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การสร้างสรรค์กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า 
โดย  นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง 

ครู  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน  สุเมโธ) 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  ได้กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา  23  ว่า  

การจัดการศึกษา  ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้   ข้อ  (5)  ความรู้  และทักษะในการประกอบอาชีพ  และการด ารงชีวิตอย่าง                           
มีความสุข 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พบว่าปัญหาการจัดการศึกษาที่ผ่านมาว่า  นักเรียนที่

จบมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือปีที่  6  ไม่เข้าศึกษาต่อมีจ านวนถึงร้อยละ  40  และขาดสมรรถนะการท างานใน
สาขาอาชีพต่างๆ  สถานประกอบการไม่ต้องการรับเข้าท างาน  และประกอบอาชีพอิสระไม่ประสบผลส าเร็จ  
เนื่องจากขาดทักษะพ้ืนฐานของสมรรถนะในแต่ละอาชีพ  ส าหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าศึกษา
ต่อระดับวิชาชีพมีเพียงร้อยละ  30  ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการเพ่ิมนักเรียนสายช่างฝีมือแรงงานให้ได้
สัดส่วน  อาชีวะ  :  สายสามัญ  เป็น  60 : 40  ที่มีอยู่ในจ านวนร้อยละ  30  นั้น  ยังมีสถานศึกษารองรับ
นักเรียนเข้าศึกษาต่อไม่ครอบคลุมทุกอ าเภอและต าบล  ท าให้นักเรียนต้องไปศึกษาต่อในตัวจังหวัด  ห่างไกล
ครอบครัว  ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและครอบครัว  พฤติกรรมของนักเรียนตามกระแสสังคมเมือง                  
ผลที่เกิดตามมาเกิดปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกกลางคัน  เรียนไม่จบถึงร้อยละ  30  ส าหรับนักเรียนที่เรียน
ต่อสายสามัญมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวนเท่ากับสายอาชีวศึกษา  คือร้อยละ  30  ที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  นักเรียนเรียนต่อปริญญาตรีตามค่านิยมเดิมๆ  ที่ขาดสมรรถนะในสาขาวิชาชีพไม่มีเส้นทาง
การศึกษาต่อสู่ลู่การประกอบอาชิพที่ชัดเจน 

 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน  สุเมโธ)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา                    

ปีที่ 1-6  พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการเลือกศึกษาต่อเช่นเดียวกัน  จากการส ารวจข้อมูลการติดตามผล
นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2557  จ านวน  116  คน  พบว่า  ศึกษา
ต่อในสายสามัญ  54  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.55  ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา  42 คน  คิดเป็นร้อยละ  36.21  
ท างาน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.52  ไม่จบการศึกษา  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.72  จะเห็นได้ว่านักเรียน
ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ศึกษาต่อในสายสามัญมากที่สุด  รองลงมาคือศึกษาต่อสาย
อาชีวศึกษา  ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการเพ่ิมนักเรียนสายช่างฝีมือแรงงาน  อันจะมีผลก่อให้เกิดปัญหาใน
การหางานท าและการประกอบอาชีพในอนาคต 
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แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับ  “ทักษะ”  (Skill)  หรือ
ความช านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหาตามต ารา  (Content)  ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะน าว่าผู้เรียนควร
มีทักษะที่ครอบคลุม  3  กลุ่ม  คือ  ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  เช่นอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  
ทักษะเพ่ือการท างาน  คือ  ทักษะพ้ืนฐานในการท างานทุกอาชีพ  ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ  การคิด
วิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  การท างานเป็นทีม  และการสื่อสาร  และทักษะเฉพาะอาชีพ  คือ  ทักษะ
เบื้องต้นของอาชีพที่สนใจ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  โดยกล่าวว่า  “เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง  ส าหรับเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ.......ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  (จิตอาสา)  ควรจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักค้นหาตนเอง  ได้ปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่  
เพ่ือให้รู้จักค้นหาตนเองอย่างแท้จริง  ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการประกอบการตัดสินใจส าหรับการศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพ” 

 
ข้าพเจ้าในฐานะครูแนะแนว  จึงเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรม

แนะแนวอาชีพเพ่ือส่งเสริมการมีงานท า  โดยการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แก่
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน  ให้นักเรียนได้มองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ  โดยมุ่งให้
นักเรียนรู้จักตนเอง  ส ารวจความสนใจ  ความถนัด  และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต  เพ่ือวางแผนใน
การศึกษาต่อ  หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ  โดยค านึงถึงจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง  ส าหรับเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

 
ดังนั้นจึงไดส้ร้างสรรค์กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือส่งเสริมการมีงานท าให้กับนักเรียนโรงเรียนขอนแก่น

วิทยายน 2 (สมาน  สุเมโธ)  ทุกระดับชั้น  โดยเน้นที่นักเรียนเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ดังนี้ 
1. ในวิชากิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างความตระหนัก  

ความส าคัญของอาชีพ  รู้จักอาชีพอย่างหลากหลาย  ลักษณะของอาชีพ  รายได้  คุณสมบัติ                    
ผู้ประกอบอาชีพ  สถานการณต์ลาดแรงงานปัจจุบัน  ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  เป็นต้น 

2. ส ารวจบุคลิกภาพกับอาชีพ  ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละรายบุคคล  โดยใช้แบบส ารวจ
บุคลิกภาพ  ให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  รู้จักอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ  เพ่ือน าไปสู่การ
เตรียมตัวและตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมต่อไป 

3. จัดกิจกรรมชุมนุมหรรษาอาชีพ  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย  ได้ฝึก
ลงมือปฏิบัติ ผลิต  จ าหน่าย  การจัดท าบัญชี  รายรับ  รายจ่าย   ท าให้นักเรียนสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับการผลิต  จ าหน่ายและยังมีรายได้ระหว่างเรียน 
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4. ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพในท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ  
ซึ่งในพ้ืนที่ต าบลพระลับ  ต าบลบึงเนียมและใกล้เคียง  มีแบบอย่างผู้ประสบความส าเร็ จ
หลากหลายที่นักเรียนควรได้ศึกษาเรียนรู้  เช่น  เศรษฐกิจพอเพียงรายได้ไร่ละแสน  ปลูกผัก -
ผลไม้ปลอดสารพิษ  เลี้ยงปลากระชัง  จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  ประดิษฐ์วัสดุจากเศษผ้า               
เป็นต้น 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระและหารายได้ระหว่างเรียน  โดยให้นักเรียนทุกห้องทุกระดับชั้นได้
จัดหา  ผลิต  สินค้ามาจ าหน่ายให้กับครู  นักเรียน  ชุมชน  ท าให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ฝึก
อาชีพหารายได้ระหว่างเรียน  ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม  การบริหารจัดการ  ได้จัดท าบัญชี
รายรับ  รายจ่าย  ก าไรขาดทุน 

6. ส่งเสริมการน าผลผลิตไปจ าหน่ายในชุมชน  ที่ตลาดแลงบ้านพระคือในเย็นวันศุกร์  ท าให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์จริง ในการผลิตสินค้า  วางแผนการจ าหน่าย  ไปจับจองพ้ืนที่จ าหน่าย  การ
จัดร้านค้า  การเรียกลูกค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7. เชิญวิทยกรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนในด้านการ                
แนะแนวอาชีพและตลาดแรงงาน  เช่น  จัดหางานจังหวัด  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นต้น 

8. แนะแนวทางเลือกหลักสูตรทวิศึกษา  อันเป็นการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิศึกษา)  ซึ่งจัดท าข้ึนเพื่อรองรับการจ้างงาน  ทั้งภาคธุรกิจและบริการ  
ภาคอุตสาหกรรม  และภาคการเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานที่ก าลังขยายตัวในทุกภาคส่วน  ท าให้นักเรียนมีตลาดรองรับการท างานอย่าง
แน่นอน  

จากการจัดสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือส่งเสริมการมีงานท าอย่างหลากหลาย  โดยท าต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา  ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะท าให้นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน  สุเมโธ)  ได้มี     
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและการมีงานท า  เห็นคุณค่าของการมีงานท า  รู้จักตนเอง  สามารถเลือก
อาชีพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดแรงงานปัจจุบัน  สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ  อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขต่อไป. 
 

 


