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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว

1. การวางแผนเป้าหมายในชีวิตให้ประสบความสาเร็จควรทาอย่างไร
ก. กาหนดเป้าหมายที่ทาได้ยากเพื่อเป็นแรงกระตุ้น
ข. หาความฝันและความต้องการของญาติพี่น้องให้พบก่อน
ค. วิเคราะห์ความชอบของตัวเอง
ง. ควรเปลี่ยนเป้าหมายได้ตามสถานการณ์
จ. กาหนดเป้าหมายตามใจคู่ครอง
2. ข้อใดต่อไปนี้เขียนไม่ถูกต้อง
ก. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นต้น คือ ตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบ
ข. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นต้น คือ มุ่งมั่นฝึกฝนตนเองให้เรียนให้จบ มีอาชีพ มีฐานะที่ดีให้ได้
ค. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลาง คือ ต้องพยายามตั้งตัวและสร้างฐานะของตนเอง
ง. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลาง คือ มีชีวิตคู่ มีชีวิตครอบครัวมีลูกที่ดีในชีวิตนี้
จ. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด คือ ตั้งใจดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
3. ข้อใดไม่ใช่การเลือกคู่ครองที่ถูกต้อง
ก. เลือกคูค่ รองที่ไม่แตกต่างกันมาก
ข. เลือกคนที่ไม่ติดการพนัน
ค. เลือกตามหน้าตาหรือรูปร่างที่ประทับใจ
ง. เลือกโดยไม่หวังสมบัติของคู่ครอง
จ. เลือกคนที่ไม่มีปัญหาบุคลิกภาพแปรปรวน
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4. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ถ้าเราไม่มีเงินเราจะไม่มีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวิต
ข. ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราอาจจะไม่พบกับความสาเร็จในชีวิต
ค. ถ้าเราต้องการประสบความสาเร็จในชีวิตเราต้องเรียนให้สูงที่สุด
ง. เราควรต้องรอให้บรรลุนิติภาวะก่อนจึงค่อยตั้งเป้าหมายชีวิต
จ. เราไม่ควรจริงจังกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตเพราะจะทาให้เกิดความเครียด
5. บุคคลที่กาหลังทางานเป็นลูกจ้างอยู่และคิดจะออกมาทาธุรกิจส่วนตัวควรเลือกทาข้อใด
ก. ทาในสิ่งที่มีผู้อื่นทาจนประสบความสาเร็จให้เห็นแล้ว
ข. ทาในสิ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนไม่มากในตอนเริ่มต้น
ค. ทาในสิ่งที่ครอบครัวเคยทาแล้วประสบความสาเร็จมาก่อน
ง. ทาในสิ่งที่ตัวถนัดและตัวเองชอบเป็นอันดับแรก
จ. ทาในสิ่งที่กระแสสังคมกาลังให้ความนิยม
6. ข้อเป็นการเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง
ก. ตั้งเป้าหมายที่ยาก ๆ ไว้ก่อนแล้วค่อย ๆ ลดเป้าหมายลง
ข. ตั้งเป้าหมายให้ง่ายเพื่อทาให้ไปถึงเป้าหมายแน่นอน
ค. ตั้งเป้าหมายหลักไว้เพียงอย่างเดียวเพื่อมุ่งมั่นให้สาเร็จให้ได้
ง. ตั้งเป้าหมายทั้งยากและง่ายเพื่อเป็นทางเลือกตามสถานการณ์จริง
จ. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งหมายถึงเป้าหมายที่ไม่ง่ายจนเกินไป
7. ข้อใดเป็นปัจจัยข้อหนึ่งที่นาไปสู่ความสาเร็จของการเป็นเจ้าของกิจการ
ก. เงินกาไร
ข. เทคนิคการเขียน
ค. ประสบการณ์
ง. ลูกค้า
จ. สินค้า
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8. ข้อใดไม่ใช่อาชีพอิสระ
ก. ทากิจการขนาดเล็ก
ข. ทาอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ค. จาหน่ายสินค้าในลักษณะค้าส่ง
ง. ให้บริการซักรีดเสื้อผ้า
จ. ทางานในบริษัท
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอาชีพ
ก. ทาให้เป็นที่รู้คุณค่าของงาน ทางานอย่างขยันขันแข็ง
ข. การมีอาชีพจะสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว
ค. เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน
ง. ทาให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
จ. รัฐสามารถเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศได้
10. ข้อใดควรเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนเพื่อเลือกอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ
ก. มองหาอาชีพหรือตาแหน่งงานที่เหมาะสมกับเรา
ข. ประเมินความก้าวหน้าในอาชีพและแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต
ค. วิเคราะห์ความฝันหรือประเมินความต้องการของตนเอง
ง. เลือกงานหรือสมัครงานในตาแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเรา
จ. ไปสัมภาษณ์งานเมื่อได้รับการติดต่อกลับมาจากบริษัทที่มีตาแหน่งงาน

หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต 4

ภาพที่ 1.1 การวางแผนเป้าหมายของชีวิต
ที่มาภาพ : https://sites.google.com/site/karpenphuprakxbkarlpe/hnwy-thi-1

