนหางามจ านวนมากไม่เขา้ใจวา่หน่วยงานและการ
บริหารเวลาท าให้เกิดปัญหามากส าหรับพวกเขาเหมือนกับการจ้างงาน น้ีเป็นความจริงส าหรับท่ีเพิ่งจบ
วทิยาลยั ท่ีตอ้งการหรือไม่ตอ้งการงานประจ าระยะยาว 

ถา้ท่านคิดเก่ียวกบัในแง่ของผูถู้กสืบทอดของพวกเรา ท่านจะไม่ออกไปแลว้น าปลาเขา้บา้นถา้ท่านไม่ไดย้ืนอยู่
ในแม่น ้าพร้อมดว้ยหอกในมือทุกวนั ในความพยายามท่ีจะน าท่านกลบัมาตามเส้นทางก่อนประวติัศาสตร์ เทา้
ท่ีเปียกมีการบนัทึกค าแนะน าท่ีจะช่วยให้ท่านอยูบ่นทางเดินและกลบับา้นพร้อมดว้ยเบคอน (หรืออยา่งนอ้ยก็
หมู่ป่า) 

อยา่ผดัวนัประกนัพรุ่ง 

มองหางานท่ีอาจจะเป็นไปไม่ได ้น าความผิดหวงั ความน่ารังเกียจ ถา้ท่านไดอ่้านนิตยสารทุกเล่มในบา้นแลว้ 
จดัเฟอร์นิเจอร์ใหม่ และเย็บผา้ม่านใหม่เพราะว่าท่านได้หางานมากเกินไปแล้ว มนัถึงเวลา ท่ีต้องยึดและ
จดัล าดบัใหม ่

หนทางท่ีดีท่ีสุดคือหลีกเล่ียงการผดัวนัประกนัพรุ่งคือให้ก าหนดเป้าหมายท่ีสามารถจดัการไดส้ าหรับตวัเอง 
อยา่รอชา้ท่ีจะวางกุญแจลงในและก าจดัตวัเองจากความวา้วุน่ใจท่ีท าใหท้่านมุ่งเนน้ไปท่ีงานในมือ : การหางาน 

ก าหนดเป้าหมายส าหรับตัวเองและจัดล าดับความส าคัญ 

ในการเร่ิมตน้ของวนัและสัปดาห์ ก าหนดเป้าหมาย เป้าหมายของท่านไม่ควรครอบง าเหมือนกบั ‚มีการจ่าย
งานในวนัส้ินเดือน‛ ‚แต่ขอใหเ้ป็นเป้าหมายท่ีเล็กกวา่ท่ีจะนการจา้งงาน‛ หนทางนั้น แต่ละคร้ังท่ีท่าน
ตรวจสอบบางส่ิงออกจากรายการมนัจะเป็นชยัชนะ เป้าหมายท่ีเป็นไปไดค้วรจะรวมถึงการหาคนท่ีดีท่ีสุดเพื่อ
ติดต่อเก่ียวกบัการสัมภาษณ์หรือ 

 



 
 

 

 

รอคอยโทรศพัทจ์ากนายจา้งจนกระทั้งส้ินสุดวนัท างาน โดยการก าหนดระดบัความส าคญัของงาน ต ่าไปสูง 
ท่านเร่ิม ท่านตอ้งแน่ใจวา่ท่านไดใ้ชเ้วลาตามวถีิทาง 
วางแผนท างานในชัว่โมงท างานปกติในการหางานของท่าน 
เป็นแค่การตามล่า การตามรอยและการจบัสัตว ์
นั้นไม่ไดห้มายความวา่ท่านตอ้งนัง่ท างานหนา้คอมพิวเตอร์แปดชัว่โมงเตม็ แต่ท่านควรจะตอ้งท าส่ิงท่ีท าให้
การหางานของท่านเดินหนา้ 
ตวัอยา่งงานควรจะรวมไปถึงการโทรศพัทไ์ปถามผูจ้ดัการท่ีจา้งงานใหส้ะกดช่ือท่ีถูกตอ้ง ร่างจดหมายปะหนา้ 
วจิยับริษทั สร้างเครือข่ายกบัใกลเ้คียงดว้ยกาแฟ และฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีท าใหท้่านมี
ความสามารถในการจา้งงานมากข้ึน เม่ือท่านท าส่ิงเหล่านั้นแลว้ไม่เป็นผลอะไร แต่อยา่งนอ้ยควรแน่ใจวา่
ชัว่โมงท างานของท่านอยูใ่นช่วยชัว่โมงท างานของบริษทัท่ีท่านติดต่อ 
ท าใหแ้น่ใจวา่ท่านมีอะไรท่ีท่านตอ้งการ 
ถา้ท่านตอ้งออกไปล่าสัตวม์าเป็นอาหาร ท่าตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีจะท าใหป้ระสบความส าเร็จ ท่านมีฉมวก (ไดผ้ล
มากกวา่ฉมวกมือ) รองเทา้หนงัท่ีใส่พอดี (เพื่อป้องกนัเทา้จากหนาม) ผา้ขาวมา้ขนสัตว ์(เพราะวา่มนัดูดี) การ
หางานก็ไม่ไดแ้ตกต่างกนัเลย ตั้งโตะ๊พร้อมดว้ยอุปกรณ์กาแฟ ท่ีจดัเก็บขอ้มูลท่ีติดตาม และทุกอยา่งท่ีท่าน
ตอ้งการท างานใหส้ะดวกสบาย ถา้ท่านไม่มีส่ิงเหล่าน้ีในมือเม่ือท่านเร่ิมงาน ท่านจะใชเ้วลามากในการวิง่หา
ร้านถ่ายเอกสาร ร้านอุปกรณ์กาแฟเม่ือท่านตอ้งมองหางาน 
อยา่ท างานใหต้วัเองตอ้งตกต ่า 
 ท่านตอ้งรู้สึกสดช่ืนเม่ือท่านไดรั้บการสัมภาษณ์และเม่ือท่านเร่ิมท างาน ถา้ท่านท างานหนกั 24 ชัว่โมงในหน่ึง
วนั 7 วนัต่อสัปดาห์ในการหางานท า ท่านควรออกก าลงักาย ส่ิงสุดทา้ยท่ีควรท าคือท างานใหห้นกัเพื่อท่ีจะ
ไดรั้บการสัมภาษณ์เม่ือท่านไดรั้บสัมภาษณ์ ท่านสามารถส่ือสารผา่นการลมหายใจและเสียงกระซิบเท่านั้น  
พกัผอ่นใหม้ากๆ ด่ืมน ้ามากๆ และรักษาสุขภาพเพราะท่านจะไดไ้ม่ตอ้งเร่ิมงานดว้ยการลาป่วย  รวมถึงไม่ท า
ใหต้วัเองเครียดมากเกินไป มองหางานท่ีมัน่คง แต่ถา้ท่านท าในส่ิงท่ีตอ้งการเพื่อรักษาความรู้สึกของท่านเอง 
ท่านจะรู้สึกดี 
ใหเ้พื่อนและครอบครัวช่วยเหลือ 
คนท่ีอยูใ่กลชิ้ดสามารถช่วยเหลือท่านในการหางานไดม้ากกวา่ส่งอาหารและฟังท่านบ่นเก่ียวกบัการหางาน 
ข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของพวกเขา เพื่อนและครอบครัวท่านสามารถช่วยเหลือท่านในการคน้หาบริษทั ท าการ
จ าลองการส าภาษณ์ และช่วยตรวจร่างประวติัยอ่และหนงัสือปะหนา้  พวกเขายงัเป็นแหล่งเครือข่ายท่ีดี  
เหมือนกบัการล่าสัตวใ์นยคุสมยัก่อนตอ้งน าเน้ือกลบัมา 
 

 

 



 
 

 

 

ถ ้าส าหรับชนเผ่าทั้งหมด สัญญาวา่จะน าพวกเขาออกมาสู่เมืองโดยเร็วเม่ือท่านไดมี้ประวติัท่ีสูง มีงานท่ีไดรั้บ

เงินเดือนสูง 

เช่นเดียวกนัท่ีท่านเร่ิมรับพิธีกรรม เฝ้ารอเพื่องานฉลอง มนัจะท าใหท้่านผา่นช่วงเวลาท่ีเอนกาย มนัเป็นเช่นนั้น 

มนัท าเพื่อคนถ ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

สาระส าคัญที ่3 : พฒันาตัวเองเพือ่เส้นทางอาชีพของท่าน 
ค าแนะน าและเคลด็ลบัการเขียนประวตัิย่อ 
ยทุธวธีิประวติัยอ่ท่ีดีเยีย่ม 
ถา้ท่านตอ้งการประวติัยอ่ท่ีดีเยี่ยม ท่านตอ้งจดัระเบียบ ท่านตอ้งเปล่ียนวิธีการเขียนใหม่เพื่อสร้างประวติัยอ่ท่ี
ประสบความส าเร็จ ซารา เบอร์ร่ี นกัประพนัธ์หนงัสือขายดีมีขอ้แนะน าให้ท่าน เขียนประวติัยอ่ให้ดีเยี่ยมใน
สุดสัปดาห์ ถา้ท่านยงัมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัประวติัยอ่ใหท้บทวน ขอใหดู้ประวติัยอ่อยา่งใกลชิ้ด 
ท่านอาจจะเคยไดย้ินมาก่อนและท่านอาจจะเคยคิดวา่ประวติัยอ่ของท่านดีเยี่ยมตลอด มนัเคยไดผ้ลมาก่อนใน
อดีตและท่านก็จดัการกบัการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะเพิ่งเขา้สู่ตลาดแรงงานหรือท างานไปตาม
ขั้นบนัไดอาชีพ ท่านอาจจะรู้สึกวา่ท่านควรจะไดรั้บเงินมากกวา่น้ี มีผลตอบแทนเพิ่มมากข้ึนหรือไดเ้ล่ือนขั้น
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว การเลือกงานมกัจะเป็นไปตามท่ีท่านขายบนกระดาษ 
ท่านมียทุธวธีิการขายท่ีถูกตอ้งส าหรับระดบัต าแหน่งงานท่ีท่านสมคัรแลว้ใช่ไหม ท่านไดเ้ขียนประวติัยอ่ใหม่
หรือแค่แกไ้ขเท่านั้น ท่านไดท้  าใหต้วัเองเขียนประวติัยอ่ใหไ้ดรั้บชยัชนะหรือไม่  
ดงันั้น มนัไม่ใช่ปัญหาท่ีมองเห็นท่ีประวติัย่อส่วนใหญ่นั้นแย่แต่มนัง่ายต่อการมองเห็นผิด พวกเขาอาจจะ
ไม่ไดก้งัวลใจ แต่เม่ือคิดว่าผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลส่วนใหญ่ได้รับใบสมคัรเป็นร้อยส าหรับการสมคัรงานหน่ึง
ต าแหน่ง แน่นอนวา่ประวติัย่อท่ีดีท าให้แตกต่างออกไป ผูส้มคัรบางคนใชเ้วลาในการวางแผนเคร่ืองแต่งกาย
ส าหรับการสัมภาษณ์มากกวา่การเขียนประวติัยอ่ใหม่ ถา้ไม่มีการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ประวติัยอ่ท่ีดี และกล
ยทุธ์ในการขาย ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองแต่งกายใหม่แต่อยา่งไร ความเสียใจนั้นมีจริง  
ดงันั้น ประวติัยอ่มีอะไรท่ีผดิบ่อยท่ีสุด จดรายการเป็นกบัดกัดา้นล่าง ถา้ท่านยงัคงมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัประวติัยอ่ 
ท าไมไม่เลือกการประเมินผลทางอาชีพจากท่ีปรึกษาดา้นอาชีพ ถา้ท่านสามารถหลีกเล่ียงความผิดพลาดได ้
ประวติัยอ่ของท่านควรจะโดดเด่นในทุกเหตุผลท่ีถูกตอ้ง  
การไม่ปรับปรุงประวติัยอ่ เม่ือสิบปีก่อนประวติัยอ่มีรูปท่ีถูกตอ้งเพียงรูปแบบเดียว แต่ทุกวนัน้ีตลาดแรงงานมี
การแข็งขนัมากข้ึน อะไรท่ีมีความจ าเป็นคือ อาชีพนกัออกแบบเส้ือผา้สตรี ประวติัยอ่ท่ีท่านสามารถปรับปรุง
และเปล่ียนแปลงให้ทนัสมยัเป็นหนทางท่ีท่านอาจจะไดรั้บประโยชน์จากบริษทั ประวติัย่อท่ีเป็นมาตรฐาน
กล่าวถึง ฉนัตอ้งการงาน ช่วยฉนัดว้ย ประวติัยอ่..และจดหมายน ากล่าววา่ ฉนัรักบริษทัของท่าน ท่านมีปัญหา
และเป็นคนท่ีจะไปแกปั้ญหาให้ได ้ เวลาและความพยายามท่ีท่านใชใ้นการคดัเลือกสมรรถภาพของท่านและ
เนน้ไปท่ีบริษทัไม่ใช่ตวัท่าน ท่านจะไดส่ื้อขอ้ความการขาย 
ไม่ตอ้งตอบค าถามท่ีลงในโฆษณา มนัง่ายเกินไปท่ีจะขา้มค าถามไปเพราะท่านเร่งรีบหรือท่านตอ้งการดูถ้า
ท่านไม่ตอ้งการท ามนั อยา่งไรก็ตาม การรอคอยจนกวา่ท่านไดรั้บการสัมภาษณ์เพื่อแสดงให้เขาเห็นวา่ท่านเก่ง
ดา้นกลยทุธ์ความเส่ียง  
 

