หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การงานและอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ค่านิยมของคุณ
(บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)

รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางจาลอง หุ้มไหม
ครูชานาญการพิเศษ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การงานและอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว
รหัสวิชา ก32201
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 2 ชั่วโมง
เรื่อง ค่านิยมในการเลือกอาชีพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐานการเรียนรู้
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ค่านิยมเป็นตัวบ่งชี้ในการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อหรือเลือกอาชีพในอนาคตแต่การเลือกอาชีพ
ก็ต้องตระหนักถึงความเหมาะสมกับคุณลักษณะหรือความถนัดของตนเอง จึงจะทาให้การดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
สาระการเรียนรู้
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมกับการเลือกอาชีพ
2. กรณีศึกษาค่านิยมของวิไล
สาระการเรียนรู้ที่บูรณาการ(เฉพาะหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
หลักความพอประมาณ นักเรียนมีความเข้าใจในการเลือกอาชีพ
- ความเข้าใจในการเลือกอาชีพ
หลักความมีเหตุผล นักเรียนสามารถในการพิจารณาในการเลือกอาชีพให้ตรงกับแผนการเรียนรู้
และตรงกับความถนัดของตนเอง
หลักการมีภูมิคุ้มกัน นักเรียนสามารถทางานได้ตรงกับความถนัด ความชอบของตนเอง ทาให้
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและครอบครัวมีความอบอุ่น
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีค่านิยมในการเลือกอาชีพและแนวทางในการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ
เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทางาน มีความขยันอดทน และประกอบอาชีพ
ที่สุจริต
สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านความรู้ (Knoeledge)
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพของตนเองโดยคานึงถึงว่าตรงกับ
แผนการเรียนที่ตนเองเรียนมาหรือไม่ เป็นวิชาที่มีความถนัดของตนเองหรือเปล่า และมีค่าใช้ในการศึกษา
เพียงพอกับสถานะครอบครัวเพียงใด
ด้านทักษะ (Process)
นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างและตัดสินใจเลือกวิชา
ที่เหมาะสมและตรงกับความถนัดและความสนใจของตนเอง ไม่เลือกตามเพื่อน
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นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการคิดและตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ เป็นค่านิยม
ของตัวเองไม่ใช่ค่านิยมของคนอื่น ภาคภูมิใจในการเลือกประกอบอาชีพของตนเองโดยไม่ยึดติดกับความสบาย
และรายได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
( ) 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
( / ) 3. มีวินัย
( / ) 5. อยู่อย่างพอเพียง
( / ) 7. รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
( ) 1. ความสามารถในการสื่อสาร (
( / ) 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
( ) 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

( ) 2. ซื่อสัตย์ สุจริต
( / ) 4. ใฝุเรียนรู้
( / ) 6. มุ่งมั่นในการทางาน
( ) 8. มีจิตสาธารณ
/ ) 2. ความสามารถในการคิด
( / ) 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

กิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้
1) ให้นักเรียนจินตนาการว่าในอีก 7 ปีข้างหน้า นักเรียนมองว่าตนเองกาลังทางานอะไร
อยู่ในสิ่งแวดล้อมการทางานอย่างไร
2) สุ่มนักเรียน 3
– 4 คน ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้น พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าเหตุใด
จึงมองภาพตัวอย่างเช่นนั้น
3) อธิบายความสาคัญของค่านิยมกับการเลือกอาชีพ
4) นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 9.1 เรื่อง
“ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมกับการเลือกอาชีพ ”
ให้นักเรียนศึกษา และกรณีศึกษาค่านิยมของวิไล
5) จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
6) แจกแบบสารวจค่านิยมให้นักเรียนทา
7) คิดคะแนนและอ่านคาอธิบายการแปลผล
8) สารวจว่าใครมีค่านิยมในการทางานด้านใดบ้าง ให้นักเรียนยกมือและแสดงความคิดเห็น
9) สรุปความหมายของค่านิยมแต่ละด้าน
10) ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ในแบบฝึกหัดที่ 9.1 เรื่อง
ค่านิยมของคุณ
11) ให้นักเรียนวิเคราะห์ค่านิยม ของนักเรียนว่าเหมาะสมกับอาชีพใด ในใบงานที่ 9.1
เรื่อง แบบวิเคราะห์ค่านิยม
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1) ใบความรู้ที่ 9.1 เรื่อง
“ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมกับการเลือกอาชีพ ”
2) กรณีศึกษา เรื่องของวิไล
3) แบบสารวจค่านิยม
4) แบบฝึกหัดที่ 9.1 เรื่อง แบบวิเคราะห์ค่านิยม
5) ใบงานที่ 9.1 เรื่อง แบบวิเคราะห์ค่านิยม
แหล่งการเรียนรู้
1) ห้องสมุดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
2) ศูนย์แนะแนวโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
3) ห้องสืบค้นข้อมูล (
Resource Center) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
การวัดและประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
-