ความต้องการของมนุษย์เป็นแรงผลักดันให้คนทางานหรือทาให้มีกาลังใจในการทางาน ความต้องการ
ของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามฐานะของแต่ละบุคคล สิ่งแวดล้อม มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด
ดังนั้นการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้บุคคลรู้ถึงความต้องการของตน ซึ่งจะกระตุ้นให้มีความพยายามมากขึ้น
และการบรรลุเป้าหมายจะเป็นสิ่งจูงใจให้มีการกระทาต่อ ๆ ไป
มนุษย์ทุกคนจาเป็นต้องให้ความสาคัญในการกาหนดเป้าหมายของชีวิ ตตนเองอย่างมีขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานะของตน แล้วมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติทุกวิถีทางที่ จะทาให้
ประสบความสาเร็จในชีวิตตามที่ตนได้วางแผนไว้ แต่หากเมื่อดาเนินชีวิตตามกรอบที่มีวางแผนแล้วเกิด
ปัญหาและอุปสรรค บุคคลนั้นสามารถหาจุดบกพร่องที่ เกิดขึ้นมาพิจารณาและทบทวนขั้นตอน เพื่อแก้ไข
พัฒนา ปรับปรุงให้ชีวิตของบุคคลมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินชีวิตให้มีความสุขทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และด้านสังคมโดยรวม หากทุกชีวิตมีการวางแผนเพื่อเป้าหมายของชีวิต ย่อมจะส่งผลให้
ประสบกับผลสาเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน ในทางตรงข้าม หากบุคคลใดไม่มีการวางแผนเป้าหมายชีวิตใน
เรื่องใด ๆ เช่น การศึกษาเล่าเรียน การใช้จ่ายเงินทองในชีวิตประจาวัน การเลือกประกอบอาชีพ เป็นต้น
ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตทาให้ไม่ประสบผลสาเร็จในการศึกษาและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
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1. ระดับของการวางแผนเป้าหมายชีวิตของบุคคล

1.1 การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นต้น
เป็นการวางแผนตั้งเป้าหมายของชีวิตโดยมุ่งมั่นฝึกฝนตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตโดย
มุ่งมั่นฝึกฝนตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตว่าจะต้องเรียนให้จบ มีอาชีพ มีฐานะที่ดีให้ได้ ด้วยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น การประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ทาตัวเป็นปัญหา ไม่ทาผิดกฎหมาย และตั้งเป้าหมายว่าจะประกอบ
อาชีพอะไร เช่น ครู พยาบาล ตารวจ ทหาร ชาวนา หรืออื่น ๆ ที่เป็นอาชีพที่สุจริต
1.2 การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลาง
เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตว่า ต้องพยายามตั้งตัวและสร้างฐานะของตนเองมีชีวิตคู่ มีชีวิต
ครอบครัวมีลูกที่ดีในชีวิตนี้ จะไม่ย่อท้อ รู้จักการสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยความขยันตั้งใจทาความดี เอื้ออาทร
มีเมตตาต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นเป้าหมายชีวิตสูงสุด
1.3 การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด
เป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตนเอง และบุคคลอื่น คือ การตั้งใจ
ดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว และตั้งใจปฏิบัติธรรม
ทุกรูปแบบ โดยการตั้งใจทาความดี หมั่นให้ทาน รักษาศีล ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใส เกิดปัญ ญา เพื่อ
รักษาเป้าหมายของชีวิตให้มั่นคงในทุก ๆ ด้าน

ภาพที่ 1.2 การวางแผนเป้าหมายชีวิตของบุคคล
ที่มาภาพ : http://www.mygsa.net
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2. การเลือกคู่ครอง
การมีชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข เป็นสิ่งคู่รักทุกคนพึงปารถนาอยากให้เกิดขึ้น และมีคู่รัก
จานวนไม่น้อยเชื่อว่า “ความรัก” จะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในชีวิตได้ทุกอย่าง แต่ในความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป ดังนั้นการเลือกคู่ครองควรพิจารณา ดังนี้
2.1 ไม่ควรเลือกคู่ครองที่แตกต่างกันมาก
การเลือกคู่ครองที่มีความแตกต่างกันมากมัก จะเกิดความขัดแย้งกันได้มาก เพราะช่องว่างที่
เกิดขึ้นอาจทาให้ไม่เข้าใจกัน และกลายเป็นจุดขัดแย้งต่อไป
2.2 ไม่ควรเลือกเพียงเพราะหน้าตาหรือรูปร่างที่ประทับใจ
หน้าตาและรูปร่างเป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอก ในการเลือกคู่ครองควรมองลึกเข้าไปใน
บุคลิกภาพและจิตใจว่า เหมาะสมกันดีเพียงใดหรือไม่ อย่างไร
2.3 ไม่ควรเลือกคู่ครองเพราะหวังสมบัติ
การเลือกคู่ครองเพียงเพราะหวังการครอบครองสมบัติของคู่ครองโดยไม่คานึกถึงคุณสมบัติด้าน
อื่น ๆ อาจทาให้ผิดหวังได้ภายหลังถ้าแต่งงานมีลูกต่อไป ลูกไม่ได้เกิดจากความรักของพ่อแม่ทาให้เด็กต้องเติบโต
ขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมของครอบครัวที่ไม่ได้มีความรักต่อกัน เด็กจะเติบโตเป็นคนที่ไม่มีความสุขและอาจเป็นปัญหา
สังคมต่อไปได้
2.4 ไม่ควรเลือกคนที่ติดการพนัน
การเลือกคู่ครองที่ติดการพนันอาจทาให้ครอบครัวไม่มั่นคงทางการเงิน และมีปัญหาหนี้สิน
2.5 ไม่ควรเลือกคนที่มีปัญหาบุคลิกภาพแปรปรวน
การเ ลื อ ก คู่ ค รอ งที่ มี ปั ญ ห า
บุคลิกภาพแปรปรวนจะทาให้การดาเนินชีวิต
ครอบครัวเป็นไปด้วยความยากเย็นและ
จบลงด้วยปัญหาการหย่าร้าง ไม่ควรเลือก
บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมรุนแรง
เช่น ดื่มสุราแล้วชอบทาร้ายร่างกาย

ภาพที่ 1.3 การเลือกคู่ครอง
ที่มาภาพ : http://women.thaiza.com
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3. การแต่งงาน