 



 
 

 

 

อ่านโฆษณาและประกาศตามท่ีนายจา้งตอ้งการ คุณสมบติัส่วนบุคคลอะไรท่ีนายจา้งมองหา ทกัษะอะไรท่ีมี

ความจ าเป็นตามท่ีระบุ ขอ้มูลขอ้เท็จจริงอะไรท่ีตอ้งการ ระบุความตอ้งการของนายจา้ง ไม่ใช่ตวัท่าน ประวติั

ยอ่ของท่านไดต้อบค าถาม อยา่งไร อะไร ท่ีไหน และ เม่ือไหร่ หรือยงั 

พูดเร่ือยเป่ือยมากเกินไป ประวติัย่อของท่านมีความยาวเท่าไหร่ แบบอย่างท่ีดีควรมีความยาว 2-3 หน้าและ

จดหมายน า 1 หน้า ถ้าท่านเพิ่มจะเรียนจบอาจจะมีขอ้มูลน้อย แต่อย่าขยายความให้ยาวด้วยส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น 

ขอ้ความท่ีมีประโยชน์หน่ึงหนา้กระดาษมีความชดัเจนมากกวา่ขอ้เทจ็จริงท่ีไม่เก่ียวขอ้งถึง 2 หนา้ 

การจดัวางขอ้ความผิดท่ี การแนะน าตวัเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของประวติัยอ่ ผูห้างานจ านวนมากน ารายละเอียด

ส่วนตวัไปไวใ้นตอนท้ายของประวติัย่อและบางคนลืมใส่รายละเอียด เช่น อายุ สถานการณ์สมรสและ

รายละเอียดท่ีติดต่อ การขายส าคญัยิ่งในการเขียนประวติัยอ่แต่ผูส้มคัรส่วนใหญ่เลือกท่ีจะทิ้งระเบิดผูอ่้านดว้ย

ประวติัส่วนตวั ประวติัการท างานและการศึกษา ผูส้มคัรลืมท่ีจะพูดถึงส่ิงท่ีพวกเขาจะขาย ดงันั้นส่วนท่ีส าคญั

ท่ีสุดของการขายคือส่วนของความสามารถ อะไรท่ีท่านวางขายในประวติัย่อ ท่านเข้าใจระดับของความ

เช่ียวชาญและความสามารถท่ีระบุชดัเจนหรือไหม  ท่านไดท้  าทุกอย่างเพื่อโนม้นาวแลท าให้ผูอ่้านเช่ือมัน่ว่า

การลงทุนในทกัษะของท่านเป็นทางเลือกท่ีดีหรือไม่ 

พูดถึงระยะเวลาเก่ียวกบัการศึกษาของท่าน การศึกษาแต่ละส่วนยาวเท่าไหร่ ท่านสงสัยเก่ียวกบัทกัษะและ

ความเช่ียวชาญท่ีท่านไดล้งรายการคุณสมบติัทุกๆอยา่งท่ีท่านไดรั้บหรือไม่ ท่านไดล้งรายละเอียด เช่น ใบขบัข่ี

หรือการทดสอบเปียโนหรือไม่ คุณสมบติัเป็นส่วนส าคญัเพราะวา่จะโนม้นาวใจผูอ่้านของขอ้มูลประจ าตวัของ

ท่าน แต่ท่านตอ้งจ าไวว้่านายจา้งมองหาผูส้มคัรท่ีมีการรับรู้เชิงพาณิชย ์ดงั0นั้นในส่วนน้ีจะเป็นรายละเอียดท่ี

แท้จริงและแสดถึงคุณค่าเชิงพาณิชยใ์นส่วนของความสามารถและทกัษะ อย่าไปยุ่งกับคะแนน GCSE 

ไม่อยา่งนั้นจะท าให้ท่านมีคุณสมบติัสูงท่ีสุดหรือไม่ก็ท่านก าลงัสมคัรงานเป็นคร้ังแรก อีกอยา่งหน่ึง ให้เพียง

แค่คุณสมบติัท่ีไดรั้บ (จ านวนของ GCSE) สถานท่ีศึกษาและวนัท่ี ความส าคญัคือส่ิงท่ีท่านส าเร็จไม่ใช่วนัท่ี 

รายละเอียดเก่ียวกบังานอดิเรกมากเกินไป งานอดิเรกไม่จ  าเป็นส าหรับประวติัยอ่ ท าไมนายจา้งจึงสนใจทกัษะ

การด าน ้ า เอาส่วนของงานอดิเรกออกไปจากประวติัย่อ แต่ให้มีบุคลิกภาพอยู่ดว้ย ท่านสามารถใส่ประเภท

บุคลิกภาพ อะไรคือจุดแข็งส่วนตวัท่านและท่านจะประสานกบัมนัอย่างไรโดยท่ีไม่ตอ้งกล่าวถึงเช่นบอกว่า

ท่านไปโบสถทุ์กวนั ท าขอ้ความส่วนบุคคลใหเ้ฉียบแหลมและไดผ้ล อยา่กงัวลกบัผูอ่้านดว้ยความประทบัใจท่ี

ท่านตอ้งหยดุงานเพื่อรักษาตวัจากอาการเจบ็ป่วยจากการเล่นกีฬาในวนัหยดุ 

ยงัไม่รวมถึงจดหมายปะหน้า บอกส่ิงท่ีท่านตอ้งการอย่างเขม้แข็ง ไม่เป็นไรแต่เม่ือมีงานเขา้มามนัจะรู้สึก

แขง็แรงกวา่ ห่อหุม้ประวติัยอ่ของท่านโดยหนงัสือปะหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ของานโดยเนน้ย  ้าทกัษะและความ

เช่ียวชาญของท่าน 



 
 

 

 

ใชพ้ื้นท่ีมากกวา่ 75% ของจดหมายพดูถึงนายจา้งไม่ใช่ตวัท่าน 
มองดูประวติัส่วนตวัอีกคร้ัง มนัดีอยา่งไร ประวติัส่วนตวันั้นเป็นเอกสารลา้หลงัหรือมองโลก แง่บวกหรือแน่ว
แน่ มนัจะชนะการแข่งขนัหรือปล่อยให้การแข่งขนันั้นผ่านไป ท าให้มัน่ใจว่าประวติัย่อไดร้ะบุคุณค่าในตวั
ท่านอย่างชัดเจน คุ้มค่าและระดับความเช่ียวชาญของท่าน ถ้าท่านต้องการมุมมองท่ีเป็นธรรมในด้าน
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ป ร ะ วั ติ ย่ อ ข อ ง ท่ า น  ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ ท่ี 
http://www.careerconsultants.co.uk/career/cvassessment.asp 
ประวติัยอ่ของท่านมีสมรรถภาพสูงพอท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจหรือไม่ 
ท่านก าลงัมองหาอะไรจากการยา้ยงานคร้ังต่อไป ค าถามท่ีมีอ านาจจะช่วยให้ท่านคน้พบส่ิงท่ีท่านตอ้งการจาก
งานต่อไป มนัไม่วา่ท่านอยูท่ี่ไหนหรือท่านก าลงัท าอะไรในปัจจุบนั ท่าตอ้งการมากกวา่จากงานต่อไปและชีวิต
การท างาน ท่านตอ้งการเงินเก่ียวติยศ ความนับถือ คุณค่าและความคุม้ค่าในตวัเอง ความกา้วหน้า โอกาส 
อ านาจ ความสงบ ความชดัเจน คุณภาพ อิสรภาพ ความปลอดภยั การไดรั้บการยอมรับหรือส่ิงอ่ืนๆ มากข้ึนใช่
หรือไม ่ไม่วา่ท่านจะประสบความส าเร็จส่ิงท่ีท่านตอ้งการข้ึนอยูก่บัการส่ือสารขอ้ความในประวติัยอ่ของท่าน
นั้นดีแค่ไหน 
อ่านประวติัย่อของท่านอีกคร้ัง นายจ้างรับรู้ถึงส่ิงท่ีท่านตอ้งการประสบความส าเร็จในอาชีพท่ีปรารถนา
หรือไม่  ประวติัย่อของท่านไดแ้สดงถึงความสามารถของท่านได้อย่างชดัเจนหรือไม่ ประวติัย่อของท่านมี
ความคิดปะปนกนัไปหรือไม ่ท่านขายแนวคิดในการเป็นสมาชิกของทีมงานบริษทัอยา่งไร 
ท่านไดห่้อหุ้มตวัเองอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ ผูอ่้านสามารถเห็นใจความหลกัความช านาญการโกหกใน 20 วินาที
แรกท่ีหรือไม่  
ท่านขายจุดแขง็ของท่านในทางบวกหรือไม่ เม่ือผูส้มคัรมุ่งเนน้จุดแขง็ของตวัเองมกัจะท าให้เกิดความผิดพลาด
ท่ียิ่งใหญ่ข้ึน ตวัอย่างเช่น พนกังานขายไดรั้บโรคระบาดในหน่ึงปี ขอให้ไดพ้บ ท่านจะประหลาดใจและดีใจ
กบัประสบการณ์ของฉัน ฉันมีบนัทึกทางเดินท่ีดีเยี่ยม แมว้่าฉันจะไม่ไดเ้ป็นมา้ ฉันก็นบัถือนายจา้งของฉัน
ตลอดเวลา โปรดอยา่ลงัเลท่ีจะโตต้อบประวติัยอ่ของฉนัไวท่ี้กล่องฝากขอ้ความท่ีส านกังานฉนั ผูส้มคัรไดลื้ม
วธีิการขายตวัเองหรือไม่ หรือพวกเขาไม่คุน้เคยท่ีจะประเมินค่าประสบการณ์และทกัษะของตวัเองในทางบวก
เพือ่ท่ีจะมีชยัชนะในการท างาน 
ท่านไดห้างานทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ใช่หรือไม่ อินเตอร์เน็ตไดเ้ปล่ียนแปลงหนทางในการหางาน ท่าน
สามารถเขา้ถึงงานท่ีกวา้งไกลในอาชีพท่ีท่านเลือกไดม้ากข้ึน นายจา้งสามารถเขา้ถึงผูส้มคัรไดม้ากกว่าอยา่ง
เท่าเทียมกนั มนัง่ายกวา่มากในการจบัคู่งานกบัคนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ท่านไดทิ้้งโอกาสท่ีจะไดน้ายจา้งท่ีเหมาะสม
ท่ีไดเ้ลือกประวติัยอ่ท่านหรือไม่ ท่านไดท้  าใหป้ระวติัยอ่ของท่านมีสัมผสัส่วนบุคคลท่ีน่าจดจ าไดห้รือไม่  
ประวติัยอ่ของท่านมีอารมณ์หรือไม่ อารมณ์นั้นเป็นแรงขบัอะไรในอาชีพขา้งหนา้ มนัตอ้งมีความเป็นผูใ้หญ่ท่ี
จะเขา้ใจว่างานอะไรในภาคธุรกิจท่ีท่านอยู่แลว้แต่รู้สึกว่ามนัอ่อนไหวและเปล่ียนแปลงไดห้ากเกิดอะไรข้ึน  
ความรู้สึกนั้นท่านรู้สึกอยา่งไรกบังานของท่าน 