ใบความรู้ที่ 9.1
รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมกับการเลือกอาชีพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ถ้าคุณต้องตัดสินใจเลือกงาน 3 ประเภท ต่อไปนี้ คุณจะเลือกงานในข้อใด
1. งานที่มีรายได้สูง แต่มีความมั่นคงน้อย
2. งานที่มีรายได้ปานกลาง และมีความมั่นคงพอสมควร
3. งานที่มีรายได้น้อย แต่มีความมั่นคงมาก
บุคคลแต่ละคน ย่อมมีความคิดเห็นต่อความสาเร็จหรือความพอใจในงานแตกต่างกัน บางคน
ถือรายได้เป็นตัวกาหนดที่สาคัญที่สุดของความสาเร็จ และสาหรับบางคนนั้น ความพอใจในการทางาน
ขึ้นอยู่กับความสมดุล ทั้งรายได้และความมั่นคง แต่บางคนกลับคิดว่าความมั่นคงมีความสาคัญมากกว่า
แล้วคุณล่ะ คุณคิดว่า อะไรคือสิ่งสาคัญหรือมีความหมายสาหรับคุณมากที่สุด ถ้าคุณต้อง
ตัดสินใจเลือกงาน
เงิน ชื่อเสียง อานาจ ความรู้ เกียรติ ความมั่นคง ความเป็นอิสระ จริยธรรม การช่วยเหลือ
ผู้อื่น ครอบครัว เพื่อนฝูง และอื่น ๆ
ถ้าคุณเป็นคนอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาสั่ง เป็นตัวของตัวเอง แต่คุณต้องทางานในหน่วยงาน
ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์เข้มงวด และมีเจ้านายที่ชอบแสดงอานาจ คุณจะมีความสุขในงานที่คุณทาหรือไม่
ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบพออะไรแปลกใหม่ ชอบเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ได้พบปะคนมาก ๆ
แต่คุณต้องทาหน้าที่ปูอนข้อมูลอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทุกวัน คุณจะรู้สึกสนุกในการทางานมากน้อยแค่ไหน
แน่นอน คุณคงทางานด้วยความอึดอัด เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข เพราะค่านิยมที่คุณยึดถือ
ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของอาชีพที่คุณทา
คุณคงสงสัยว่า ค่านิยม คืออะไร
ค่านิยม คือ บางสิ่งบางอย่างที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ แต่บุคคลให้คุณค่าและถือว่า
เป็นสิ่งสาคัญต่อชีวิตของเขา
คนเราจะให้ความสาคัญหรือยึดถือค่านิยมต่างกัน บางคนอาจจะบอกว่าอุดมการณ์สาคัญกว่าเงิน
ความอิสระสาคัญกว่าความมั่นคง หรืออานาจสาคัญกว่ามิตรภาพ แต่บางคนอาจคิดในทางตรงกันข้าม
เงินสาคัญกว่าอุดมการณ์หรือความมั่นคง เป็นต้น แล้วแต่ใครจะคิดว่าสิ่งใดสาคัญสาหรับตน
ดังนั้น ค่านิยมหนึ่งอาจสาคัญสาหรับคน ๆ หนึ่ง แต่ไม่สาคัญสาหรับอีกคนหนึ่งก็ได้
แล้วแต่ใครจะยึดถือค่านิยมใดว่าสาคัญ
ค่านิยมของคนเอราจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าจุดมุ่งหมาย ความคิดหรือความต้องการ
ในชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค่านิยม คือ ให้คุณตระหนักว่าคุณยึดถืออะไรว่าเป็นคุณค่าในชีวิต
ของคุณเอง
ถ้าคุณสามารถตระหนักในค่านิยมของคุณเองได้ จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนเลือกอาชีพ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีความสุขและประสบความสาเร็จในชีวิตการทางาน
ในอนาคตต่อไป
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ก่อนที่คุณจะประสบความสาเร็จตามเปูาหมายใด ๆ ในชีวิตที่คุณวางไว้ คุณจะต้องกาหนด
เปูาหมายก่อน และการที่คุณจะสามารถกาหนดเปูาหมายได้ คุณจาเป็นต้องรู้ก่อนว่าอะไร คือ สิ่งสาคัญหรือ
มีความหมายสาหรับคุณมากที่สุด และสิ่งนั้นสาคัญต่อคุณอย่างไร
ความคิดบางอย่างของคุณมีความสาคัญมากกว่าความคิดอื่น ๆ กิจกรรมที่คุณทาบางอย่างน่าสนุก
และมีความหมายสาหรับคุณมากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ
ถ้าคุณต้องการพิจารณาการวางเปูาหมายสาหรับอนาคตของคุณ อะไรบางอย่างที่มีความสาคัญ
สาหรับคุณ เราเรียกสิ่งนั้นว่า ค่านิยม ซึ่งหมายถึงสิ่งที่คุณคิดว่ามีคุณค่าและเป็นสิ่งที่คุณมีความพอใจ
ในการกระทา ค่านิยมส่วนตัวของคุณมีบทบาทอย่างมากต่อความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เช่น ความเชื่อทาง
ศาสนา การคบเพื่อน การแต่งงาน การทางาน และสิ่งอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง การตัดสินใจว่าจะเลือกอาชีพ
อะไรในอนาคตเป็นเรื่องละเอียดอ่อน คุณจะตัดสินใจก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่า อะไรคือค่านิยม
ที่สาคัญของคุณ
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กรณีศึกษา
เรื่องของวิไล
คุณแม่ของวิไลทางานเป็นพยาบาล วิไลได้เห็นแบบอย่างของอาชีพพยาบาล เมื่อโตขึ้น
เธอจึงอยากเป็นพยาบาลเหมือนคุณแม่ เธอเรียนดีในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิไลจึงตัดสินใจ
เลือกเรียนพยาบาล เมื่อเธอสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
หลังจากจบการศึกษา วิไลเข้าทางานในโรงพยาบาลตามที่เธอใฝุฝัน แต่เมื่อได้ทางาน
เป็นพยาบาลระยะหนึ่งแล้ว เธอรู้สึกว่าเธอไม่มีความสุข เพราะบรรยากาศในโรงพยาบาลมีคนพลุกพล่าน
ต้องพบกับคนไข้หลายรูปแบบ ตั้งแต่อาการธรรมดาไม่เป็นอะไรมาก จนถึงอาการปุวยรุนแรงหรือบาดเจ็
สาหับส
ที่สาคัญที่สุดเธอไม่ชอบงานของเธอที่ต้องอยู่เวร เธออยากทางานที่ทาให้เธอได้พบปะผู้คนมากกว่า
ด้วยเหตุนี้ วิไลจึงตัดสินใจเปลี่ยนงาน เธอได้สารวจตัวเองใหม่แล้ว พบว่า เธอทางานเป็น
พยาบาลได้ดี แต่รู้สึกไม่ชอบและไม่มีความสุข เธอจึงหันมามองตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น และพบว่า
เธอมีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และชอบทางานที่ได้พบปะคนมาก ๆ และมีความ
เป็นตัวของตัวเอง
หลังจากที่ได้มองหางานและเขียนจดหมายสมัครงานหลายแห่ง มีบริษัทแห่งหนึ่ง รับเธอ
เข้าทางานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด ขายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ ผู้จัดการกล่าวว่าเธอไม่ต้องใช้
ความรู้ด้านพยาบาลที่เธอเรียนมา ถ้าเธอชอบงานใหม่ที่ทาอยู่นี้ เธออาจจะเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ
แพทย์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งบริษัทจะจัดอบรมพนักงานขาย ตั้งแต่นั้นมาวิไลก็มีความสุขกับงานใหม่ของเธอ
ถ้าวิไลได้ใช้เวลาพิจารณาค่านิยมของเธอก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพครั้งแรก เธออาจจะรู้ตัว
เป็นเรื่องจาเป็นสาหรับตัวนักเรียนที่จะตรวจสอบค่านิยมของตัวเองด้วยเช่นกัน ลักษณะบุคคลที่
คุณชอบและนับถือ กิจกรรมที่คุณชอบทา สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่คุณชอบอยู่ สามารถสะท้อนถึงค่านิยม
ของคุณได้
ค่านิยม คือ สิ่งที่คุณให้คุณค่าต่อมุมมองด้านต่าง ๆ ของชีวิตนั่นเอง
เมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต ไม่มีค่านิยมใดถูกหรือผิด เพียงแต่
คุณจะต้องแน่ใจว่า ค่านิยมที่คุณให้ความสาคัญนั้น เป็นค่านิยมของคุณเอง ไม่ใช่ค่านิยมของพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง
ของเพื่อน หรือของดาราโทรทัศน์คนโปรดของคุณ แต่ทว่าเป็นสิ่งที่คุณได้เลือกด้วยตนเองอย่างอิสระแล้ว
การสารวจตัวเองว่าคุณชอบทาอะไร เมื่ออยู่ที่โรงเรียน อยู่ที่บ้าน หรือเมื่อคุณมีเวลาว่างจะช่วย
ให้คุณเริ่มต้นเรียนรู้ค่านิยมบางอย่างของตัวคุณ
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แบบสารวจค่านิยมของคุณ
คาชี้แจง อ่านประโยคข้างล่างต่อไปนี้แล้ว โปรดทาเครื่องหมาย / ลงไปในช่องที่ตรงหรือใกล้เคียงกับ
ความรู้สึกของคุณมากที่สุด
ข้อที่