การแต่งงาน คือ การที่ชายหญิงสมัครใจมาอยู่กินและใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยา โดยไม่เกี่ยวข้อง
ทางชู้สาวกับบุคคลอื่นใด มีความผูกพันซึ่งกันและกันทั้งทางกฎหมายและวัฒนธรรม ช่วยกันเสริมสร้าง
รากฐานของครอบครัวให้มั่นคง มีบุตรธิดาสืบวงศ์ตระกูลต่อไป การที่ชายหญิงจะประสบความสาเร็จในชีวิต
การแต่ ง งานมิ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยแม้ ว่ า จะมี ค วามรั ก เป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ก็ ช่ ว ยได้ ไ ม่ ม ากนั ก คู่ ส มรสต้ อ งท า
ความเข้าใจ ศึกษาซึ่งกันและกันรั บรู้ทั้งข้อดีและข้อเสี ยซึ่งกันและกัน รู้จักสภาวะอารมณ์ความต้องการ
ความสนใจ อุปนิสัยใจคอ เจตคติต่าง ๆ ของคู่ครอง ตลอดจนรู้จักการผ่อนปรนและให้อภัยซึ่งกันและกัน
นอกจากความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วคู่สมรสจะต้องวางแผนในการดาเนินชีวิตร่วมกันทั้งด้านการปรับตัว
นิสัยใจคอ การใช้เงิน การงาน การพักผ่อน และการสังคม ตลอดจนการมีบุตรซึ่งจะต้องคานึงถึงอนาคตเป็น
สิ่งสาคัญ

ภาพที่ 1.4 การแต่งงานคือการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ที่มาภาพ : http://www.haaneeagency.com/product_view.php?productID=867
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4. การวางแผนตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

4.1 การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การวัดความดันโลหิต ชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูง ตรวจร่างกายทั่วไปทุกระบบ เพื่อให้ทราบถึงความสมบูรณ์และความพร้อมของร่างกายทั้งชาย
และหญิงที่จะเป็นผู้กาเนิดทารกน้อยซึ่งจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสามารถวินิจฉัยโรคบางอย่างที่
ไม่แสดงอาการได้
4.2 ตรวจปัสสาวะ เพื่อค้นหาโรคเบาหวาน โรคไต และโรคอื่น ๆ ซึ่งเป็นโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์
ได้
4.3 การตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อตรวจดูความแข็งแรงของปอด หากพบว่า ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็น
วัณโรคก็จะได้รักษาให้หายก่อนแต่งงาน เพราะเชื้อจะแพร่ไปสู่อีกฝ่ายได้ทางการหายใจ
4.4 การตรวจเลือด เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มเลือด (หมู่เลือด) ความเข้มข้นของเม็ดเลือด
4.5 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัlตับอักเสบบี เพราะไวรัสตับอักเสบบีมักเป็นสาเหตุโรคตับแข็งและมะเร็งตับ
การตรวจหาเชื้อจึงเป็นวิธีการเพื่อป้องกันก่อนที่จะถ่ายทอดไปสู่อีกฝ่าย หากตรวจแล้วพบว่า ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ควรฉีดวัคซีนป้องกันทั้งชายและหญิง
4.6 ตรวจสอบภูมิคุ้มกันบกพร่อง HIV หรือเอดส์ หากพบว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีการติดเชื้อ HIV ก็จะ
ได้หาวิธีการป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับเชื้อไปด้วย แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายมีเชื้อ HIV และไม่ต้องการมีลูก ควร
ป้องกันด้วยการใส่ถุงยางทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
4.7 ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส เพราะหากมีเชื้อของอี กฝ่ายควรรีบรักษาเสียก่อน เพราะโรคนี้สามารถ
รักษาให้หายขาดได้
4.8 ตรวจหาโรคธารัส ซีเมีย โรคธารัส ซีเมีย
เป็นโรคโลหิตจางที่มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ฉะนั้น
การตรวจเลื อ ดเพื่อ ค้นหาโรคธารั ส ซี เมี ยจึง เป็ นเรื่อ ง
สาคัญที่คู่แต่งงานไม่ควรมองข้าม การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคหัดเยอรมัน ฝ่ายหญิงควรรับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคหัด เยอรมันก่อนตั้งครรภ์อย่างน้ อย 3 เดือน เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อในทารก การติดเชื้ออาจทาให้ทารก
พิการและเสียชีวิต

ภาพที่ 1.5 การวางแผนตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร
ที่มาภาพ : https://sites.google.com
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มีคนจานวนมากในสังคมที่ไม่เข้าใจและละเลยการวางแผนเป้าหมายชีวิตในอนาคตว่าอีก 5 ปี 10 ปี
ข้างหน้าอยากจะได้อะไร อยากจะเป็นอะไร หรืออยากจะมีอะไรบ้าง บางคนมีการกาหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน แต่
ก็ไม่ประสบความส าเร็ จ เพราะว่ากาหนดเป้าหมายให้ ตัวเองยากเกินไป ทาอย่างไรก็ไม่ส าเร็จ เช่น บางคน
ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บออมเงินให้ได้ปีละหนึ่งแสนบาท แต่ในความเป็นจริงมีรายได้เพียงปีละสองแสนบาท ถ้าคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์เงินเก็บออมต่อรายได้แล้วต้องออม ประมาณ 50% ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ ถ้าเขาไม่มีรายได้จาก
แหล่งอื่นด้วย เหตุนี้จึงทาให้เป้าหมายของหลายคนไม่ประสบความสาเร็จ

ภาพที่ 1.6 การวางแผนเป้าหมายสู่ความสาเร็จในชีวิต
ที่มาภาพ : https://sites.google.com

มีคนอีกจานวนไม่น้ อยที่กาหนดเป้าหมายชีวิต แต่มีการเปลี่ ยนเป้าหมายบ่อยเกินไป จึงกลายเป็น
เป้าบิน ทาให้พลาดเป้า เพราะมีเป้าหมายมากเกินไป เช่น วันนี้มีคนเล่าให้ฟังเรื่องธุรกิจส่วนตัวก็ตั้งเป้าเรื่อง
ธุรกิจส่วนตัว พรุ่ งนี้มีคนพูดเรื่ องงานใหม่เงินเดือนดีกว่าเดิม เป้าหมายในการเปลี่ยนงานเพื่อก้าวสู่ การเป็น
ผู้บริหารระดับสูงก็เกิดขึ้นมาอีก จึงมีเป้าหมายไม่แน่นอน เพื่อให้ท่านที่ต้องการกาหนดเป้าหมายในชีวิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถก้าวไปสู่ความสาเร็จในชีวิตได้ดีกว่าและเร็วกว่าที่คาดหวังไว้ พอจะสรุป
แนวทางในการวางแผนเป้าหมายชีวิตไว้ ดังนี้
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1. หาความฝันของตัวเองให้พบ