 

 

http://www.careerconsultants.co.uk/career/cvassessment.asp


 
 

 

 

ประวติัยอ่ของท่านครอบคลุมส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่ 
ประวติัยอ่ของท่านสะทอ้นถึงช่ือเสียงของท่านหรือป่าว ช่ือเสียงของท่านส าคญั ท่านตอ้งตดัสินวา่อะไรท่ีท่าน
ประสบความส าเร็จไดดี้กวา่ส่ิงท่ีท่านอยากจะท าหรือส่ิงท่ีไดท้  าแลว้ บนัทึกทางเดินของท่านมีความแข็งแรง
อยา่งไร ท่านท างานใหดี้ตามท่ีท่านสนบัสนุนตวัเองในประวติัยอ่ไหม  
ท่านได้งานท่ีดีไหม ท่านได้ท าการส่งส่ิงทีท่านต้องการหรือมีความจ าเป็นไหม เป็นพลังของตวัเองเพื่อ
ความส าเร็จในอาชีพอยา่งเด็ดเด่ียว ท่านตอ้งการมุ่งเนน้ไปท่ีอะไร  
ถา้ท่านเปล่ียนประวติัยอ่เพื่อสะทอ้นความเช่ียวชาญและส่ิงท่ีท่านสามารถส่งได ้ส่ิงน้ีจะเปล่ียนส่ิงท่ีท่านไดรั้บ
การตอบสนองจากนายจา้ง 
ทศันคติของท่านไดส้ะทอ้นในประวติัยอ่ 
มีศิลปะในการเขียนประวติัยอ่ไดอ้ยา่งไม่ตอ้งสงสัย ไม่ตอ้งเขียนบอกวา่ท่านท างานเพื่อใครใหท้่านบอกวา่ท่าน
ไดท้  าอะไรบา้ง เขียนประวติัใหมี้พลงัส่งผลถึงผูอ่้านและบรรยายถึงทศันคติและวิสัยทศัน์ของท่านส าหรับงาน
ท่ีท่านสมคัร 
เม่ือมีคนพดูถึงทศันคติ มนังานท่ีจะใหต้ั้งรับและดึกออกมาและเร่ิมตั้งค  าถามกบัคนอ่ืนหรือกบัตวัพวเขาเอง แต่
ความหมายโดยตรงของค าวา่ ทศันคติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหางานและการเขียนประวติัย่อนั้น มนัมีส าคญัจริงๆ 
ไหม และคุณสมบติัไม่ส าคญัไปกวา่ทศันคติใช่ไหม 
คุณสมบติั ประสบการณ์ท่ีผา่นมาและประวติับริษทัเป็นส่ิงท่ีส าคญัแต่ทศันคติและส่ิงท่ีท่านวาดภาพอยา่งไร  
จะเป็นส่ิงท่ีตดัสินวา่ท่านจะไดรั้บการจา้งงานหรือมองผ่านไป ทศันคติของท่านเป็นส่ิงช้ีขาดความส าเร็จใน
การหางานทั้งหมดของท่านและมีผลสะทอ้นจากค าท่ีใชใ้นประวติัยอ่และการแสดงออกทางใบหนา้ การเดิน 
น ้ าเสียง ความอ่อนน้อม พฤติกรรมและการแต่งกายในการสัมภาษณ์ นายจ้างไม่ได้มองหาผูส้มัครท่ีมี        
ความสมบูรณ์แบบเพราะวา่มนัไม่มีส่ิงเหล่าน้ี อยา่งไรก็ตาม พวกเขามองหาคนท่ีมัน่คง เช่ือถือได ้เอาจริงเอาจงั 
คิดบวก มีวิสัยทศัน์ ผูส้มคัรท่ีตอ้งอนาคตท่ียืนยาว ผูส้มคัรท่ีให้เหตุผลกบันายจา้งไดม้ากกวา่ ท่ีจะพูดวา่ ‚ใช่‛ 
กบัเขา มากกว่าพูดว่า ‚ไม่‛ ผูส้มคัรท่ีเพิ่มคุณค่าให้กบับริษทัและไม่มีใครท่ีจะน าสัมภาระและปัญหามาให ้    
กบัเขา 
ความลบัคือรู้วา่จะหลีกเล่ียงทศันคติท่ีเป็นลบอยา่งไรและวิธีการวาดภาพตวัเองให้เป็นบวกมากข้ึนดว้ยประวติั
ยอ่และการสัมภาษณ์เพื่อวา่ท่านจะไดรั้บการบรรจุหีบห่อท่ีดีท่ีสุด 
ทศันคติดา้นลบ 
ท าทุกๆ ส่ิงใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ประเภทของทศันคติตวัอยา่งและสภาพจิตใจท่ีนายจา้งเล่ือนไป มีดงัน้ี 
1. ทศันคติของนกัฉวยโอกาส คนท่ีฉวยโอกาสจะไม่มีการให้ค  ามัน่สัญญาท่ีจริงใจกบันายจา้งและง่ายต่อการ
ยา้ยเม่ือพวกเขามีความตอ้งการความเปล่ียนแปลง ท่านมีทศันคติเป็นนกัฉวยโอกาสหรือไม่ ท่านเป็นคนเบ่ือ
ง่ายหรือไม่  

 

 

 



 
 

 

 

ท่านก าลงัมองหาอะไร  มนัเป็นเงิน รถยนต ์การเพิ่มความรับผดิชอบหรือไม่  

การด าเนินการ : ท่านตอ้งคดักรองวา่อะไรท่ีท่านตอ้งการจากอาชีพในระยะสั้นและระยะยาว 

2. ทศันะคติหดหู่ บุคคลท่ีหดหู่ไม่ตอ้งการรับผิดชอบในอาชีพ มนัสามารถล่วงรู้ไดเ้พราะผูส้มคัรมกัจะต าหนิ

บริษทัและสภาพแวดลอ้มวา่มีอะไรเกิดข้ึนบา้ง 

ท่านมีทศันะคติท่ีหดหู่ไหมไหม ท่านมองหางานใหม่เม่ือท่านเศร้าซึมกบัคนท่ีท่านท างานดว้ยหรือไม่ ท่านได้

สมคัรงานในส่ิงท่ีเหนือกวา่ท่ีท่านท างานอยูห่รือไม่ เม่ือท่านรู้สึกวา่ท่านไม่สามารถรับมือและตอ้งการหนีออก

จากความน่าเบ่ือในสถานการณ์ปัจจุบนัหรือไม่  

การด าเนินการ : ท่านตอ้งเร่ิมท าหน้าท่ีในอาชีพของท่าน คดัส่ิงท่ีท่านตอ้งการและตระหนักว่าท่านจะมี

ผลกระทบต่อสถานการณ์ของท่าน คิดถึงส่ิงท่ีท่านชอบท าและอะไรท่ีจูงใจท่านและแสดงส่ิงท่ีดีในประวติัยอ่

และการสัมภาษณ์ดีกวา่ส่ิงท่ีแย ่

3. ทศันะคติท่ีฉุนเฉ่ียว คนท่ีฉุนเฉียวจะพูดถึงบริษทัเก่าควรจะให้รางวลัเขาอย่างไร หรือคนอ่ืนควรปฏิบติักบั

เขาอยา่งไร ท่านมีทศันะคติท่ีฉุนเฉียวหรือไม่ ท่านเร่ิมหางานเม่ือรู้สึกวา่ท่านถูกมองขา้มไปใช่หรือไม่ เม่ือท่าน

พบวา่เพื่อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้การเล่ือนขั้นและท่านไม่ได ้ถึงแมว้า่ท่านคิดวา่ตวัเองน่าจะไดรั้บ

หรือไม่  ท่านไม่ไดรั้บความเช่ือถือเม่ือท่านไดรั้บงานโครงการหรือไหม  หรือเม่ือท่านรู้สึกวา่อาชีพของท่าน

ไม่มีการเคล่ือนไหวไปอยา่งรวดเร็วอยา่งท่ีควรจะเป็นหรือไม ่

การด าเนินการ : ถา้ท่านรู้สึกวา่ท่านไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่ยุติธรรมหรือไม่ถูกตอ้ง โปรดระวงั พูดคุยกบัเจา้นาย

และหาทางแก้ไข ท่านไม่ต้องการแบกรับกับความส้ินหวงักบัเวลาท่ีเหลือกบัอาชีพท่ีควรจะเติบโตไปกับ

กาลเวลา ถา้มีกรณีเกิดข้ึนในการสัมภาษณ์ ควรจะพูดถึงบุคลิกภาพท่ีขดัแยง้กนัมากกวา่พูดถึงส่ิงท่ีท่านควรจะ

ไดรั้บหรือตอ้งไดรั้บ ทุกคนสามารถมีบุคลิกภาพท่ีขดัแยง้กนั ดงันั้นไม่จ  าเป็นตอ้งกลบัไปถา้แสดงไดเ้หมาะสม