ข้อความ

1

ฉันอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่ราคาแพงมากกว่าเป็น
เจ้าของผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียง
ฉันชอบไปเที่ยวกับเพื่อน
ฉันชอบเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ
ฉันคิดว่าวิชาดนตรีและวิชาศิลปะควรเป็นวิชาบังคับในโรงเรียน
ฉันคิดว่าเป็นเรื่องสาคัญที่สมาชิกในครอบครัวของฉัน
จะทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
ฉันชอบประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
ฉันอยากมีตาแหน่งเป็นประธานชุมนุมมากกว่าเป็นเพียง
สมาชิกชุมนุม
ฉันอยากให้ใคร ๆ รู้ว่าฉันมีความสามารถในการทาบางสิ่ง
บางอย่างได้ดี
ฉันชอบอ่านหนังสือประเภทที่ทาให้ฉันเข้าใจผู้อื่น
ถ้าฉันมีความสามารถฉันอยากจะออกรายการโทรทัศน์
ฉันอยากเป็นเจ้าของรถยนต์ราคาแพงสักคัน
ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากสร้างภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งที่ทาให้
คนคิดถึงเรื่องความยุติธรรม
ฉันอยากมีเงินมากกว่าอยากแต่งงาน
ฉันชอบเขียนหนังสือ
ฉันชอบลองทาสิ่งต่าง ๆ ที่ฉันไม่เคยทามาก่อน
ฉันชอบทางานที่ไม่ซ้าซากจาเจ
ฉันรู้สึกภาคภูมิใจสิ่งที่ฉันทา
ถ้าเพื่อนของฉันทาสิ่งที่ฉันคิดว่าไม่ถูกต้องฉันจะไม่ทาตามเพื่อน
คนนั้น
ฉันอยากจะเป็นผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตด้วยการทาอะไรสัก
อย่างหนึ่งที่ทาให้ฉันมีชื่อเสียง
ฉันคิดว่าความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวเป็นเรื่องสาคัญ
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21 ฉันจะไม่ทาตามคาสั่งของเจ้านายที่สั่งให้ฉันทาสิ่งที่ขัด
กับหลักการของฉันแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
22 ฉันคิดว่าฉันควรจะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องประวัติศาสตร์
23 ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากเป็นนายกรัฐมนตรี
24 การปืนเขาไต่เขาเป็นกิจกรรมที่สนุกมาก
25 ฉันคิดว่าฉันชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
26 ฉันชอบไปงานสังคม
27 การมีเพื่อนที่ดีเป็นเรื่องที่สาคัญมาก
28 ฉันจะประดิษฐ์ของขวัญเองมากกว่าที่จะไปซื้อตามร้าน
29 ฉันใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณแม่ คุณพ่อ มาก
30 ฉันชอบไปฟังการบรรยายหรืออภิปรายในที่ต่าง ๆ ที่ทาให้ฉัน
มีความรู้
31 ฉันยึดมั่นในอุดมการณ์ความเชื่อของฉันมากกว่าเห็น
ความสาคัญในเรื่องเงิน
32 ฉันคงจะเลือกงานที่มั่นคงแม้จะมีเงินเดือนน้อยกว่าเลือกงาน
ที่ไม่มั่นคงแต่เงินเดือนมาก
33 ฉันอยากมีสิ่งอานวยความสะดวกให้กับชีวิตของฉัน เช่น
รถยนต์ บ้านติดแอร์ โทรทัศน์ ฯลฯ
34 ฉันอยากมีอิสระที่จะไปไหนมาไหนมากกว่าผูกติดอยู่กับ
ครอบครัว
35 ฉันมักจะเป็นผู้นาในกลุ่ม
36 ฉันคิดว่าทุกคนควรมีความซาบซึ้งในศิลปะและดนตรี
37 ฉันชอบเขียนหนังสือ แต่งกลอน
38 เมื่อเรียนจบ ฉันอยากไปทางานอยู่ในเมือง
39 ฉันคิดว่าการมีลูกก็เป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่ง
40 ฉันอยากมีความรู้ว่าเขาทารายการทีวีกันอย่างไร
41 ฉันอยากเป็นคนตัดสินใจเองว่าในวันหนึ่ง ๆ ฉันควรทางาน
อะไรและทามากน้อยเท่าไร
42 ฉันอยากทาอะไรบางอย่างที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่น
43 ฉันอยากเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
44 ฉันอยากเป็นผู้พิพากษามากกว่าเป็นทนายความ
45 ในวันหยุด ฉันไม่ชอบไปพักผ่อนในสถานที่ที่ไม่สะดวกสบาย
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ฉันอยากหาภาพวาดสวย ๆ มาประดับไว้ในห้องของฉัน
ฉันอยากทางานที่ทาให้ฉันมีเวลาว่างที่จะอยู่กับครอบครัว
ฉันคงไม่มีความสุขถ้าฉันต้องทางานที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม
ฉันรู้สึกวิตกกังวลมากถ้าฉันต้องทาอะไรที่เสียงอันตราย
ฉันอยากเป็นหัวหน้ามากกว่าเป็นลูกน้อง
ฉันคิดว่าการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ เป็นเรื่องสาคัญ
ถ้าฉันตัดเสื้อใส่เองได้ก็จะเป็นการดี
ฉันไม่ชอบตอบคาถามของหัวหน้าของฉัน
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอเป็นเรื่องที่สาคัญสาหรับฉัน
ฉันอยากจะทางานกับบริษัทที่ดาเนินกิจการมานานแล้ว
มากกว่าบริษัทที่เพิ่งตั้งใหม่
เงินไม่สามารถที่จะซื้อความสุขได้ แต่จะช่วยให้เรามีความสุข
ข้อดีของการเป็นดาราภาพยนตร์ คือ รายได้สูง
ข้อดีของการเป็นดาราภาพยนตร์คือ ทาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป
ข้อดีของการเป็นดาราภาพยนตร์ทาให้ฉันมีผลงานที่สร้างสรรค์
ข้อดีของการเป็นดารา คือ ได้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ
ฉันชอบตัดสินใจด้วยตนเอง
ฉันชอบพยาบาลผู้ปุวยให้หายปุวย
ฉันมักจะสอนการบ้านเพื่อน เพราะเขาทาการบ้านไม่ได้
ฉันรู้สึกไม่สบายใจถ้าต้องไปในสถานที่ที่ฉันไม่เคยไปมาก่อน
ฉันอยากทางานที่ทาให้ฉันได้ช่วยเหลือผู้อื่น
ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้ใช้เวลาตอนเย็นกับครอบครัวของฉัน
ฉันจะเลือกทางานที่มีเงินมากแม้ว่างานนั้นฉันจะไม่ชอบ
มากกว่าเลือกงานที่ชอบแต่ได้เงินน้อย
ฉันอยากเขียนหนังสือสักเล่มที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ถ้ามีโอกาสฉันอยากท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ
ถ้าฉันมีความสามารถในการร้องเพลงฉันอยากเป็นนักร้อง
ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ฉันชอบอ่านหนังสือที่ช่วยให้ฉันเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น
การมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็นเรื่องที่สาคัญ
ฉันเป็นคนที่กล้าเสียง
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จริงมาก จริงเป็น ไม่
ที่สุด บางครั้ง แน่ใจ