จุดเริ่มต้นของการกาหนดเป้าหมายในชีวิตคือ การถามตัวเองว่า ในอนาคตเราอยากจะเป็นอะไร
อยากจะมีอะไร อยากจะได้อะไร อยากจะเป็นเหมือนใคร แค่ไหน เมื่อไหร่ เพราะถ้าเราไม่สามารถตอบ
คาถามนี้ได้ เราจะกาหนดเป้าหมายที่ดีไม่ได้เช่นกัน เหมือนกับการที่เราออกไปตลาดเพื่อซื้อของมาทาอาหาร
ถ้าเราไม่มีรายการอาหารอยู่ในใจ คิดเพียงว่าไปดูก่อนแล้วกันค่อยคิดว่าจะทาอะไรรับประทาน ซึ่งต้องใช้
เวลาเดินตลาดนานมาก และอาจไม่มีอะไรถูกใจเลยสักอย่างเดียว ผิดกับคนที่คิดรายการอาหารไปจากบ้าน
พอไปถึงตลาดก็ส ามารถเดินไปเฉพาะจุดที่ต้องการจะซื้อได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเดินวนไปวนมาถึงแม้
รายการอาหารที่เราต้องการไม่มี แต่ถ้าเรามีรายการอาหารสารองอยู่ เราก็สามารถเปลี่ยนรายการซื้อของได้
ทันท่วงที ดังนั้น ใครที่ยังค้นหาตัวเองให้พบก็ไม่ต่างอะไรไปจากคนที่ไปตลาด แล้วค่อยคิดว่าจะซื้ออะไรมา
ทาอาหาร

ภาพที่ 1.7 ในอนาคตอยากเป็นอะไร
ที่มาภาพ : https://writer.dek-d.com
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2. วิเคราะห์หาความชอบของตัวเอง
บุคคลที่กาลังทางานเป็นลูกจ้างอยู่และคิดจะออกมาทาธุรกิจส่วนตัว ก็ควรเลือกทาในสิ่งที่ตัวเองถนัด
ตัวเองชอบเป็นอันดับแรก เพราะธุรกิจที่เราทาเราจะต้องอยู่กับมันนาน และถ้าใครเลือกทาธุรกิจที่ตัวเองไม่มี
ความรั กความชอบเป็น พื้น ฐานแล้ ว จะทาได้ไม่ดี เช่น ไม่ช อบเล่ นเกม แต่อยากทาธุรกิจร้านวีดีโ อเกม
เป็นต้น

3. ตีกรอบให้แคบลง
การเลือกเป้าหมายที่เราต้องการ ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไร เมื่อมองออกไปภายนอกจะค่อนข้างง่าย
เช่น ต้องการทาธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าสตรีนาสมัย กลุ่มเป้าหมายคือคนทางาน และธุรกิจเสื้อผ้าที่ลงทุนไม่เกิน
2 ล้ านบาท อยู่ในเขตกรุ งเทพฯ ฯลฯ ถ้าเราสามารถกาหนดกรอบของเป้าหมายได้ชั ดเจนและค่อย ๆ
ตีกรอบนั้นให้แคบลง ๆ เราจะค้นพบว่า เป้าหมายนั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่

4. ศึกษาข้อมูลเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย
เมื่อเราได้เป้าหมายที่ชัดเจนและอยู่ในกรอบที่เราสามารถทาได้ ขั้นต่อมาคือ การศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับเป้าหมายที่เรากาหนดไว้ว่า แนวทางในการไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าต้องการทาธุรกิจ
ส่วนตัวเรื่องเสื้อผ้าก็ควรจะไปศึกษาจากผู้ที่เคยประสบความล้มเหลวและผู้ที่กาลังประสบความสาเร็จใน
ปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ดูว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มไหน หรื อควรหาทางป้องกันไม่ให้เราผิดพลาดเหมือนกลุ่มที่เคย
ล้มเหลวมาแล้ว
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5. ตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย
การตั้งเป้าหมายในชีวิตควรจะเป็นเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งหมายถึงเป้าหมายที่ไม่ง่ายจนเกินไป เช่น
ก่อนเกษียณอายุจากลูกจ้าง ควรจะดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส (ไม่ใช่ไม่ทาอะไร อยู่ไปนาน ๆ อายุงาน
มากกว่าคนอื่น) และไม่ควรตั้งเป้าหมายที่ยากเกินไป เช่น ต้องการเก็บเงินเดือน เดือนละห้าพันบาททั้ง ๆ ที่
ได้เงินเดือน เดือนละหมื่นบาท

6. ควรจะมีเป้าหมายหลักและเป้ารอง
การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ดี ควรจะมีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองที่สอดคล้องกัน เพราะถ้า
เป้าหมายหลักมีปัญหาอุปสรรคหรือเป็นไปไม่ได้ จะได้นาสิ่งที่ลงทุนไปกับเป้าหมายหลักมาใช้ประโยชน์กับ
เป้าหมายรองได้ การกาหนดเป้าหมายในชีวิตไม่จาเป็นว่าจะกาหนดครั้งเดียวแล้วใช้ได้ ตลอดไป เราควรจะ
ทบทวนความสาเร็จของเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็นระยะ ๆ ว่า ควรจะมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร

ภาพที่ 1.8 การตั้งเป้าหมายของชีวิต
ที่มาภาพ : http://www.m2fjob.com
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7. การบริหารธุรกิจชีวิตสู่ความสาเร็จ
อาจกล่าวได้ว่าการดาเนินชีวิตของคนเราคือการบริหารธุรกิจประเภทหนึ่งที่เป้าหมายสุดท้ายคือ
กาไร กาไรในที่นี้มิได้หมายถึงสิ่งที่เป็นตัวเงิน แต่หมายถึง “ความสาเร็จ” ดังนั้น ถ้าเป้าหมายของธุรกิจชีวิต
เราคือความสาเร็จ เราคงต้องเริ่มบริหารชีวิตอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นหลายคนสูญเสียเวลาแห่งชีวิตไปกับเรื่อง
ที่ไร้ ส าระ ปล่ อยเวลาให้ ล่ ว งเลยไปกับเข็มนาฬิกา ปล่ อยให้ โ อกาสล่ องลอยไปกั บสายลมและแสงแดด
คนหลายคนมีคาว่า “เสียดาย” อยู่เต็มหัว เพราะมารู้สึกตัวในเรื่องต่าง ๆ หรือคิดได้ก็สายไปเสียแล้ว กว่าจะ
รู้การออกกาลังกายเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญ ก็เจ็บป่วยไปเรียบร้อยแล้ว กว่าจะรู้ว่าครอบครัวสาคัญก็เกิด
ปัญหาครอบครัวแตกแยกไปแล้ว กว่าจะรู้ว่าความสามารถยังไม่ถึงก็ต่อเมื่อโอกาสดีผ่านไปแล้ว เพื่อให้ชีวิต
มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของชีวิตคือความสาเร็จเราจึงต้องมีการบริหารชีวิตตามแนวทางการบริหารธุรกิจชีวิต
อย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราไม่ได้ละเลย หลงลืมหรือแกล้งลืมทาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตในเวลาที่ควร
จะทานั่นคือ ป้องกันว่า “เสียดาย” อย่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา จึงขอแนะนาทางในการบริหารธุรกิจชีวิต
ดังนี้

7.1 กาหนดวิสัยทัศน์ของชีวิต (Life Vision)
เราต้องกาหนดเป้ าหมายสู ง สุ ดในชีวิ ตให้ ชัดเจนว่า เราต้องการความส าเร็ จอะไร เมื่อ ไร เช่ น
ต้องการเป็นเจ้าของกิจกรรมเมื่ออายุ 35 ปี ต้องการเป็นนักการเมืองเมื่ออายุประมาณ 40 ปี หรือต้องการ
เงินเก็บ 10 – 20 ล้านภายใน 10 ปี ฯลฯ คนหลายคนมักจะบอกว่าไม่รู้จะกาหนดเป้าหมายชีวิตได้อย่างไร
จะเริม่ ต้นที่ไหน จึงขอแนะนาว่า การกาหนดวิสัยทัศน์ของชีวิตสามารถกาหนดได้ 2 ลักษณะ คือ
1) กาหนดจากความฝันของเราเอง ความฝันของเราอาจจะเกิดจากแรงดลใจบางอย่างใน
ชีวิตหรือเกิดจากความยากลาบากในชีวิต เช่น บางคนฝันอยากทางานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็ก เพราะเคย
เป็นเด็กกาพร้ามาก่อน เป็นต้น
2) กาหนดจากแบบอย่างความสาเร็จของผู้อื่น โดยเราอาจเลือกใครบางคนมาเป็นตัวอย่าง
เพื่อสร้างเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ให้กับตัวเอง หรืออาจจะกาหนดจากความสาเร็จของคนหลาย ๆ คนรวมกัน
ก็ได้ เช่น เราอยากเป็นนักเขียนที่ประสบความสาเร็จเหมือนนักเขียนบางคนที่ชื่นชอบ หรืออยากเป็นเจ้าของ
ธุรกิจขนาดเล็กเหมือนเจ้าของธุรกิจบางคนที่ประสบความสาเร็จ เป็นต้น
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7.2 วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis)
เมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้ว เราก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ตัวเราเองว่า ชีวิตเราส่วนไหนบ้าง
ที่เป็นจุดแข็งที่จะสามารถนาพาเราไปสู่จุดหมายที่กาหนดไว้ได้ มีจุดไหนบ้างที่เรายังต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อ
ลดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทาง เช่น เราต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายกับต่างประเทศ
ทุกภูมิภาคทั่วโลก มีจุดแข็ง (Strengths) ของเราคือ เรามีเงินลงทุนเพียงพอ เคยทาธุรกิจครอบครัวมาก่อน
แต่จุดอ่อน (Weaknesses) ของเราคือ เราใช้ภาษาต่างประเทศไม่เก่งหรือไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมของ
คนต่างชาติ
ในขณะเดียวกันจะต้องวิเคราะห์ว่า ชีวิตของเรามีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่เอื้ออานวย ซึ่ง
เรียกว่าเป็นโอกาส (Opportunities) และที่เป็นอุปสรรค (Threats) ในการเดินทางไปสู่จุดหมาย เช่น
เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าช่วยให้เราสามารถขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ แต่เราจะต้องประสบ
กับปัญหาการกีดกันทางการค้าจากประเทศตะวันตก โดยใช้เงื่อนไขทางการค้าหรือมาตรฐานสากลประเภท
ต่าง ๆ
การวิเคราะห์จุ ดอ่อน จุ ดแข็ง โอกาสและปัญหาอุปสรรคในชีวิตนั้น จะช่วยให้ เราเข้าใจตัว เอง
ยอมรับจุดบกพร่องของตัวเอง จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเอง ยอมรับจุดบกพร่องของตัวเอง และพร้อมที่จะ
พัฒนาให้ถูกต้อง และเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตได้