แลว้ 

4. ทศันะคติมีความตอ้งการอย่างมาก นายจา้งรู้สึกภูมิใจในบริษทั/ธุรกิจของพวกเขา และตอ้งการจา้งคนท่ีมี

คุณค่า ผูถู้กสัมภาษณ์ท่ีมีความตอ้งการอยา่งมากมกัจะเป็นคนท่ีมองความตอ้งการและสถานการณ์ของตวัเองวา่

มีความส าคญัมากกวา่ของนายจา้ง ท่านเป็นคนท่ีมีทศันคติมีความตอ้งการอยา่งมากใช่หรือไม่ ท่านวา่งงานและ

ขาดเงินใช่หรือไม่ ท่านคุกคามมากเกินไปไหม ท่านไม่มัน่ใจกบัส่ิงท่ีท่านตอ้งการท าแต่ตั้งใจท่ีจะพยายามกบั

ทุกงานใช่ไหม 

การด าเนินการ : ท่านตอ้งพยายามและมองแง่คิดของนายจา้งเสมือนหน่ึงเป็นตวัท่านเอง ท่านอาจจะพบงาน

ชัว่คราวท่ีท าใหบ้รรเทาความกดดนัและภาระทางการเงิน 

 



 
 

 

 

ท่านควรจะเนน้เหตุผลดา้นบวกและทกัษะมากกวา่พดูวา่ทา่นจะท าอะไร เพราะส่ิงน้ีอ่อนแอและเป็นจุดอ่อน   
5. ทศันคติท่ีไม่จริงจงัคนท่ีไม่จริงจงัท าให้ตวัเองตอ้งห่างออกไปเพราะวา่ขาดสมรรถภาพ ความมัน่ใจ ความ
แขง็แกร่ง นายจา้งจะประทบัใจกบัทุกส่ิงท่ีไดพ้ยายามมากท่ีสุดและจะพดูวา่ไม่รบกวน ท่านมีทศันคติท่ีไม่
จริงจงัหรือไม่ โดยส่วนตวัท่านเป็นคนท่ีส้ินหวงัและตกต ่าง่าย ท่านตอ้งการเวลาเพื่อรักษาและเลียแผลเม่ือท่าน
ถูกปฏิเสธหรือไม่ ท่านลม้เลิกเม่ือเจออุปสรรคร้ังแรกเลยไหม หรือท่านมองวา่มนัเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้     
หาเหตุผลท่ีท่านไม่ไดรั้บการคดัเลือกและท าตามค าแนะน าท่ีท่านไดรั้บหรือไม่  การหางานของท่านไม่มีทาง
สวา่งและใชเ้วลาไปกบัความรู้สึกผดิท่ีไม่มีอะไรเกิดข้ึนกบังานขา้งหนา้ใช่หรือไม่ 
การด าเนินการ : คน้หาวา่ท าไมท่านถึงยอมแพ ้ท่านตอ้งการท างานจริงหรือไม่ 
6. ทศันคติไม่มัน่คงทางอารมณ์ นายจา้งตอ้งการความมัน่ใจวา่ท่านสามารถและจ าท างานได ้นายจา้งจะเขา้ไป
เก่ียวขอ้งถา้ท่านประสบกบัปัญหาทางอารมณ์และทางบุคคลท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของท่าน 
ท่านมีทศันคติไม่มัน่คงทางอารมณ์หรือไม่ บางทีท่านมีประสบการณ์การสูญเสียหรือผา่นการหยา่ร้าง ถา้หยา่
ร้างหรือแตกแยก ใหอ้ธิบายเหตุการณ์อยา่งสั้นถา้ท่านไดเ้พิ่มเขา้ไปเป็นกรณีของท่าน 
การด าเนินการ : ถา้ถามถึงเหตุการณ์ อยา่ติดกบัดกัให้รายละเอียดกบันายจา้งทุกอยา่ง นายจา้งจะไม่สนใจส่ิงน้ี 
ตวัท่านเองนั้นและท่ีจะแยกตวัเองออกไป นายจา้งไม่ตอ้งการจา้งปัญหาทุกอยา่งท่ีท่านมีเพราะพวกเขาก็มีของ
เขาเองอยูแ่ลว้ 
7. ทศันคติรู้ไปหมดทุกเร่ืองไม่ไดท้  าใหค้นอ่ืนอุ่นใจในแนวทางท่ีเขาคิด เขามกัจะอ าพลางดว้ยความส าคญัของ
ตวัเองและแสดงใหเ้ห็นวา่ในอดีตเขาฉลาดอยา่งไรท่ีไดเ้ชิญชวนคนอ่ืนท าให้เขาตกต ่าหรือดูความผดิพลาดของ
เขา แน่นอนวา่นายจา้งมีความสนใจในประสบการณ์ของท่านแต่ก็จะเป็นเฉพาะส่วนท่ีนายจา้งตอ้งการเท่านั้น 
ท่านมีทศันคติรู้ไปหมดทุกเร่ืองหรือไม่ ท่านไดพู้ดถึงประสบการณ์และรับวา่จะท าส่ิงน้ีโดยไม่สนใจกฎเกณฑ์
ใหม่หรือไม ่ท่านเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ หรือไม่ ท่านมองความตอ้งการและแง่คิดของคนอ่ืนหรือไม่  
การด าเนินการ : พดูถึงความคาดหวงัท่ีนายจา้งตอ้งการและเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ของท่านกบัความ
ตอ้งการน้ี 
8. ทศันคติไร้เหตุผล คนท่ีไร้เหตุผลท าตวัเองหลุดออกเพราะวา่ขาดการเคารพตวัเองในตนเอง เม่ือถามถึง
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

การโตเ้ถียงของพวกเขาท าให้พลาดไปและเขาก็จะพบกบัปัญหาใหญ่ ท่านมีทศันคติ   ไร้เหตุผลหรือไม่ ท่านมี
คุณสมบติัต ่ากวา่งานท่ีท่านสมคัรหรือไม่ ท่านมองการณ์ไกลเกินกวา่ท่ีท่านเป็นในตอนน้ีหรือไม่ ท่านยดึ
มาตรฐานท่ีท่านไม่สามารถประสบความส าเร็จไดต้อนน้ีและท่านพลาดมนัตลอดหรือไม่ หรือวา่ท่านสมคัร
งานท่ีท่านมีคุณสมบติัสูงกวา่และไม่ท าใหท้่านมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถไดอ้ยา่งเตม็ท่ีหรือไม่  
การด าเนินการ : พยายามแยกความคิดตวัเองวา่ท่านตอ้งการอะไรจากอาชีพและเขา้ใกลส่ิ้งเป็นไปได ้ 
9. ทศันคติสุกเอาเผากิน คนท่ีสุกเอาเผากินไม่สามารถรบกวนเพื่อให้ถูกตอ้งหรือไม่งั้นพวกเขาก็ไหลเล่ือน 
ท่านมีทศันคติสุกเอาเผากินหรือไม่ ท่านมีการสัมภาษณ์และประวติัย่อท่ีดีหรือไม่  ท่านมีการปรากฏตวัและ
ความสะอาดท่ีดีหรือท่านเบียงเบนหรือหยอ่นยานเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี ท่านไดน้ าเหตุการณ์ในครอบครัวเขา้มา
ในการท าการตดัสินใจของท่าน  อาชีพน้ีมีการเคล่ือนไหวท่ีดีส าหรับตวัท่านหรือส าหรับทั้งครอบครัวไหม 
ท่านไดพ้ิจารณาระยะทางก่ีชั่วโมง ใช้เวลาจากบา้นมากเกินไปหรือการยา้ยท่ีใหม่จะส่งผลต่อท่านทั้งหมด
หรือไม ่

การด าเนินการ : ระบุอะไรคือปัญหา ถา้ท่านไม่ทราบขอให้ถามเพื่อนสนิทหรือท่ีปรึกษาด้านอาชีพ หรือ 
โทรศพัทถ์ามผูส้ัมภาษณ์และกลา้ท่ีจะถาม พยายามฟังวา่พูดอะไรและมีผลกระทบอะไร มนัเป็นจริงหรือเท็จ 
ถา้เป็นเทจ็ ลืมมนัไปและคิดวา่มนัไม่มีอะไร แต่ ถา้จริง ตอ้งกลา้หาญและ 

10. ทศันคติไม่ประนีประนอม นายจา้งอา้งวา่ความไม่ประนีประนอมเป็นเหตุผลของการปฏิเสธโดยอตัโนมติั 
ผูส้มคัรตอ้งแสดงให้เห็นถึงความคาดหวงัของนายจา้งท่ีพวกเขาสามารถและจะท าตามท่ีร้องของและและการ
แนะน าเบ้ืองตน้ได ้ ท่านมีทศันคติท่ีไม่ประนีประนอมหรือไม่  ท่านปล่อยให้ตวัเองส้ินหวงัเพราะท่านไม่ได้
เสนอขอ้มูลท่ีนายจา้งตอ้งการหรือไม่  

การด าเนินการ : ไม่วา่ท่านจะชอบมนัหรือไม่ จ  าไวว้า่กฎของการหางานคือท าในส่ิงท่ีนายจา้งตอ้งการและท า
ในส่ิงท่ีท่านคิดจะท า ท่านจะมีโอกาสไดแ้สดงความสามารถและความคิดริเร่ิมในการสัมภาษณ์และประเมินวา่
ท่านจะเหมาะสมกบัหน่วยงาน 

สรุป 

ทัศนคติด้านลบท่ีปรากฏด้านบนมีอัตราการตกต ่ า สูงกว่าอัตราความส าเร็จ ผูส้มัครจ าเป็นต้องรับรู้ถึง
ความสามารถ จุดแขง็ และจุดอ่อนและสามารถแสดงออกไดท้ั้งดา้นการเขียนและการพดู  

ถามตวัเองว่าประวติัยอ่ของท่านมีแง่ดีอย่างไร ท่านตอ้งการหางานอย่างจริงจงัหรือป่าว ท่านไดเ้สนอขายตวั
ท่านเองถึงความเป็นไปไดสู้งสุดในประวติัยอ่และในการสัมภาษณ์หรือไม่ 

ในประวติัยอ่ของท่านไดร้ะบุต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

บอกกบัคนหางานทุกคนวา่อะไรท่ีท าใหพ้วกเขารู้สึกดีและทุกคนจะตอ้งพดูวา่  ‚ก าลงัจะไดง้าน‛ 

 

 

 



 
 

 

 

การประสบความส าเร็จในขั้นตอนน้ีไม่ง่ายเสมอไป การไดง้านเป็นอ านาจของประวติัยอ่ของท่าน 

คนหางานส่วนใหญ่ปล่อยให้ตวัเองตกต ่าเม่ือมาถึงประวติัยอ่ พวกเขามกัจะใชค้  า เช่น ‚รวมทั้ง‛  ลงรายการ

หนา้ท่ี ซ่ึงใครๆ ก็ท าได ้และพลาดท่ีจะพดูเก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขาท าส่ิงท่ีแตกต่างให้กบัองคก์ร สั้นๆ พวกเขาไม่

ลงทุนกบัประวติัยอ่ และถา้ท่านเป็นคนรับสมคัร ส่ิงน้ีจะบอกอะไรกบัท่านเก่ียวกบัผูส้มคัรบา้ง 