ฉันชอบเป็นผู้นามากกว่าเป็นผู้ตาม
โลกคงจะไม่น่าอยู่ ถ้าไม่มีสิ่งต่าง ๆ ที่สวยงาม
การเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เป็นเรื่องสาคัญ
ฉันรู้สึกว่าฉันได้ทาสิ่งที่มีคุณค่า เมื่อฉันได้ช่วยเหลือแก้ปัญหา
ให้เพื่อน
สิ่งใดที่ฉันทาด้วยตนเองฉันจะภูมิใจมาก
ความใกล้ชิดกับครอบครัวเป็นเรื่องสาคัญสาหรับฉัน
ฉันคิดว่าควรบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนที่ประสบความทุกข์ยาก
ฉันชอบมองทิวทัศน์ 2 ข้างทางเมื่อฉันนั่งรถไปต่างจังหวัด
การได้เหรียญทองกีฬาโอลิมปิคจะทาให้คนมีชื่อเสียง
ฉันชอบไปเดินเล่นหรือไปขี่จักรยานกับเพื่อน
ฉันเชื่อว่าคนทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัว ควรปรึกษาหารือกันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว
ฉับชอบชีวิตที่ตื่นเต้น
ฉันชอบทางานคนเดียวมากกว่าทางานเป็นกลุ่ม
เมื่อฉันทางานฉันอยากทราบรายละเอียดทั้งหมดของงานที่ฉันจะทา
ฉันคิดว่าการให้เพื่อนลอกคาตอบเวลาสอบเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ฉันจะไม่ช่วยเพื่อนในทางที่ผิดถึงแม้แม้ว่าต้องสอบตก
ถ้าฉันไม่ได้เขาลอก
งานที่มีสวัสดิการที่ดีเป็นสิ่งสาคัญสาหรับฉัน
ฉันอยากมีเงินมาก ๆ เพื่อจะได้ลงทุนทาธุรกิจในอนาคต
ฉันไม่ชอบให้ใครมาสั่งให้ฉันทาสิ่งนั้นสิ่งนี้
ฉันไม่ชอบอยู่คนเดียวหรือไปไหนมาไหนตามลาพัง
ฉันชอบเป็นผู้ริเริ่มทากิจกรรมต่าง ๆ
ฉันคิดว่าการเก็บออมเงินเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตเป็นเรื่องสาคัญ
เมื่อฉันทาสิ่งที่ดี ฉันอยากให้ใคร ๆ รับรู้
ถึงแม้ว่าจะได้เงินน้อย ฉันก็อยากเป็นเจ้าของกิจการเอง
มากกว่าเป็นลูกจ้างตามบริษัทที่มีเงินเดือนมาก
ประชาชนควรจะช่วยกันบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมปฏิสังขรณ์
โบราณสถาน
ฉันไม่กล้าเสี่ยงในเรื่องเงินทอง
ฉันชอบประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใครคิดทามาก่อน

