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ค าน าค าน า 

 
 
 
 

หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ ชุดเดก็ดชีีวีพอเพยีง จดัท าขึน้ จ านวน 10 
เล่ม เพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษา  
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

หนังสืออ่านเพิ่มเตมิเล่มนีค้ือ เร่ืองท างานดี ชีวีสุข มีเป้าหมาย  
เพื่อต้องการให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ และ
ประเภทของการท างาน ผู้จดัท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ
เล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียน และผู้ที่ สนใจ น าไปใช้ใน
การศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ 
 



ค าชีแ้จงค าชีแ้จง  
 

เพื่อให้การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเด็กดีชีวีพอเพียง ประสบผลส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ จงึมีข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน และผู้เรียนดงัต่อไปนี ้ 

  
 
 

บทบาทผู้เรียน 
1. อ่านค าแนะน าการใช้หนังสือให้
เข้าใจ  
2. ไม่ท าเคร่ืองหมายหรือขีดเขียนลง
ในหนังสือ  
3. ส่งหนังสือคืนครูหลังจากเรียนจบใน
แต่ละเล่ม  
4. อ่านแล้วต้องคดิตามน าความรู้มา
พัฒนาตนเอง 

ค าชีแ้จงส าหรับครูผู้สอน  
1. หนังสือเล่มนีใ้ช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วธีิการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบร่วมเรียนร่วมรู้ (Learning 
Together) ที่ 1 เร่ือง ท างานดี ชีวีสุข   
2. ศึกษาและปฏิบัตติามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกประการ  
3. ครูอ่านหนังสือเล่มนีแ้ละท าความเข้าใจก่อนที่จะน ามาใช้กับ
ผู้เรียน  
4. สร้างข้อตกลงในการใช้หนังสือ  
5. แจกหนังสือกับนักเรียนทุกคน  
6. ครูแจกกระดาษส าหรับท ากิจกรรมท้ายเร่ือง 



การท างาน คือ การประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้มาด าเนินชีวติ 

ที่ไม่สร้างความเดอืดร้อนให้ตนเอง ผู้อื่น ไม่ผดิกฎหมาย 
เราประกอบอาชีพเพื่อให้มีเงนิมาเลีย้งดตูนเอง และใช้ในการด ารงชีวติ 
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ประเภทของการท างาน 
ทุกคนมีความรู้ ความถนัด และมีความชอบหรือความสนใจ ไม่เหมือนกนั 

แต่ละคนจงึท างานตามความรู้ ความถนัด หรือความชอบของตน 
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ประเภทของการท างาน : การท างานที่ก่อให้เกดิรายได้ 
การท างานบางอย่าง ผู้ท างานจะได้รับผลตอบแทนจากการท างาน 

หรือรายได้เป็นเงนิ 
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ประเภทของการท างาน : การท างานที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 
การท างานบางอย่าง ผู้ท างานจะไม่ได้รับผลตอบแทน 

จากการท างานเป็นเงนิ เช่น การท างานบ้าน 
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ความส าคัญของการท างาน  
ถ้าทุกคนท างานตามความรู้ ความสามารถ ความชอบของตนเอง 

กจ็ะสามารถท างานได้ดี 
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ความจ าเป็นที่ต้องประกอบอาชีพสุจริต 
เน่ืองจากเราไม่สามารถท างานทุกอย่างได้ด้วยตนเอง  

อาจเป็นเพราะไม่มีความรู้ ความสามารถ หรือไม่ชอบที่จะท างานชนิดนัน้  
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การท างานช่วยให้ครอบครัวมีฐานะดีขึน้ 
ช่วยให้มีเงนิไว้ซือ้สนิค้าและบริการ 
ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ หรืออยากได้  
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ผลของการท างานอย่างสุจริต 
การท างานทุกอาชีพอย่างสุจริต ท าตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  
จะน าไปสู่ความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาต ิ 
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ค าที่น่ารู้ค าที่น่ารู้  

  

ฐานะ (อ่านวา่ ถา-นะ)   หมายถึง ตําแหน่งหน้าที่, หลกัฐาน, ลําดบั 
ความเป็นอยู่ในสงัคม 

สุจริต  (อ่านวา่ สดุ-จะ-หริด)  หมายถึง  ประพฤติชอบ ประพฤติในทาง 
ที่ถกูต้อง 

อาชีพ (อ่านวา่ อา-ชีบ)  หมายถึง  การเลีย้งชีวิต  การทํามาหากิน   
งานที่ทําเป็นประจําเพื่อเลีย้งชีพ 
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กจิกรรมท้ายเร่ืองกจิกรรมท้ายเร่ือง  
 
วธีิการท ากจิกรรม  ให้นกัเรียนสํารวจสมาชิกในครอบครัวมา 1 คน เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ 

ที่ทํา แล้วบนัทกึข้อมลู 

สมาชิกในครอบครัวคือ (พอ่/แม/่ผู้ปกครอง)................................................ 
ประกอบอาชีพ.......................................................................................... 
ลกัษณะงานที่ทํา คือ………………………………………………………… 
ที่ทํางาน คือ………………………………………………………….............. 
ลกัษณะของรายได้ ( ) เป็นรายวนั  ( ) เป็นรายเดือน 
เป็นจํานวนเงิน...................................................................................บาท 
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