นอกจากน้ี ผูส้มคัรใชรู้ปแบบ สไตลแ์ละสีเดียวกนัมาหลายปี ในขณะท่ีมนัอาจจะมีชยัชนะในการสัมภาษณ์มา

เม่ือไม่ก่ีปีน้ี มนัไม่เป็นผลเท่าท่ีควรในตลาดแรงงานในปัจจุบนั 

การทดสอบเด็ดขาดคือนายจ้างคิดอะไรเก่ียวกบัประวติัย่อของท่าน ถ้าท่านไม่ได้รับการคดัเลือกให้สอบ

สัมภาษณ์เน่ืองจากประวติัย่อของท่าน มนัพยายามท่ีจะท าให้การอธิบายโดยตวัท่านเอง ท่านใส่ขอ้มูลอาย ุ

สถานภาพทางสมรส การศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงาน เงินเดือน เช้ือชาติ เพศ หรือบริษทั

ปัจจุบนั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหตุผลจริงหรือไม่ อาจจะไม่ มนัเป็นจริงท่ีปัจจยัเหล่าน้ีอาจจะเป็นส่วนแต่ค าตอบอาจจะ

ลึกซ้ึงมากกวา่น้ี 

ทุกคน ไม่วา่มีความสามารถอะไรก็ตามสามารถท าให้พวกเขามีความซ่ือสัตยใ์นทางบวกท่ีจะเอาชนะในการ

ท างานได ้ความลบัคือรู้วธีิการท่ีจะขายตวัเองและท าใหน้ายจา้งพอใจท่ีจะเชิญท่านมาสัมภาษณ์  

การตรวจเช็คประวติัยอ่อยา่งเร็ว 

ประวติัยอ่ท่านตอ้ง 

1. เป็นเป้าหมายไปยงังานท่ียงัเป็นค าถาม ตดัต่อประวติัยอ่ใหเ้ขา้กบัต าแหน่งงานเสนอ น าเสนอเป้าหมาย

ทั้งมดในประวติัยอ่  

2. แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านสมารถท างานได ้อธิบายอยา่ยอ่ๆและรวดเร็วถึงทกัษะและความสามารถ นายไม่

ตอ้งการอ่านขอ้มูลมากๆเพื่อตอบค าถาม วา่ คนๆ น้ีสามารถท างานน้ีไดไ้หม 

3. แสดงถึงบุคลิกภาพท่านมี ท่านเป็นคนแบบไหน 

4.  สะทอ้นทศันคติของท่าน รักษาความเป็นคนมุ่งมัน่ คิดบวกและระดบัเหมือนธุรกิจ 

5. ท าแบบยอ่และมุ่งเป้า รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเล็กนอ้ย ช่ือคู่สมรสไม่ไดส้ะทอ้นถึงความสารรถในการ

ท างานของท่าน รักษารายละเอียดส่วนตวัให้น้อยท่ีสุด ไม่ควรให้เกิน 10 ค า หากสามารถพูดไดแ้ค่      

4 ค  า 

6. สาธยายวา่ท่านเช่ือมัน่ในตวัเอง โฆษณาตวัเอง – ตวัเองทั้งหมด  ดีกวา่ใหข้อ้มูลท่ียดืยาวและน่าเบ่ือ 

 



 
 

 

 

7. มุ่งไปท่ีนายจา้ง ไม่ใช่ตวัท่านเอง สาธยายคุณค่าในตวัท่านและอยา่กล่าวถึงส่ิงท่ีไม่ใช่สาระเก่ียวกบัตวั
ท่านเอง 

ประวติัย่อท่ีดีมีคุณค่าดังทองค า  มันจะส่งผลและช่วยให้ท่านก้าวหน้าในอาชีพ มนัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไหลล่ืนและสมดุลในทุกๆพื้นท่ี ประวติัยอ่ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามประเภทน้ี ถา้ประวติัยอ่
ของท่านไม่ได้ขายตวัท่านได้อย่างเต็มท่ีให้คน้หาว่ามนัต้องมีการปรับปรุงอะไรอีก สถิติจากบริษทัท่ี
ปรึกษาอาชีพออนไลน์แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าเฉล่ียในการจดัการประวติัยอ่มีคะแนนเพียง 38 % ในการทดสอบ
แบบประเมินประวติัยอ่ เป็นการยนืยนัวา่ประวติัยอ่ส่วนใหญ่ขอ้มูลไม่สมบูรณ์  

วธีิการเขียนจดหมายปะหน้า 

จดหมายปะหนา้เป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท่านจ าเป็นตอ้งเขียน จดหมายปะหน้าจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ถา้ไม่มี 
การสมคัรงานของท่านก็จะวา่งเปล่าไม่สมบูรณ์ ประวติัยอ่ไม่ไดเ้ป็นเอกสารใบเดียว มนัจ าเป็นตอ้งมีจดหมาย
ปะหนา้เพื่อยนืยนัและเขียนรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัยอ่ได ้

ปัญหาของผูห้างานส่วนใหญ่คือ วิธีการเขียนจดหมายปะหน้าท่ีดี ท่านต้องการจดหมายปะหน้าส าหรับ
ต าแหน่งงานเฉพาะหรือไม่ ท่านต้องการจดหมายปะหน้าท่ีเป็นรูปแบบส าเร็จหรือไม่ หรือท่านต้องการ
ค าแนะน าจดหมายปะหนา้หรือไม่ 

การเขียนจดหมายปะหนา้เป็นเร่ืองท่ียาก ผูส้มคัรบางคนรู้สึกวา่การเขียนจดหมายมนัยากกวา่การเขียนประวติั
ยอ่ จดหมายปะหน้าท่ีดีตอ้งสามารถอ่านไดทุ้กโอกาส และนกัธุรกิจส่วนใหญ่จะมีมารยาทพอท่ีจะพูดคุยกบั
ท่านทางโทรศพัท ์ถา้เป็นอยา่งยอ่ ถา้ท่านติดตามหวัหนา้ดว้ยการโทรศพัท ์

จดหมายปะหนา้ส่วนใหญ่มีขอ้ผดิพลาด 

ผูส้มคัรส่วนใหญ่รู้สึกว่ายากท่ีจะตอ้งเขียนจดหมายปะหน้าให้มีประสิทธิภาพ จดหมายปะหน้าเป็นจดหมาย
ท่ีสุดท่ีท่านจะต้องเขียนเพราะกว่ามนัมีค าถามตามรูปแบบ รูปแบบและวิธีท่ีท าให้นายจ้างเห็น มนัเป็นท่ี
จดหมายปะหนา้ท่ีดีสามารถท าให้ท่านไดง้านท า แลว้ท าไมผูส้มคัรงานจ านวนมากถึงไม่เขียนให้มนัไดผ้ลสัก
หน่ึงคร้ัง 

มนัมีความลบัมากมายเก่ียวกบัจดหมายปะหน้า มีค  าถามทัว่ไปท่ีมกัถามมากท่ีสุดคือ ถา้สมคัรงานออนไลน์ 
จดหมายปะหนา้จ าเป็นตอ้งมีไหม ถา้ส่งประวติัส่วนตวัหรืออพัโหลดประวติัยอ่โดยไม่มีจดหมายปะหนา้ ท่าน
อาจจะเส่ียงต่อการถูกมองขา้มไป นายจา้งอาจจะสรุปเอาเองวา่ท่านไม่มีความน่าเช่ือถือ เพราะวา่ท่าน 

 ไม่สามารถท างานใหลุ้ล่วงไปได ้
 ไม่สามารถน าเสนอตวัเองไดอ้ยา่งเหมาะสม (ดงันั้น ท่านจะเป็นตวัแทนบริษทัไดอ้ยา่งไร) 

 

 

 



 
 

 

 

 ไม่สามารถออกถึงตวัท่านเองในการเขียน 
 ไม่สามารถเขียนจดหมายได ้

จดหมายน าเป็นส่ิงส าคญั ถา้ไม่มีจดหมายน าใบสมคัรนั้นก็จะไม่สมบูรณ์ ประวติัย่อไม่ใช่เอกสารเด่ียว 
จะตอ้งมีจดหมายน าเพื่อท่ีจะยืนยนัและถอดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัยอ่ จุดประสงคจ์ดหมายน า 
คือ 

 แนะน าตวักบันายจา้ง 
 แนะน าวา่ประวติัยอ่ไดแ้นบมาดว้ย 
 ขายจุดแขง็ของตวัเอง 
 แสดงคุณค่าของตวัเอง 
 ยนืยนัถึงความกระตือรือร้นของตวัเอง 
 อธิบายถึงภูมหลงัและระดบัความเช่ียวชาญ 
 หาขอ้มูลเพิ่มเติมตามความตอ้งการในโฆษณา 
 ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนายจา้งตอ้งการเก่ียวกบัตวัท่าน เช่น อายุ ประสบการณ์ ระดบัความ

เช่ียวชาญ สุขภาพหรือสถานการณ์ของครอบครัว 
 สอบถามถึงการสัมภาษณ์ 

ส่ิงท่ีต้องในใจคือ จดหมายปะหน้ามีรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันใน การเข้าถึง 
ขอ้ความ อะไรคือความแตกต่างของจดหมายปะหนา้แต่ละชนิด  

จดหมายปะหนา้ไดต้อบโจทยโ์ฆษณา 

บางทีมนัก็เป็นจดหมายท่ีง่ายท่ีสุด โฆษณาไดใ้ห้รูปแบบและจ านวนขอ้มูลท่ีตอ้งการ จดหมายน้ีเป็นรูปแบบ
มาตรฐานและสไตล ์ท่านจ าเป็นตอ้งพิจารณาวา่ท่านจะตอ้งเป็นส่ิงนั้นเช่น ท าไมท่านถึงเป็นคนท่ีดีท่ีสุดในงาน
นั้น ท าไมท่านถึงเก่ียวกบัต าแหน่งนั้น ท าไมความเช่ียวชาญของท่านถึงไดมี้ประโยชน์กบันายจา้งและวิธีการ
ท าใหค้รอบครัวมากกวา่ซ่อน 

จดหมายปะหนา้ท่ีดี 

เป้าหมายของงานหรือตลาดงานท่ีท่านท างานอยู่อาจจะหมายถึงตอ้งแนะน าตวัเองกบับริษทัตามรูปแบบของ
จดหมายเส่ียงโชค เหมือนจะมีไม่มากนกัในโฆษณารับสมคัร ถา้ท่านสามารถเขียนจดหมายธุรกิจและเติมเต็ม
ความตอ้งการของบริษทั ท่านอาจจะไดรั้บการตอบรับท่ีเป็นบวกจากนายจา้ง 

แนะน าใหพ้ยายามวถีิทางท่ีแตกต่างอีกหลายคร้ังเพื่อคน้พบส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับตวัท่าน ท่านจ าเป็นตอ้งเลือกวิธี
ทางของท่าน  เพื่อน าส่งการเปิดรับท่ีดี 

 

 



 
 

 

 