ไม่จริง
เลย
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ข้อที่

ข้อความ

จริงมาก จริงเป็น ไม่
ที่สุด บางครั้ง แน่ใจ

ไม่จริง
เลย

101 ฉันไม่ชอบทางานที่ทาให้ฉันต้องเดินทางเสมอ เพราะทาให้ฉัน
ไม่ได้พบปะเพื่อนฝูง
102 ถ้าคุณครูลืมเฉลยข้อสอบไว้บนโต๊ะ ฉันก็ไม่แอบดู
ถึงแม้ฉันจะเปิดดูได้
103 ฉันชอบให้เพื่อนถามความคิดเห็นของฉันเพื่อตัดสินหาวิธี
ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา
104 ถ้าเป็นไปได้ ฉันอยากสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระและถ่าย
ทาดี ๆ สักเรื่องหนึ่ง
เอกสารอ้างอิง
BINGHAM, MINDY. EDMONSON JUDY AND STRYKER SANDY. CHOICE : A
TEENAGEIRI’S PRACTIACL WORKBOOK FOR CAREER AND PERSONAL
PLANNING. WATFORD, EXLEY, 1987. หน้า 93 – 101 ผู้แปลและเรียบเรียง เพ็ญศรี
วชิราวิโรจน์

แนวเฉลยการตอบ
รายวิชาแนะแนว รหัสวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมกับการเลือกอาชีพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง โปรดพลิกกลับไปดูแบบสารวจตั้งแต่หน้าแรก แล้วให้คะแนนคาตอบของคุณดังต่อไปนี้
ถ้าคุณขีด / ในช่อง จริงมากที่สุด ให้ 9 คะแนน
จริงบางครัง้ ให้ 6 คะแนน
ไม่แน่ใจ ให้ 3 คะแนน
ไม่จริง ให้ 0 คะแนน
แล้วให้เขียนคะแนนที่คุณทาได้ในแต่ละข้อตามหัวข้อข้างล่างนี้ต่อไปจนจบคะแนนในแต่ละข้อ
คะแนนข้อใดสูง แสดงว่า นั่นคือ ค่านิยมที่คุณให้ความสาคัญ
ครอบครัว
5. ...................
20 ...................
29 ...................
39 ...................
47 ...................
66 ...................
79 ...................
85 ...................
รวม .................

การผจญภัย
3. ...................
15 ...................
16 ...................
24 ...................
38 ...................
61 ...................
73 ...................
86 ...................
รวม .................

ความรู้
9. ...................
22 ...................
30 ...................
40 ...................
54 ...................
71 ...................
76 ...................
88 ...................
รวม .................

ด้านคุณค่าจริยธรรม
ความเป็นตัวของตัวเอง
17 ...................
18 ...................
21 ...................
31 ...................
48 ...................
84 ...................
89 ...................
102 ...................
รวม .................

เงิน
ความมั่งคั่ง
1. ...................
11 ...................
13 ...................
33 ...................
56 ...................
57 ...................
67 ...................
91 ...................
รวม .................

มิตรภาพ
ความเป็นเพื่อน
2. ...................
26 ...................
27 ...................
51 ...................
72 ...................
83 ...................
93 ...................
101 ...................
รวม .................

อานาจ
7. ...................
23 ...................
35 ...................
44 ...................
50 ...................
74 ...................
94 ...................
103 ...................
รวม .................
ชื่อเสียง
8. ...................
10 ...................
19 ...................
43 ...................
58 ...................
70 ...................
82 ...................
96 ....................
รวม .................
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และเสรีภาพ
34 ...........
41 ...........
53 ...........
60 ...........
69 ...........
87 ...........
92 ...........
97 ...........
รวม .............

ความมั่นคง
32 ...........
45 ...........
49 ...........
55...........
64 ...........
90 ...........
95 ...........
99 ...........
รวม .............

ความงาม
ความสุนทรีย์
4. ...........
25 ...........
36 ...........
46 ...........
75 ...........
81 ...........
98 ...........
104 ...........
รวม .............

ความคิด
สร้างสรรค์
6. ...........
14 ...........
28 ...........
37 ...........
52 ...........
59 ...........
78 ...........
100 ...........
รวม .............