7.3 กาหนดปัจจัยสูงความสาเร็จ (Critical Success Factors)
การกาหนดปั จ จั ยสู่ ความส าเร็จ หมายถึง การกาหนดว่าอะไรคือสิ่ งส าคัญที่สุดที่จะนาเราไปสู่
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ เช่น เราต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ปัจจัยสู่ความสาเร็จอาจจะประกอบด้วย
1) เงินลงทุน เพราะถ้าไม่มีเงินคงเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้
2) ความรู้ด้านการจัดการ ในฐานะเจ้าของกิจการ จะต้องมีความรู้ในธุรกิจนั้น ๆ เพียงพอ
3) ลูกค้า ต้องมีกลุ่มลูกค้าที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการของเรา
4) บุคลากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสาคัญในการทางานให้กับเรา
5) เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้เรามีความได้เปรียบในการแข่งขัน
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แต่ถ้าเป้าหมายชีวิตของเราคือ การเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง ปัจจัยสู่ความสาเร็จ คือ
1) ความรู้ เพราะถ้าขาดความรู้คงไม่สามารถเขียนหนังสือหรือบทความได้
2) เทคนิคการเขียน เป็นศิลปะการเขียนที่มีเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มสีสันให้กับสิ่งที่เขียน
3) ผู้อ่าน เป็นผู้ที่บ่งบอกว่างานเขียนของเราประสบความสาเร็จหรือไม่
4) ประสบการณ์ ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้เราก้าวไปสู่เส้นทางนักเขียน
จะเห็นว่า การมีวิสัยทัศน์เป็นนักเขียนที่ประสบความสาเร็จนั้น ถึงแม้เงินทุนจะมีความจาเป็นแต่ก็
ไม่ถือว่าเป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จที่สาคัญ ไม่เหมือนกับการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ดังนั้น การกาหนดปัจจัย
สู่ความสาเร็จในชีวิตนี้จะช่วยให้เรามองเห็นว่าในชีวิตนี้เราจะต้องให้ความสาคัญกับสิ่งใดมาก ให้ความสาคัญ
กับสิ่งใดน้อย จะช่วยให้เราสามารถจัดลาดับความสาคัญในชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

7.4 กาหนดเป้าหมายเชิงกุลยุทธ์ (Strategic Aim)
เมื่อทราบเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและทราบจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเราเองแล้ว ก็ต้องเริ่มกาหนด
เป้า หมายในเรื่ อ งต่า ง ๆ ให้ ชั ด เจนมากยิ่งขึ้ น เช่ น ถ้า ต้องการเป็น เจ้า ของกิจ การ เราจะต้องมีเงิ นทุ น
อย่างน้อย 1 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเรามีเงินทุนเพียง 5 แสนบาท เราเหลือเวลาอีก 5 ปี ในการหาเงินทุนให้
ครบ ดังนั้นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในแง่ของเงินทุนของเราคือ 5 แสนบาท ภายใน 5 ปี
การกาหนดเป้าหมายกลยุทธ์ให้กับชีวิตในแต่ละด้านจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่า
ปัจจัยตัวใดที่ยั งอยู่ห่างจากเป้าหมาย ปัจจัยตัวใดที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เรากาหนดไว้ ซึ่งจะทาให้เรา
สามารถจัดลาดับความสาคัญของการไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น เช่น เป้าหมายทางด้านเงินทุนไม่ค่อยยากนัก
เพราะมีเวลาเก็บเงินอีกหลายปี แต่เป้าหมายทางด้านความรู้และประสบการณ์ในการจัดการทางธุรกิจเรา
อาจจะยังห่างจากเป้าหมายอยู่มาก ดังนั้น พฤติกรรมในการดาเนินชีวิตของเราก็ควรจะต้องทุ่มเทเวลา
ในการหาความรู้และประสบการณ์มากกว่าการหาเงินทุน เป็นต้น

หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต 16

8. กาหนดทางเลือก (Strategic Option)
ในแต่ละเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ย่อยๆ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านเงินทุน เป้าหมายด้าน
ความรู้และประสบการณ์ เราจะต้ องกาหนดทางเลือกขึ้นมาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด เช่น
เป้าหมายย่อยทางด้านเงินทุน เราอาจจะกาหนดทางเลือกในการหาเงินทุน ดังนี้
1) กู้เงินจากสถาบันการเงิน เงื่อนไขคือ เราต้องมีหลักทรัพย์หรือการค้าประกัน
2) กู้ยืมเงินจากญาติพี่น้อง เงื่อนไขคือ ญาติพี่น้องเรามีเงินหรือไม่ เขาไว้ใจเราหรือไม่
3) เก็บสะสมเงินด้วยตนเอง เงื่อนไขคือ ต้องใช้เวลานาน
4) ระดุมทุนจากหุ้นส่วน เงื่อนไขคือ กิจการนั้นต้องมีผู้ถือหุ้นหลายคน
คนหลายคนที่มักจะตายน้าตื้น เช่น มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนวิเคราะห์ตัวเองดี มีการกาหนดเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ไว้อย่างดี แต่พอมาถึงการหาทางเลือกกลับคิดไม่ออกไม่ส ามารถหาทางเลื อกให้กับตัวเองได้
เพราะคนส่วนมากมักจะคิ ดในเชิงลบ เช่น คงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะต้องลงทุนเป็นล้าน คงจะยากที่จะไป
ขอกู้ เ งิ น เพราะเราไม่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ คนประเภทนี้ มั ก จะตั ด สิ น ความคิ ด ของตั ว เองด้ ว ยตั ว เอง ทั้ ง ๆ ที่
บางความคิดอาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ ถ้าเราลองลงมือทาจริงๆ เราต้องทดลองทาก่อนแล้วค่อยตัด สินว่า
ใช่หรือไม่ใช่
เราคงเคยได้รับทราบประวัติของเจ้าของธุรกิจบางคนที่เริ่มต้นจากศูนย์ ไม่มีเงิน แต่มีความพยายาม
มีความขยัน มีความสุจริต มีน้าใจ วันหนึ่งสิ่งดีๆที่เขาเคยทาในอดีตอาจจะส่งผลต่อการแสวงหาทางเลือก
ของเขาได้ เช่น มีชายคนหนึ่งอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไปขอกู้เงินทีใดก็ไม่มีใครให้ เพราะไม่มีหลักทรัพย์
อะไรเลย จนมาวันหนึ่งเขาไปขอกู้เงินที่ธนาคารแห่งหนึ่ง พอเข้าไปคุยกับผู้จัดการแล้ว ผู้จัดการท่านนั้นไม่ได้
ให้เขากู้เงินธนาคาร แต่เขาให้กู้เงินส่วนตัวของเขาเอง เพราะเมื่อหลายปีก่อนผู้จัดการธนาคารผู้นี้เคยประสบ
อุบัติเหตุเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่ได้ชายผู้นี้ช่วยเหลือไว้
จากเรื่องนี้ขอให้ทุกคนคิดอยู่เสมอว่าทุกเส้นทางที่เราต้องการจะไปถึงนั้น มีทางออกอยู่เสมอ
เพียงแต่ทางออกสาหรับชีวิตของเราอาจจะแตกต่างจากคนทั่วไป อาจจะแตกต่างจากคนอื่นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
เบื้องหน้าและเบื้องหลังชีวิตของแต่ละคน จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าไม่ใช่คนทุกคนจะได้รับเงินกู้จากผู้จัดการ
ธนาคารคนนี้ บางคนอาจจะได้รับเงินกู้จากภรรยาผู้จัดการ บางคนอาจจะได้รับเงินให้เปล่าจากคนบางคน
บางคนอาจจะได้คนมาร่วมลงทุนก็เป็นไปได้ ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนเชื่อว่า “ทุกปัญหามีทางออกเสมอ” แต่
จะต่างกันตรงที่ความยากง่าย เร็วหรือช้าเท่านั้น
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9. กาหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
เมื่อเราได้เลือกทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ไปแล้ว เช่น เราจะหาเงินโดยการเก็บออมด้วย
ตัวเอง เราจะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยการศึกษาต่อปริญญาโทการบริหารธุรกิจ เราจะหาประสบการณ์
โดยเข้าไปทางานกับธุรกิจครอบครัวที่เป็นมืออาชีพ เราจะอ่านหนังสือด้านการทาธุรกิจแบบมืออาชีพให้มากขึ้น
เราต้องนาเอากลยุทธ์ในแต่ละด้านมาจัดทาเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ว่าในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต เราจะทาอะไร
ก่อนหลัง อะไรที่ทาควบคู่กันไปได้ พูดง่าย ๆ ก็คือ เอาสิ่ งต่าง ๆ มาจัดทาตารางการดาเนินชีวิ ตให้ชัดเจน
มากขึ้นว่าเราจะทาอะไร เมื่อไร อย่างไรนั่นเอง
สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรมองข้ า มในเรื่ อ งของการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องชี วิ ต คื อ ต้ อ งมี
แผนสารอง (Contingency Plan) กรณีแผนที่วางไว้ไม่เป็นตามที่เราต้องการ

ภาพที่ 1.9 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของชีวิตที่ดตี ้องมีแผนสารองเสมอ
ที่มาภาพ : http://thailandindustry.com

10. นาไปปฏิบัติตามวงจร PDCA
เมื่อเรากาหนดแผนงานชีวิตไว้เรียบร้อยแล้ว (Plan) จึงจะลงมือนาไปปฏิบัติจริง (Do) จะต้องมี
การตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ว่า สิ่งที่ได้ลงมือทาไปนั้นเป็นไปตามแผนและเป้าหมายหรือไม่ (Check) หลังจาก
นั้นถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (Action) ซึ่งเราจะต้อง
คานึงถึงวงจรนี้อยู่ตลอดเวลา วงจร PDCA นี้ใช้ได้ทั้งวงจรของแผนใหญ่ของชีวิตและแผนสนับสนุนย่อยๆ
เช่น แผนด้านการเงินก็ต้องใช้ PDCA แผนด้านการหาความรู้เพิ่มเติมก็ต้องใช้วงจร PDCA เช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 1.10 การวางแผนประกอบอาชีพ
ที่มาภาพ : http://omsschools.com/school/school_teacher

อาชีพ ตรงกับคาหลายคาในภาษาอังกฤษ ได้แก่ Employment Meatier Occupation Profession
Pursuit Vocation Avocation Business Calling Career ซึ่งมีความหมายไปในลักษณะเดียวกันว่าเป็น
อาชีพ ซึ่ง วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ให้ความหมายของคาว่า “อาชีพ” ว่า เป็นรูปแบบการดารงชีพใน
สังคมมนุษย์ปัจจุบัน อาชีพเป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทน
หรือรายได้เพื่อใช้จ่ายในการดารงชีวิต
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1. ลักษณะอาชีพ
อาชีพจ าเป็ น ต้องมีค วามรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เรีย กว่า “วิชาชีพ ” เช่น วิศวกร แพทย์
พยาบาล ทนายความ และอาชีพที่ถูกกฎหมายและศีลธรรม เรียกว่า “สัมมาชีพ” เช่น ค้าขาย ส่วนอาชีพ
ที่ผิดกฎหมาย เรียกว่า “มิจฉาชีพ” เช่น โจร
อาชีพอาจมีรายได้ต่าง ๆ กันไป ลักษณะอาชีพที่เป็นลูกจ้างจะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน
อาชีพค้าขายหรือประกอบกิจการส่วนตัวหรือการลงทุน จะได้ค่าตอบแทนในรูปแบบกาไร
ลักษณะอาชีพ แบ่งออกได้ ดังนี้
1.1 อาชีพอิสระ
มีลักษณะเป็นเจ้าของกิจการ บริหารจัดการด้วยตนเอง อาจเป็นกิจการขนาดเล็ก หรือ
เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน อาชีพอิสระแยกย่อยออกไปเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาชีพอิสระด้านการผลิต การแปรรูปผลผลิตเป็นสินค้า นาไปจาหน่ายในท้องตลาด
เป็นการขายปลีกและขายส่ง เช่น อาหารไทย ขนมไทย เบเกอรี่ ผักผลไม้
2) อาชีพอิสระด้านการให้บริการ เป็นอาชีพที่นิยมกันแพร่หลาย เนื่องจากมีความเสี่ยง
น้อย การลงทุนต่า เช่น บริการทาความสะอาด ทานายโชคชะตา บริการซักรีดเสื้อผ้า ช่างซ่อมอื่น ๆ
1.2 อาชีพรับจ้าง
เป็ นการทางานที่มีเจ้านายมอบหมาย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน เช่น งานก่อสร้าง
พนักงานในบริษัทห้างร้าน และโรงงาน
1.3 อาชีพงานฝีมือ
เป็นอาชีพที่ปฏิบัติงานโดยใช้ประสบการณ์และความชานาญเฉพาะด้าน เช่น งานศิลปะ
งานหัตถกรรม งานประติมากรรม
1.4 อาชีพข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เป็นอาชีพที่ให้บริการแก่ประชาชน
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2. แนวทางการเลือกอาชีพ