ซ่ึงจะเนน้ไปท่ีนายจา้งมากกวา่ตวัท่านและอธิบายและขายประสบการณ์ของท่าน 
จดหมายปะหนา้ท่ีเป็นมิตร 
จดหมายประหนา้ท่ีเป็นมิตรอาจจะเป็นส่ิงท่ียากท่ีสุดในการเขียนจดหมาปะหนา้ทั้งหมด ความเป็นมิตรจะชนะ
หรือแพข้ึ้นอยูก่บัการเขียนดงันั้นท าให้แน่ใจวา่มนัถูกตอ้ง  เพื่อนไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรัก 
แต่รวมถึงทุกคนท่ีรู้จกัช่ือท่าน – ในความเป็นจริงทุกคนท่ีช่วยท่านในการหางาน้ี อยา่ขจดัใครออกไปก่อนถึง
เวลาอนัสมควรเพราะว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือท่านได้ ในตอนน้ีไม่ส าคญัว่าเพื่อนของท่านอยู่ท่ีไหน 
เพราะวา่เพื่อนของเพื่อนท่านอยูใ่กลท้่าน 
ตอ้งมัน่ใจว่าได้สร้างมนัข้ึนมาใหม่จากคร้ังก่อน อธิบายสถานการณ์ของท่าน บอกพวกเขาว่าเขาสามารถ
ช่วยเหลือท่านได ้ถามค าแนะน าและความคิดและจบดว้ยเขียนโนต้ 
ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง 
จดหมายปะหนา้ส่วนใหญ่พลาดไปเพราะไม่สามารถท าใหน้ายจา้ง ในอีกทาง ผูส้มคัรงานมุ่งเนน้ความตอ้งการ
ของตวัเองมากเกินไปและไม่มุ่งเนน้ไปท่ีความตอ้งการของนายจา้ง ดงันั้นจดหมายปะหนา้ไม่ไดเ้พิ่มเติมอะไร
ลงไปในการสมคัรงานและบางทีก็ท าลายขอ้ความในประวติัยอ่ไปดว้ย มนัอาจเป็นไปไดเ้พราะจดหมายคือ 
X-A อ่อนแอ จดหมายซ่ึงเน้นเฉพาะประวติัย่อท่ีแนบมากกว่าการยืนยนัความเชียวชาญของท่านอีกคร้ัง 
จดหมายชนิดน้ีใหอ้ านาจกบันายจา้ง อ านาจท่ีจะพดูวา่ ใช่ หรือ ไม่ กบัการสมคัรงานของท่าน น่าเสียดายจดหา
มายประหนา้ส่วนใหญ่พลาดส่วนน้ีไป 
X-An กา้วร้าว จดหมายท่ี บางทีก็แสดงถึงหรือย  ้าวา่ท าไม่นายจา้งตอ้งรับใบสมคัรน้ี หรืออธิบายถึงวา่ท าไม
บริษทัถึงตอ้งด าเนินธุรกิจ พยายามหลีกเล่ียงการเขา้ถึงน้ี  
X-A ข าขนั จดหมายซ่ึงจะไม่เกิดผล เร่ืองตลกเกือบจะเป็นตวัท่าน เก็บอารมณ์ขนัไวเ้วลาท่ีท่านไดพ้บหนา้กบั
ผูรั้บ ท่านสามารถตดัสินใจโตต้อบและปรับใหใ้กลเ้คียงกนั 
X-A สร้างสรรค ์จดหมาย ซ่ึงมีท่ีในดา้นประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาและการตลาด ทุกอยา่งเกือบจะไม่ และ
จดหมายชนิดน้ีจะเป็นท่ีพอใจมากกวา่ ถา้มนัไม่ใช่เส้นทางของท่าน แต่ท่านตอ้งการสร้างมนั ท่านสามารถท า
ใหแ้ตกต่างโดยการเลือกลงทา้ยดว้ยความแตกต่างดว้ย ‚ความจริงใจยิง่‛ หรือ ‚ดว้ยความซ่ือสัตยย์ิง่‛ 
ท่านสามารถทดลอง ‘ดว้ยความมัน่ใจ’ ‘ ดว้ยน่าสนใจยิ่ง’ ‘เพื่อนของท่าน’ ‘ดว้ยความขอบคุณท่ีอบอุ่น’ และ
อ่ืนๆ 
X-An จดหมายแบบลา้สมยั ซ่ึงท าให้ผูอ่้านหลุดไป ดงันั้นผูส้มคัรจ านวนมากเปล่ียนบุคลิกภาพในจดหมายปะ
หน้า พวกเขาใช้ช่วงเวลาท่ีอาจจะใช้เม่ือห้าสิบปีกว่ามาแลว้ รวมถึง ‘กา้วต่อไปขา้งหน้า’ ‘ส าหรับการพินิจ
พิจารณาของท่าน’ และ ‘ก่อนการยา้ยอาชีพของฉัน‛ ใช้ค  าเหล่าน้ีได้เฉพาะในจดหมายปะหน้าเท่านั้นเม่ือ
พดูคุยกบันายจา้ง 
แบบประวตัิย่อ ยูโรพาส 

 

 



 
 

 

 

ประวติัยอ่ ยโูรพาส   แนบรูปถ่าย เอาหวัขอ้ออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง (ดูค าแนะน า) 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
นามสกุล ช่ือ   (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 
ท่ีอยู ่   (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 
โทรศพัท ์   (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 
แฟกซ์   (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 
อีเมล ์   (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 
สัญชาติ   (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 
วนัเดือนปีเกิด   (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 
เพศ   (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 
ต าแหน่งงาน/ สาขาอาชีพ  (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 
ประสบการณ์การท างาน 
วนัท่ี  เพิ่มรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีท่านส าเร็จ เร่ิมจากปีล่าสุด (เอา

ออกหากไม่เก่ียวขอ้งกนั) 
อาชีพหรือต าแหน่ง 
ความรับผดิชอบและ 
กิจกรรมหลกั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ช่ือและท่ีอยูข่องนายจา้ง 

ประเภทกิจการของนายจา้ง 

การศึกษาและการฝึกอบรม 

วนัท่ี   เพิ่มรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีท่านส าเร็จ  

   เร่ิมจากปีล่าสุด (เอาออกหากไม่เก่ียวขอ้งกนั) 

ช่ือคุณวฒิุท่ีไดรั้บ 

วชิาเอก/ทกัษะอาชีพท่ีครอบคลุม 

ช่ือและประเภทองคก์รท่ีใหก้ารศึกษา 
และฝึกอบรม 
การจดัระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ  เอาออกหาไม่เก่ียวขอ้ง (ดูค าแนะน า) 

ทกัษะส่วนบุคคลและความสามารถ 

ภาษาถ่ิน    ระบุภาษาถ่ิน (ถา้เก่ียวขอ้งใหเ้พิ่มภาษา ดูค าแนะน า) 

ภาษาอ่ืน  
ประเมินตนเอง 
ระดบัยโุรป 

ภาษา 

ทกัษะทางสังคมและความสามารถ  เปล่ียนขอ้ความน้ีโดยอธิบายถึงความสามารถและระบุ                 

   ส่ิงท่ีตอ้งการ (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 

 

 

 

 

    ความเข้าใจ          การพดู                  การเขียน 

การฟัง   การอา่น     ปฏิกิริยาตอ่การพดู   ผลติผลของการพดู 



 
 

 

 

 

 

ความสามารถและทกัษะในการจดัระบบ เปล่ียนขอ้ความน้ีโดยอธิบายถึงความสามารถและระบุส่ิงท่ีตอ้งการ 

(เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 

ความสามารถและทกัษะทางเทคนิค เปล่ียนขอ้ความน้ีโดยอธิบายถึงความสามารถและระบุส่ิงท่ีตอ้งการ 

(เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 

ความสามารถและทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ เปล่ียนขอ้ความน้ีโดยอธิบายถึงความสามารถและระบุส่ิงท่ีตอ้งการ 

(เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 

ความสามารถและทกัษะเก่ียวกบัศิลปะ เปล่ียนขอ้ความน้ีโดยอธิบายถึงความสามารถและระบุส่ิงท่ีตอ้งการ 

(เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 

ความสามารถและทกัษะดา้นอ่ืนๆ เปล่ียนขอ้ความน้ีโดยอธิบายถึงความสามารถและระบุส่ิงท่ีตอ้งการ 

(เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 

ใบขบัข่ี  ระบุท่ีน้ีถา้ท่านมีใบขบัข่ีและถา้มีให้ระบุประเภทใบขบัข่ีดว้ย (เอา

ออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 

ขอ้มูลเพิ่มเติม  ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น บุคคลท่ีติดต่อได ้อา้งอิง เป็นตน้ 

(เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 

ภาคผนวก  ระบุรายการท่ีแนบ (เอาออกถา้ไม่เก่ียวขอ้ง ดูค าแนะน า) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

การส่ือสารทีด่ี 7 ประการ 
เราอยู่ในช่วงของการเปล่ียนแปลง- ซ่ึงชัดเจน- มากกว่าการฟังค าบรรยายของคนอ่ืนถึงประโยชน์ของการ
เปล่ียนแปลง อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการตอ้งการเคล็ดลบัเพื่อน าทางในการเปล่ียนแปลงและท าตามขั้นตอนตั้งแต่
เร่ิมตน้จากผูจ้ดัการจนกลายเป็นผูน้ าทีม  
ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดในการเป็นผูน้ าคือความสามารถท่ีจะสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัลูกจา้ง เพื่อความชดัเจน
ของวสิัยทศัน์ในอนาคต บทความต่อไปน ามาจากหนงัสือบทวิจารณ์ผูบ้ริหาร และไดมี้การน าไปเขียนใหม่ใน
ท่ีท างาน RCMP 
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคัญในการขับเคล่ือนลูกจ้างหลังวิสัยทัศน์ใหม่ ในอีกด้านหน่ึง            
การส่ือสารท่ีแย่ เป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะลดการกระตุน้ลูกจา้งให้และหยุดความกา้วหน้าทุกอย่าง อยา่พูดถึง
เวลาท่ีจะอธิบายวิสัยทศัน์ ไม่อธิบายวิสัยทศัน์ให้ชดัเจน ภาษาท่ีไม่สามารถเขา้ใจได ้หรือไม่‛ เดินไปพูดไป‛ 
เป็นหนทางท่ีองค์กรจะไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  หลกัการ 7 ขอ้ด้านล่างจะช่วยเหลือให้ท่าน
หลีกเล่ียงจากความผดิพลาด  
ท าใหง่้าย 
ไม่ตอ้งมีจุดศูนยร์วม ประโยคท่ีเพิ่มเติมด้วยค าท่ีเป็นภาษาเฉพาะอาชีพและค าเป็นเสียงพึมพ าท่ีสร้างความ
สับสน ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่แน่ชัด เม่ือเราได้ใช้ภาษาเฉพาะอาชีพซ ้ าไม่ชัดเจนจะท าให้ความหมาย
เปล่ียนไป พิจารณาตวัอยา่งน้ี  

 เร่ืองท่ีหน่ึง  :  เป้าหมายเราคือปรับปรุงทางเลือกในการให้บริการช่วยเหลือน าส่งผูไ้ดรั้บบาดเจ็บเพื่อ
ว่าพวกเขาจะไดรั้บริกการท่ีดีกว่าในบรรดาผูใ้ห้บริการในเขตประเทศน้ี ในสายเหมือนกนั เรามี
เป้าหมายสายการให้บริการท่ีมีอยู่และแบบการส่งเพื่อส่งผ่านให้ทางเลือกบริการน าส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เร่ืองท่ีสอง :  เราตอ้งเป็นผูใ้ห้บริการผูป้ระสบเคราะห์ภยัท่ีดีท่ีสุดในก าลงัต ารวจในแคนาดา เราจะท า
ส่ิงน้ีโดยดูวา่เราใหบ้ริการอะไรและเราใหบ้ริการอยา่งไร เพื่อดูวา่เราสามารถท าใหม้นัดีกวา่ 