การช่วยเหลือ
ผู้อื่น
12 ...........
42 ...........
62 ...........
63 ...........
65 ...........
68 ...........
77 ...........
90 ...........
รวม .............
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การแปลผล
ค่านิยมด้านไหนของคุณที่มีคะแนนสูงสุด แสดงว่า
ขณะนี้คุณยึดถือค่านิยมนั้นเป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุดของคุณ อย่างไรก็ตาม ค่านิยมของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงได้ คุณอาจจาเป็นต้องตรวจสอบค่านิยม
ของคุณใหม่ในอีก 1 หรือ 2 ปีข้างหน้า ค่านิยมแต่ละด้านมีความหมายอย่างไร โปรดอ่านคาอธิบาย
ลักษณะของค่านิยมแต่ละด้านดังต่อไปนี้
ครอบครัว
คุณที่มีคะแนนสูงด้านนี้ แสดงว่า คุณให้ความสาคัญต่อความใกล้ชิดของสมาชิกในครอบครัว
คุณจะสนใจห่วงใยและเอาใจใส่ต่อบุคคลในครอบครัวของคุณมาก เพราะคุณคิดว่าพ่อแม่และลูก ๆ
ควรจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ร่วมกัน ครอบครัวในที่นี้รวมถึงวงศาคณาญาติ เพื่อน และบุคคลอื่น ๆ
ที่ใกล้ชิดคุณด้วย อธิบายง่าย ๆ ว่าคุณเป็นคนของครอบครัว
ถ้าคุณมีคะแนนสูงด้านนี้ คุณทางานประเภทที่ทาให้คุณมีเวลาส่วนใหญ่อยู่บ้าน มีความสุข
อยู่กับครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหาย เวลาในการทางานของคุณแน่นอนและสอดคล้องกับคุณ
คุณจะไม่มีความสุขถ้าคุณประกอบอาชีพเป็นพนังงานขาย ซึ่งต้องเดินทางบ่อย ๆ เป็นนักวิจัย
ภาคสนามที่ต้องออกไปอยู่ในหมู่บ้านเป็นแรมเดือน หรือมีอาชีพที่ทาให้คุณต้องแยกจากสมาชิกในครอบครัว
ของคุณ หรือไม่มีเวลาให้กับสมาชิกในครอบครัว
การผจญภัย ความตื่นเต้น
ตรงข้ามกับบุคคลที่มีค่านิยมด้านครอบครัว อาชีพที่ทาให้คุณต้องเดินทางบ่อย ๆ หรือได้พบ
สิ่งต่าง ๆ ที่คุณไม่ชอบ เป็นอาชีพที่เหมาะสมสาหรับคุณ ถ้าคุณมีค่านิยมด้านการผจญภัยแน่นอน
คุณย่อมไม่ชอบใจที่ต้องทางานประจาที่ซ้าซากจาเจทุกวัน
ถ้าคุณมีคะแนนสูงทางด้านนี้ แสดงว่า คุณชอบทางานในหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ และคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีย
ถ้าหากคุณมีคะแนนสูงทั้งด้านครอบครัวและด้านผจญภัย คุณจะมีชีวิตที่มีความสุขอยู่กับครอบครั
ว
พร้อมกับมีชีวิตที่ตื่นเต้นผจญภัยได้อย่างไร นั่นก็อาจเป็นไปได้ แต่ว่าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่าง
คุณควรพิจารณาเปรียบเทียบอาชีพต่าง ๆ คุณให้ค่านิยมด้านไหนมากกว่ากัน ถ้าคุณทั้งรัก
ครอบครัวด้วย รักการผจญภัยด้วย คุณอาจจะเลือกงานที่ทาให้คุณต้องเดินทางเป็นครั้งคราวมากกว่างาน
ที่ทาให้คุณต้องไปประจาอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศตลอดไป
ความรู้
ถ้าคุณมีค่านิยมด้านความรู้ คุณควรเลือกอาชีพที่ทาให้คุณได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา
เช่น งานด้านการสอน การทาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และงานอื่น ๆ
อีกมากมายที่คุณต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ อาชีพหนังสือพิมพ์ ซึ่งต้องคลุกคลีกับเรื่องราวต่าง ๆ ทุกวัน
ทั้งยังต้องอ่านและรับฟังรายงานข่าว และไปสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้ที่มีค่านิยมด้านการแสวงหาความรู้
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คนที่จบใหม่ ๆ และเพิ่งเข้าไปทางาน จะไม่ได้ทางานในตาแหน่งที่มีอานาจทันที คงต้องใช้เวลา
ในการหาประสบการณ์ และความชานาญในการทางานสักช่วงหนึ่ง คุณอาจจะมีโอกาสที่เจ้านายจะเลื่อน
ตาแหน่งของคุณให้สูงขึ้น ถ้าคุณมีค่านิยมด้านนี้ เป็นไปได้ที่ว่าคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
การงานในสาขาของคุณ คุณเพียงแต่ต้องเตรียมตัวให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะรับบทบาทเป็นผู้นา โดยคุณต้อง
ศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้น หรือฝึกฝนตนเองให้มีทักษะและความสามารถในการงานของคุณเป็นอย่างดีหรือ
มิฉะนั้น คุณก็ต้องเริ่มเป็นเจ้าของกิจการเอง จะทาให้คุณเป็นนายของตัวเอง และมีอานาจที่จะทาสิ่งต่าง ๆ
ตามที่คุณต้องการ
ชื่อเสียง
ถ้าคุณให้ความสาคัญต่อความมีชื่อเสียง คุณควรพิจารณาตนเองว่าคุณสามารถทาอะไรได้ดีที่สุด
คุณสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถด้านใดที่จะทาให้ผู้อื่นยอมรับตัวคุณ การมีชื่อเสียงขึ้นอยู่กับว่า
คุณทางานของคุณอย่างไร ไม่ใช่ว่าคุณประกอบอาชีพอะไร
ความงาม ความสุนทรีย์
ผู้ที่มีคะแนนสูงด้านนี้ มักชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ถ้าคุณมีลักษณะเช่นนี้คุณจะมี
ความสุขที่จะประกอบอาชีพเป็นนักตกแต่งภายใน ผู้ค้างานศิลปะ พนักงานรักษาปุา หรือเป็นผู้บริหารที่
ทางานอยู่ในสานักงานที่ตกแต่งอย่างหรูหรา คุณจะไม่มีความสุขถ้าคุณไปเป็นผู้รับซื้อของเก่า หรือทางาน
ในเหมืองถ่ายหิน
ความคิดสร้างสรรค์
นักเขียนและศิลปิน มักจะถูกมองว่า เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ที่จริงแล้วความคิดสร้าง
สรรค์ เป็นคุณสมบัติที่สาคัญของผู้ที่ทางานในทุก ๆ อาชีพ
ถ้าคุณมีค่านิยมด้านความคิดสร้างสรรค์ คุณมักอยากเลือกอาชีพที่ทาให้คุณสามารถเลือกและ
ตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง สร้างความคิดฝันของคุณให้เป็นจริง และคุณก็จะประเมินผลงานที่คุณทาว่า
ประสบความสาเร็จเพียงใด
คุณจะไม่มีความสุข ถ้าคุณต้องทางานที่มีลักษณะไม่ยืดหยุ่น หรือเป็นระเบียบแบบแผน
คุณจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการคิดโครงการต่าง ๆ ที่จะทาเพื่อผู้สูงอายุในฐานะ
ที่คุณเป็นผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ทางานด้านสังคม หรือเป็นวิศวกรในบริษัทวิจัยใหญ่ ๆ หรือเป็น
ผู้ออกแบบจัดสวน
การช่วยเหลือผู้อื่น
ผู้หญิงที่มีค่านิยมด้านการช่วยเหลือผู้อื่น โดยมากมักจะเป็นครูและพยาบาล และยังมีอีกหลาย
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขานี้ เช่น แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ จิตแพทย์ ผู้ทางานด้านการปูองกัน
นักเขียน นักการเมือง นักกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความอ้วน เจ้าหน้าที่ฝึกแก้ไขการพูด หรือนัก
กายภาพบาบัด เป็นต้น
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ถ้าคุณที่มีคะแนนสูงด้านนี้ คุณจะเลือกอาชีพที่ทาให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่า หรือมีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง ไม่ว่าค่านิยมอื่น ๆ ของคุณจะเป็นอย่างไร ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณมีคะแนนสูงด้าน
การผจญภัยด้วย คุณจะเลือกอาชีพเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางอากาศมากกว่าอาชีพนักบิน ทิ้งระเบิด เป็นต้น
เงิน
ถ้าคุณยึดถือเงินเป็นค่านิยมอันดับแรกของคุณ เวลาสมัครงาน คุณจะพิจารณาว่างานนั้นทาให้
คุณได้เงินเดือนมาก ๆ หรือไม่ มีข้อสังเกตว่าคนที่ทางานมีรายได้มาก ๆ มักจะมีชั่วโมงการทางานที่ค่อนข้าง
ยาวนาน หรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างสูง คุณอาจจะพิจารณาค่านิยมด้านอื่น ๆ ของคุณ พร้อมกับ
เลือกงานอาชีพในสาขาที่คุณสนใจด้วย คุณอาจจะมีเวลาให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงน้อย หรือไม่มีเวลาทา
กิจกรรมที่คุณชอบ ดังนั้นคุณควรจะพิจารณาระดับเงินเดือนในงานอาชีพต่าง ๆ เปรียบเทียบกันหลาย ๆ
อาชีพ และคัดเลือกให้เหลือน้อยลงกว่าอาชีพไหนให้เงินเดือนมากกว่ากัน
มิตรภาพและความเป็นเพื่อน
ถ้าคุณคิดว่ามิตรภาพและความเป็นเพื่อนเป็นสิ่งสาคัญ งานที่คุณทาก็ควรเป็นงานที่ต้องติดต่อ
สัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างใกล้ชิด คุณคงไม่สนุกถ้าคุณต้องนั่งทางานอยู่ในห้องทดลองหรือทางานอยู่กับเครื่องจักร
เมื่อคุณสามารถเข้ากับใคร ๆ ก็ได้ และพูดคุยกับคนที่คุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้ง่าย
งานที่คุณควรพิจาณาเลือก คือ งานด้านการขายและการประชาสัมพันธ์
ความเป็นอิสระและเสรีภาพ
ถ้าคุณมีค่านิยมด้านความเป็นอิสระและเสรีภาพ คุณควรจะรู้เกี่ยวกับอาชีพที่มีแบบแผน
มีตารางเวลาแน่นนอน หรืออยู่ภายใต้การทากากับดูแล
อาชีพที่ทาให้คุณค่อนข้างมีอิสระหรือมีเสรีภาพ ได้แก่ อาชีพพนักงานขาย อาชีพที่ทางาน
เป็นอิสระ ไม่ได้เป็นลูกจ้างกินเงินเดือน อาชีพที่ปรึกษา คนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้ ควรจะตัดสินใจเองได้
ว่าจะทางานนั้นเมื่อไร ที่ไหน และทาแค่ไหน
ความมั่นคง
อาชีพที่ทางานอยู่ในบริษัทใหญ่ที่ตั้งมานาน หรืองานอาชีพในกลุ่มที่สนองความต้องการพื้นฐาน
ของคน มักจะเป็นงานอาชีพที่ไม่ต้องเสี่ยง อาชีพดังกล่าว เป็นทางเลือกที่ดีสาหรับผู้ที่มีค่านิยม
ด้านความมั่นคง บุคคลเหล่านี้ จะมีความสุขในการทางาน ถ้ารู้ขอบข่ายการทางานของตนอย่างชัดเจน
งานรับราชการเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่มีค่านิยมด้านความมั่นคง
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แบบฝึกหัดที่ 9.1
รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมกับการเลือกอาชีพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง แบบฝึกหัดต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องค่านิยมกับการเลือกอาชีพได้ดีขึ้น โปรดเลือกงาน
หรืออาชีพทีค่ ุณคิดว่าตรงกับค่านิยมในแต่ละข้อ
1. บุคคลที่มีค่านิยมด้านชีวิตครอบครัว จะมีความสุขมาก ถ้าประกอบอาชีพเป็น
ก. พ่อค้าเดินเรือ
ข. พนักงานรับใช้บนเครื่องบิน
ค. ครูพยาบาลโรงเรียน
2. บุคคลที่ชอบมีชีวิตที่ตื่นเต้น ผจญภัย ควรจะเลือกอาชีพเป็น
ก. นักบัญชี
ข. นักการทูตระหว่างประเทศ
ค. คนจัดดอกไม้
3. บุคคลที่ชอบแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ควรประกอบอาชีพทางด้าน
ก. การสอนภาษาอังกฤษ
ข. ทางานด้านการเมือง
ค. งานด้านพิมพ์ดีด
4. บุคคลที่มีค่านิยมด้านอานาจ ควรได้รับการแนะนาให้ศึกษาต่อทางด้าน
ก. ปรัชญา
ข. บริหารธุรกิจ
ค. ภาษาอังกฤษ
5. ค่านิยมด้านจริยธรรม มีบทบาทสาคัญในงานด้าน
ก. การเสริมสวย
ข. งานที่เกี่ยวข้องกับตารวจ
ค. การเชื่อมโลหะ
6. งานซึ่งมีรายได้สูงควรเป็นงานด้าน
ก. นักสังคมสงเคราะห์
ข. ผู้จัดการบริษัท
ค. พนักงานต้อนรับภาพพื้นดิน
7. ความเป็นกันเอง ควรมีในอาชีพ
ก. ช่างติดตั้งโทรศัพท์
ข. มัคคุเทศก์
ค. ช่างเจียระไนเพชรพลอย

-338. ถ้าต้องการโอกาสที่จะเป็นผู้มีชื่อเสียง คุณต้องเป็น
ก. นักวิ่ง
ข. ช่างประปา
ค. บุรุษไปรษณีย์
9. คนที่มีค่านิยมด้านความงาม ความสุนทรีย์ควรประกอบอาชีพเป็น
ก. พนักงานขับรถบรรทุก
ข. สัตวแพทย์
ค. นักวิจารณ์ศิลปะ
10. บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะมีความสุขถ้าทางานด้าน
ก. บริการ
ข. พ่อครัว
ค. พนักงานเก็บเงิน
11. บุคคลที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จะพอใจตนเองมากถ้าได้ประกอบอาชีพเป็น
ก. ผู้ตัดต่อฟิล์ม
ข. ผู้ตัดสินกีฬา
ค. พนักงานขับรถพยาบาล
12. บุคคลที่มีค่านิยมด้านความเป็นอิสระ ควรเลือกอาชีพ
ก. เลขานุการ
ข. นักเรียนอิสระ
ค. นักบัญชี
13. ความมั่นคงจะมีในอาชีพ
ก. นักการเมือง
ข. นางแบบ
ค. ผู้จัดการในบริษัทที่ดาเนินกิจการมานานแล้ว
---------------------------------------
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แนวเฉลยคาตอบ
รายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมกับการเลือกอาชีพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