เร่ืองแบบไหนท่ีท่านคิดวา่คนท่ีเขา้ใจไดดี้กวา่ และตอบสนอง 
ใชก้ารเปรียบเปรยและอุปมา 
ค าเปรียบเปรย การอุปมา ตวัอย่าง หรือ เพียงแค่ระบายสีเพื่อให้ภาษามีสีสันช่วยในการส่ือสารแนวคิดและมี
ประสิทธิภาพ น้ีเป็นบทสนทนท่ีสีสันจากบริษทัขนาดใหญ่ท่ีตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัดุเดือดจากเจา้ภาพใหม่ 
บริษทัท่ีเล็กกวา่ ‚เราตอ้งการเป็นนอ้ยกวา่ชา้งและมากกวา่คือความเป็นมิตรกบัลูกคา้ไทรันโนซอรัสเร็ซ‛ 
ภาษาเป็นจินตนาการ แต่ก็แม่นย  า การเปล่ียนร่างจากช้างไปเป็นทีเร็กซ์อธิบายทิศทางท่ีองคก์รจะกา้วไป จน
เติบโต แต่จะมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
ใชน้านาทศันะท่ีแตกต่างเพื่อกระจายค า  
การกระจายค าในการประชุมใหญ่ ทั้งในการน าเสนอท่ีเป็นทางการและอยา่งไม่เป็นทางการตวัต่อตวัหรือการ
อภิปรายกลุ่มและการน าเสนอปกติ กระตุน้ลูกจา้งให้อ่านการกระจายข่าวของบา้นเมือง จดหมายข่าวกองพล 
ข่าวด่วน  

 



 
 

 

 

ขอ้เท็จจริงกบัความตอ้งการ มา้ด่วน เดอะ กาเร็จเต ้หนงัสือพิมพร์ายไตรมาศ เม่ือมีขอ้มูลมาจาก 6 ทิศทางท่ี

แตกต่างกนั มนัจะไดย้นิ  

การเนน้ย  ้าขอ้ความ 

ขอ้ความท่ีเน้นย  ้าบ่อยคร้ังเท่าท่ีเป็นไปได ้ แผนการต่อเน่ืองโอกาสในการติดต่อรวมถึงการพฒันาขอ้ความ

ส าคญัของท่าน ขอ้ความส าคญัเป็นความคิดท่ีท่านตอ้งการผูฟั้ง (ในกรณีของท่าน ลูกจา้งของท่าน) ท่ีจะน ามนั

กลบับา้นไปด้วย ขอ้ความส าคญัควรจะเป็นส่วนหน่ึงของการประชุม การสนทนา เป็นตน้ เม่ือมีการตอบ

ค าถาม ตอบค าถามอย่างซ่ือสัตย ์แต่ขอให้ใชม้นัให้เป็นโอกาสในการเนน้ย  ้าขอ้ความส าคญั ตวัอย่างหน่ึงของ

ขอ้ความส าคญัคือ ลูกจา้งของต ารวจรอยลัแคนาเดียนมอทรั์บผดิชอบต่อชุมชนของเรา ส่ิงน้ีอาจจะไม่เคยไดพู้ด

ถึงในการอภิปรายโดยไม่มีตวัอย่างท่ีเราจะแสดงถึงความรับผิดชอบน้ี แต่มนัก็เป็นใจความท่ีเราอยากจะให้

ผูฟั้งรับมนัไปและเนน้ย  ้า หรือคิดถึงมนัอีกคร้ัง 

น าโดยตวัอยา่ง 

ถา้ท่านท าในส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัท่ีท่านพดู จะไม่มีใครฟังท่าน ท่านตอ้งเดินไปพดูไป 

 เราก าลงัส่งเสริมใหม่ วิสัยทศัน์มุ่งเน้นลูกคา้ ดงันั้นการบริหารควรจะรับรองท่ีฟังลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้ง

และตอบสนองต่อลูกจา้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

 ถา้เรากระตุน้การให้อ านาจและเช่ือใจในกระดาษ  เราควรวางมนัเพื่อเขา้ไปปฏิบติัการ และให้การ

สนบัสนุนลูกจา้งด าเนินการดว้ยแนวคิด รับเอาแนวคิดท่ีดีมา 

 ถา้เราสนบัสนุนการรักษาชุมชน ผูน้ าควรจะแสดงส่ิงน้ีเพื่อน าส่งบริการให้กบัทุกชุมชนซ่ึงอาจรวมถึง

ลูกจา้ง เจา้นาย เจา้หนา้ท่ีทางราชการ สมาพนัธ์หุน้ส่วน และอ่ืนๆ 

ถา้มีเหตุผลท่ีถูกกฎหมายท่ีมีพฤติกรรมไม่ลงรอยกนั อธิบายกบัตวัเอง เช่น ในเวลาท่ีรัดเข็มขดัให้แน่น ถา้การ

ใช้เงินข้ึนหน้าช่วยให้ประหยดัมากข้ึนในระยะยาว อธิบายว่าเปิดเผยและซ่ือสัตยก์บัลูกจา้ง และเปิดใจฟัง

ค าแนะน า ถา้ไม่มีเหตุผลท่ีถูกกฎหมายท่ีมีพฤติกรรมไม่ลงรอยกนั เปล่ียนพฤติกรรม—โดยเร็ว บางคนอาจเช่ือ

วา่การจดัการไม่ตอ้งมีการอธิบายต่อลูกจา้ง  ผูจ้ดัการเหล่านั้นไม่ตอ้งประหลาดถา้ลูกจา้งขาดความศรัทธาและ

ความสนใจ ฟังและจ าเป็นตอ้งฟัง 

กฎข้อสุดท้าย การส่ือสารควรเป็นสองทาง อธิบายวิสัยทศัน์ ฟังส่ิงท่ีสะทอ้นกลบั ถา้เป็นความรับผิดชอบใน

การส่งเสริมวิสัยทศัน์ของอ านาจท่ีปราศจากความประทบักบัลูกจา้งแถวหนา้ RCMP ง่ายท่ีจะวา่งบางอยา่งลง

ในท่ีเป็นอนัตรายต่อประสิทธิผลการรักษาความสะอาดและการบริหารจดัการ อยา่ลืมวา่มีคนทุกระดบัจ านวน

มากในองคก์ร 



 
 

 

 

ท่ีตอ้งท าใหว้สิัยทศัน์ส าเร็จข้ึนอยา่งจริงจงัท าใหเ้ป็นจริง แต่พวกเขาตอ้งเช่ือในส่ิงแรก การส่ือสารวิสัยทศัน์ให้

เกิดผลจดัระยะส าหรับระยะต่อไป ท าใหค้นปฏิบติั 

(ท่ีมา :  โพนี เอก็ซ์เพรส มีนาคม 1997, หนา้ 24 – 25) 

ทกัษะในการน าเสนอ 

บุคลิกไม่จ  าเป็นตอ้งอยูห่นา้กลอ้งในเวลาเดียวกบัท่ีมีการพูดสนทนากนั อีกอยา่งความแตกต่างเป็นค าท่ีส าคญั 

ผสมผสานเล็กนอ้ยเพื่อใหผู้ฟั้งสนใจ  

8. ท่านสามารถท าตวัไปตามบุคลิกขณะเคล่ือนไหวศีรษะเพื่อใหเ้ขา้กบัเร่ืองท่ีสนทนา 

9. ท่านสามารถวาดภาพบุคลิกจากดา้นหลงัหรือในภาพถ่ายเหนือไหล่ เงาและภาพเงาหรือส่ิงอ่ืนท่ีดีท่ีสุด

เพื่อใหส้ าเร็จ 

10. เวทีการสนทนา 

11. เราสามารถฝึกบุคลิกภาพอยา่งอ่ืนกบักลอ้งและแสดงปฏิกิริยาต่อบุคลิกท่ีหนา้จอ 

การสนทนาท่ียาวเกินไปจะเป็นการรบกวนผูช้ม พยายามและด าเนินการล าดบัการสนทนาโดยไม่ตอ้งให้

เป็นไปตามแนวทาง หลายคร้ังท่ีท่านพบว่าท่านเล่นโขนและเล่นดนตรีคนเดียวไดดี้ ขบวนการส าคญัมี

ความจ าเป็นในการอธิบายฉาก แต่ท่านจะพบวา่การสนทนาจ านวนมากสามารถลบลา้งได ้ดูส่วนของบท

สนทนาส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม เวลาส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การ์ตูนส่ือสารผา่นการแสดงออกไดดี้กวา่ผา่น

ค าพดู  

ถ้าบทสนทนาไม่ได้ก าหนดการแสดงออกทางร่างกาย ก็อาจจะเตือนให้ท่านตอ้งแสดงฉากท่ีแตกต่าง          

กนัไป 

นอกจากน้ี ผูท้  าภาพยนตร์การ์ตูนของดีสนียไ์ดป้ฏิบติัตามขอ้แนะน าเม่ือมีการแสดงบทสนทนา  

สรุปความดา้นล่างน้ี 

1) การแสดงออกถึงการเปล่ียนแปลง ควรหลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็วขณะท่ีมีการเปล่ียนแปลง

แสดงออก ท่านควรเปล่ียนการแสดงออกก่อนท่ีจะเคล่ือนไหว และใน 

2) อยา่มองดว้ยหนา้น่ิวคิ้วขมวดไม่งั้นมนัจะดูน่ากลวัหรือครอบง า 

3) อยา่ปิดบงัรอยยิม้ดว้ยการเอียงหวัลง หรือหลงัจมูกหรือหนวดเครา 

4) ภาพ ภาพ ภาพการเวทีส าเร็จถูกตอ้ง ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงการแสดงออกของบุคลิกท่ีดีท่ีสุด 

 



 
 

 

 

5) ไดมี้การใชก้ารแสดงออกหรือไม่ ส่ิงท่ีถูกตอ้งนั้นบุคลิกท่ีท่านคิดคืออะไร  

6) การเปล่ียนแปลงรูปร่างแสดงวา่ตวัละครก าลงัคิด มนัก าลงัคิดวา่ท าใหมี้ภาพลวงของชีวติ มนัคือชีวิตท่ี

ให้ความหมายของการแสดงออกทางสีหนา้ เหมือนท่ีเซ้นท์ เอ็กซ่ีเพอรรี กล่าววา่ มนัไม่ใช่สายตาแต่

ช าเลืองดู ไม่ใช่ริมฝีปาก แต่รอยยิม้ 

การจ าลองระบบบริหารข้อมูล (EIS) เป็นเสมือนตัวช่วยในการแนะแนวอาชีพในโรงเรียน 

การจ าลอง EIS เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ส่ือท่ีหลากหลายถูกพฒันาท่ี INSEAD ซ่ึงจ าลองการต่อตา้นของ

ลูกจา้งต่อการเปล่ียนแปลงในบริษทั การจ าลอง EIS ผูเ้ขา้ร่วมท างานในกลุ่มเล็กมีความทา้ทายจะแนะน า