1 ค
2 ข
3 ก
4 ข
5 ข
6 ข
7 ข
8 ก
9 ค
10 ข
11 ค
12 ค
13 ค
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ใบงานที่ 9.1
รายวิชา แนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง แบบวิเคราะห์ค่านิยม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จงย้อนกลับไปดูผลจากการตอบแบบสารวจค่านิยมของคุณ และเขียนค่านิยมที่คุณได้คะแนน
สูงสุด 3 อันดับ ลงในที่ว่างข้างล่าง (ถ้าด้านใดมีคะแนนเท่ากันให้เขียนมาทั้งหมด)
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................
ต่อไปนี้ให้นักเรียนพิจารณาวิเคราะห์อาชีพหรือลักษณะงานแบบใดที่ไปกันได้กับค่านิยม
ทั้ง 3 – 5 ด้านของคุณ แต่อย่าลืมคิดถึงรายได้ของงานที่คุณต้องการด้วย
จงอ่านกรณีตัวอย่างเรื่องความคิดของสุดาก่อน แล้วนักเรียนจะได้แนวทางการวิเคราะห์อาชีพ
ของนักเรียนเอง โดยให้พิจารณาค่านิยมทีละด้านว่ามีอยู่ในอาชีพใดแล้วจึงนาอาชีพนั้นมาพิจารณาอีกว่า
เหมาะสมไปกันได้กับลักษณะบุคลิกภาพ ความสนใจ ความชอบ ความถนัดหรือความสามารถของนักเรียนหรือไม่
ความคิดของสุดา
ค่านิยม 3 อันดับ อันดับแรกของสุดา คือ อานาจ ความมีชื่อเสียง และการช่วยเหลือผู้อื่น
สุดาพิจารณาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมด้านอานาจ ซึ่งได้แก่ อาชีพด้านบริหารธุรกิจ
นักกฎหมายหรือผู้พิพากษา นักออกแบบเสื้อผ้า และนักการเมือง สุดาทราบว่ายังมีอาชีพอื่น ๆ อีก
ที่ไปกันได้กับค่านิยมของเธอ นี่เป็นการเริ่มต้นในการวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสมกับค่านิยมของเธอ
พิจารณาถึงค่านิยมด้านความมีชื่อเสียง สุดายอมรับตัวเองว่าเธอไม่มีความสามารถอะไรที่เด่น
เป็นพิเศษพอจะทาให้เธอมีชื่อเสียง เช่น เป็นนักกีฬา นักร้อง หรือนักแสดงได้
ส่วนค่านิยมด้านอานาจ มีอาชีพให้เลือกหลายอาชีพ แต่งานด้านพยาบาลและสังคมสงเคราะห์
เป็นงานที่ไม่สามารถทาให้เธอมีอานาจ หรือมีชื่อเสียงได้
งานบริหารธุรกิจก็ช่วยให้สามารถช่วยเหลือสังคมได้ แต่เธอคิดว่าเธอไม่เหมาะกับงานนี้
อาชีพนักออกแบบเสื้อผ้าก็ดูเหมือนว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้านความสวยงาม แต่ก็ไม่ใช่อาชีพที่เธอใฝุฝัน
ส่วนอาชีพนักกฎหมายและนักการเมืองนั้น สุดาคิดว่า
“บางทีฉันอาจจะเลือกเรียนวิชากฎหมาย
เพราะสาขานี้ สามารถเป็นจุดเริ่มต้นให้ฉันก้าวไปสู่อาชีพใดอาชีพหนึ่งใน 2 อาชีพได้ ”
ลองพิจารณาอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมสูงสุดทั้ง 3-5 ด้านของคุณ คุณควรเลือกอาชีพ
อะไรบ้างที่สอดคล้องกับค่านิยมในปัจจุบันของคุณ โปรดพิจารณาและเขียนลงในที่ว่างข่างล่าง คุณควร
พิจารณาเลือก 2 – 3 อาชีพ เพื่อเป็นทางเลือก

-361. ฉันควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ...........................................................................................
ฉันมีค่านิยมด้าน................................................................................................................................................
เพราะอาชีพนี้จะทาให้ฉัน ................................................................................................................................
2. ฉันควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ..........................................................................................
ฉันมีค่านิยมด้าน................................................................................................................................................
เพราะอาชีพนี้จะทาให้ฉัน ................................................................................................................................
3. ฉันควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ..........................................................................................
ฉันมีค่านิยมด้าน................................................................................................................................................
เพราะอาชีพนี้จะทาให้ฉัน ................................................................................................................................
------------------------------------------
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ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(ตรวจสอบ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง)
ควรมีการวัดและประเมินผล เช่น แบบประเมินผลใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการ
ร่วมกิจกรรมแนะแนว
เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์ค่านิยมของเองได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
เลือกการศึกษาต่อ และเลือกประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ ………………………………..………..………
(นางสาวจันทนา บรรณทอง)
หัวหน้างานแนะแนว

บันทึกผลหลังสอน
ปัญหา / อุปสรรค
นักเรียนส่วนใหญ่ตอบตัวเองไม่ได้ว่าจะศึกษาต่อในคณะหรือสาขาใด และจะประกอบอาชีพ
อะไร
แนวทางแก้ไขปัญหา / อุปสรรค
ให้นักเรียนค่อย ๆ ศึกษาตัวเองว่าตัวเองมีความชอบหรือถนัดทางด้านใด โดยให้นักเรียน
เปิดอินเตอร์เน็ตดูชื่อมหาวิทยาลัยที่ตนเองใฝุฝัน ดูคณะ / สาขาที่ตนเองที่ชื่นชอบ และเลือกดูว่าในแต่ละ
คณะ/สาขานั้น ๆ จบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไร เพื่อเป็นการรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น หรือถ้ายังค้นพบ
ตัวเองไม่เจอให้สอบถามหรือไปสัมภาษณ์ผู้ที่ประกอบอาชีพแล้วก็ได้
กิจกรรมเสนอแนะ
ครูเชิญนักเรียนรุ่นพี่มาแนะแนวทางการศึกษาต่อที่ห้องเรียน และงานแนะแนวได้มีโครงการ
จัดงาน “วันพี่พบน้อง” อยู่เป็นประจาทุกปีอยู่แล้ว ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ลงชื่อ ………......………………
(นางจาลอง หุ้มไหม)
ครูประวิชา