นวตักรรมในแผนกของบริษทั ยุโรคมัม เขาไดท้  าการจ าลองถึง 6 เดือนเพื่อให้สะดวกต่อสมาชิกกวา่ 22 

ทีมแผนกบริหารเพื่อใหน้ าระบบการบริหารขอ้มูลใหม่มาใชซ่ึ้งไดมี้การแนะน าบริษทัต่างๆ ท่ีจะประสาน

ขอ้มูล ตน้ทุนทางบญัชีและขั้นตอนการรายงาน 

ระหวา่งการจ าลอง ทีมสามารถเลือกกลยุทธ์ท่ีแตกต่างมากมาย เช่น การจดัประชุมกบัผูจ้ดัการต่างๆ ห้อง

รับรอง จดัประชุมปฏิบติัการหรือทดสอบ การส่งอีเมลล์ เมโมหรือค าสั่ง เขียนในจดหมายข่าวของบริษทั 

เป็นตน้ เพื่อไปสู่เป้าหมาย พวกเขาอาจจะตอ้งรวมรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูจ้ดัการและเคร่ือข่าย 

(ตวัอยา่ง คนรู้พื้นฐานการใชง้านเคร่ืองท ากาแฟ) และปฏิบติัไดเ้พื่อท่ีจะอ านวยความสะดวกให้กบัผูจ้ดัการ

น าเอา EIS มาใช ้สมาชิกแต่ละคนของทีมบริหารเป็นรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ‚ทศันคติของกลุ่ม‛ บุคลิกภาพ 

ประวติัศาสตร์และทศันคติท่ีจะเปล่ียนไปขา้งหนา้และการส่ือสารระหวา่งบุคคล ตวัอยา่ง บางคนชอบการ

พบหนา้ ขณะคนอ่ืนชอบการส่งอีเมลล ์บางคนเปิดเพื่อเปล่ียน และบางคนไม่ แต่ละคร้ังท่ีท่ีทีมจะเร่ิมด าเน

นิการ พวกเขาจะได้รับผลสะทอ้นเก่ียวกบัผลกระทบของการตดัสินใจทนัที การจ าลอง EIS ไดมี้การ

ออกแบบเป็นประสบการณ์ทีมงานเพื่อกระตน้การเรียนรู้การท างานร่วมกนัและการแลกเปล่ียนความรู้ 

ผูเ้ขา้ร่วมไม่ใช่เพียงแค่มีการตดัสินใจวา่จะใชก้ลยุทธ์อะไรในการจ าลอง พวกเขาตอ้งพยายามท่ีจะอ านวย

ความสะดวกใหก้บัสมาชิกคนอ่ืนของกลุ่มใหท้ าตามค าแนะน า 

ปัจจุบนัการจ าลอง EIS มีการใช้กบัผูใ้หญ่ในหลกัสูตรการบริหารการเปล่ียนแปลงในระดบัสูงของ

มหาวิทยาลยัและบริษทัขนาดใหญ่ทัว่โลก เราเช่ือวา่การจ าลอง EIS สามารถใชช่้วยเหลือคนหนุ่มสาวได ้

(อาย ุ14-19 ปี) เพื่อความเขา้ใจท่ีดีกวา่ของความส าคญัของความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลในโลกของการท างาน 

คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่พิจารณาอาชีพในธุรกิจท่ีไม่รู้จกัว่าผูจ้ดัการในบริษทัใหญ่ๆ หมายถึงอะไร แมว้่า

พวกเขา 

 



 
 

 

 

ท างานในบริษทัระยะสั้นๆ มาก่อน เช่นระหวา่งหน่ึงสัปดาห์ เวที พวกเขาไม่มีโอกาสท่ีจะเขา้ใจเครือข่ายท่ี

ซบัซอ้นของความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการท างานขององคก์ร ในโรงเรียน ความส าเร็จคือหนา้ท่ี

ของการท่ีท่านท าแบบฝึกหดัและคนท่ีท าไดดี้ทีสุดจะไดรั้บรางวลั ส่ิงน้ีไม่เป็นความจริงเม่ือท่านออกไปสู่

โลการท างาน และมนัตอ้งใช้เวลานานท่ีจะเขา้ใจว่าธุรกิจคือความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล การจ าลอง EIS

สามารถช่วยเช่ือมช่องวา่งระหวา่งโรงเรียนกบัโลกการท างานโดยการช่วยนกัเรียนพฒันาทกัษะระหว่าง

บุคคลและความสามารถทางสังคมในสภาพแวดลอ้มกลุ่ม กลายเป็นการรับรู้ส่วนบุคคลท่ีส าคญั เครือข่าย

และวฒันธรรมองคก์รผา่นความสนุกสนาน และประสบการณ์บางอยา่งท่ีไร้ผล ‚เรียนรู้โดยลงมือท า‛  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

วตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

เพื่อเป็นการแสวงหาความเขา้ใจของความส าคญัของความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลในโลกของการท างาน โดยการ
เล่นและสนทนาในชั้นเรียนถึงการจ าลองประสบการณ์ เยาวชนจะไดเ้รียนรู้ 

 บุคคลกระท าแตกต่างกนัต่อความคิดใหม่ 
 เก่ียวกบัพลงัของเครือข่ายปกติและไม่ปกติ 
 ผูจ้ดัการท่ีมีต าแหน่งส าคญัอาจจะไม่มีอ านาจชกัจูงมากท่ีสุด 
 บุคคลท่ีดูเหมือนจะไม่มีความส าคญัอาจจะมีอ านาจชกัจูงเป็นอยา่งมาก 
 ผลของการท่ีไม่กระท าตามกระบวนการของบริษทั 
 เทคนิคต่างๆท่ีส่งผลต่อบุคคลท าใหพ้วกเขาเปล่ียนแปลง 
 ความส าคญัของความเขา้ใจในวฒันธรรมองค์กร คุณค่า ความเป็นผูน้ า พิธีกรรม ระบบการส่ือสาร

แบบไม่เป็นทางการ และรูปแบบการจดัการ  

และกลายเป็นการรับรู้กลอุบายการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 

 กลอุบายในแง่ดี คิดถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง และคุณภาพของการเลือกทางแกไ้ขท่ีจะเอา
อุปสรรคออกไป 

 กลอุบายการควบคุมภาพมายา ขอใหลื้มไปวา่มีการเปล่ียนแปลงมีทั้งเหตุการณ์ท่ีตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ 
 กลอุบายแรงผลัก  พวกเรามักไม่ชอบท่ีจะเปล่ียนแปลงและอ่อนไหวต่อคนท่ีจะบอกให้เรา

เปล่ียนแปลง อยา่งเพื่อน พอ่แม่เป็นตน้ 
 กลอุบายไฟยอ้นกลับ อย่าล่วงรู้ว่าแรงต้านจะไม่ได้เกิดมาจากส่วนล่างเท่านั้น แต่มาจากด้านบน

เช่นกนั 
 กลอุบายมุมแคบ ใชย้ทุธวธีิเล็กนอ้ยกบัคนท่ีมีอิทธิพล 
 กลอุบายไม่ติดตาม มีความจ าเป็นตอ้งผสมผสานยทุธวธีิพอประมาณเพื่อเพิ่มผลกระทบ 
 กลอุบายการยิงในท่ีมืด ก่อนการกระท า เราต้องรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอาณาเขต (คน เครือข่าย

ทางการ/ไม่เป็นทางการ วฒันธรรม) 
 กลอุบายยกเลิก บางคนตอ้งการความสะดวกสบายจ านวนมากในแนวทางท่ีแตกต่าง 
 กลอุบายเครือข่ายความซ่ือตรง พลาดท่ีจะรับรู้วา่การแพร่ท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งการความเขา้ใจเชิงลึก

ของความสัมพนัธ์และอิทธิพลของเครือข่าย 
 กลอุบายท าใหโ้ดยเร็ว การออกค าสั่งใหค้นอ่ืนท าส่ิงใดอาจจะเป็นลบได ้

 

4          มนัมีกลอุบายจ านวนมากในการจ าลอง แต่มีอยู่ส่ิงหน่ึงท่ีเราคิดวา่คนหนุ่มสาวสามารถเขา้ใจและการ
อภิปรายได ้

 



 
 

 

 

ผลกระทบทศันคติและแรงจูงใจ 

การประชุมปฏิบติัการ EIS 

แบบจ าลอง EIS 

 

จ านวนนกัเรียนผูเ้ขา้ร่วมท่ีเหมาะท่ีสุดคือระหวา่ง 12-16 คน จ าเป็นตอ้งมีคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัเรียน 4 คน     

ในแต่ละกลุ่ม การติดตั้ งซอฟแวร์ส าหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองใช้เวลาเพียงเล็กน้อย (ซอฟแวร์มีทั้ ง

ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส อิตาลี สเปนและจีน) 

การประชุมปฏิบติัการ EIS ใชเ้วลา 5 ชัว่โมง 

1. แนะน าการจ าลองและค าศพัทท์างธุรกิจ 

2. แนะน าฉากการจ าลองและกฎระเบียบ 

3. ช่วงการแสดงท่ี 1 (30 นาที) ในทีมงาน 3-5 

4. การสนทนา (15 นาที) 

 

 

 

**5         ค  าศพัท์ทางธุรกิจบางค าท่ีใช้ในการจ าลองจะตอ้งอธิบายก่อนและระหว่างการเล่น (อะไรคือ

ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลและท าไมถึงมีประโยชน์ อะไรคือการช่วยเหลือ ความจ า  ผูบ้ริหารระดบัสูง 

เป็นตน้) ดงันั้นประโยชน์ทางออ้มของประสบการณ์คือความรู้ท่ีใชใ้นธุรกิจ  

 

การเปล่ียนแปลง นวตักรรมดา้น IT และคนบริหารท่ีชาญฉลาด 



 
 

 

 

5. เล่นระยะท่ี 2 (60 นาที) ทีมงาน 3-5 

6. การอภิปราย (15 นาที) 

7. พกั (15 นาที) 

8. เตรียมความพร้อมในการน าเสนอของกลุ่ม (15 นาที) 

9. การอภิปรายและการน าเสนอของกลุ่ม (75 นาที) 

10. สรุปและติดตาม (15 นาที) 

เราขอเสนอ : 

1. ด าเนินการช่วงแรกเร่ิมกบันกัเรียน 12-16  ใน Fontainebleau ในฤดูฝน (2007) 

2. ดดัแปลงการจ าลอง EIS และเขียนบนัทึกการสอนตามประสบการณ์น้ี 

3. เสนอการจ าลอง EIS กบัโรงเรียนในประเทศ 

4. ฝึกอบรมกลุ่มผูส้นบัสนุนท่ีคาดหวงัระหวา่งฤดูใบไมผ้ลิท่ีหอ้งปฏิบติัการ อินสิด ในปี  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**6     ตวัอย่าง ถา้จ  าเป็น ท าให้ภาษาธุรกิจง่ายข้ึน แทนท่ี ‚EIS‛ นวตักรรมด้วยบางส่ิงท่ีนกัเรียนสามารถ

เก่ียวขอ้งไดง่้ายกวา่  เหมือนกบัความตอ้งการการเปล่ียนแปลงในบริษทัท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม 