อาชีพมีหลายประเภท มีลักษณะแตกต่างกัน การเลือกอาชีพต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ความสนใจ สารวจความถนัด ความสนใจ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
ตนเองมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสม
2. แนวโน้มด้านอาชีพ เป็นอาชีพที่เจริญก้าวหน้า และเป็นที่ต้องการของสังคม การเปลี่ยนแปลง
ด้านธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยด้านการสื่อสาร ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านระบบควบคุม
อัตโนมัติ และด้านธุรกิจระดับชุมชน
3. ทรัพยากรท้องถิ่น จะช่วยประหยัดต้นทุน และค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างงานให้คนในท้องถิ่น
4. วิสัยทัศ น์ การเป็ น คนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมองการณ์ไกล จะได้เปรียบใน
เชิงธุรกิจมากกว่าคนอื่น
5. ทักษะในการประกอบอาชีพ จะต้องมีทักษะ หรือความชานาญในวิชาชีพสาขานั้น ๆ
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3. ประโยชน์ของอาชีพ
ประโยชน์ของอาชีพมีหลายด้าน ดังนี้
1. ด้านตนเอง เป็นคนที่รู้คุณค่าของเงิน ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด วางแผนการใช้จ่ายเงิน
การเก็บออมเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต
2. ด้า นครอบครั ว การมีอาชีพจะสร้างคุณค่าให้กับตนเอง และสมาชิ กในครอบครัว เป็น
ตัวอย่างแก่คนในครอบครัว และบุคคลอื่น ๆ
3. ด้านชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน ทาให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
4. ด้านประเทศชาติ เมื่อประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ รัฐสามารถเก็บภาษีจากประชาชนได้
สามารถนารายได้จากการเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้

การประกอบอาชีพ หมายถึง การทางานหาเลี้ยงตนเอง ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างรายได้ หาก
ภาพที
่ 1.11
พทาให้่บเศรษฐกิ
ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเราด้วย หลายคนอาจจะเลื
อกที
่จะช่อาชี
วยงานที
้าน หรืจชุอมทชนดี
าธุรขกิึ้นจส่วนตัวเป็น
ที่มาภาพ
ผู้ประกอบการเสียเอง ในขณะที่อีกหลายคนเลือกที่จะทางานเป็
นลูก:จ้http://www.wegointer.com
างกินเงินเดือน อย่างไรก็ตามใช่ว่าทุกคน
จะสามารถหางานที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการประกอบอาชีพ
ซึ่งเป็นเสมือนกับตะแกรงกรองความฝันเพื่อให้เราสมหวัง ได้งานที่ตรงกับความต้องการของเราให้มากที่สุด
ทั้งนี้ไม่ว่าเราจะวางแผนเพื่อเลือกอาชีพ หรือเปลี่ยนอาชีพ เราควรมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
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1. วิเคราะห์ความฝัน หรือประเมินความต้องการของ
ตนเอง ถามตัวเองว่าสนใจในธุรกิจประเภทใดอยากเป็นอะไร
หรืออยากทาอาชีพอะไรในอนาคต จุดมุ่งหมายในชีวิตการงาน
ของเราคืออะไร ขณะนี้เรามีความชานาญ หรือความสามารถ
พอที่จ ะทาอาชีพนั้ น ได้ห รื อยั ง หากยั งไม่มีก็ต้องหาทางเพิ่ม
ทักษะที่จาเป็นใส่ตัวให้มาก ๆ เสียก่อน โดยอาจเข้ารับการอบรม
สัมมนาเพิ่มเติม หรือค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ ที่จาเป็นด้วยตนเองก็ได้ ทั้งนี้ สิ่งสาคัญก็คือ ต้องไม่ลืม
ที่จะหมั่นฝึกฝน และเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยนั่นเอง
2. ประเมินความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) แนวโน้มของธุรกิจในอนาคตจะเจริญ หรือ
เสื่อมถอย ตลอดจนโอกาสในการเติบโต และข้อจากัดต่าง ๆ ที่มี ไม่ควรพิจารณาเพียงเพราะเห็นว่าธุรกิจ
หรือสาขาอาชีพนั้น ๆ กาลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงจานวนของบุคลากร
หรือคู่แข่งขันที่มีอยู่ในตลาดแรงงานโดยเฉพาะในธุรกิจ หรือสาขาอาชีพที่เราสนใจด้วย เนื่องจากหากมี
บุคลากร หรือคู่แข่งขันในสาขาอาชีพเดียวกันเป็นจานวนมาก การแข่งขันก็จะสูงย่อมส่งผลให้โอกาสในการเติบโต
และก้าวหน้ามีน้อย
3. มองหาอาชีพ หรือตาแหน่งงานที่เหมาะสมกับเรา บางอาชีพอาจต้องทางานไม่เป็นเวลา หรือ
อาจมีชั่วโมงการทางานที่ยาวนานกว่าอาชีพอื่น ๆ ให้ลองถามตัวเองว่าสามารถที่จะจัดสรรเวลาระหว่างชีวิต
ส่วนตัว และชีวิตการงานได้หรือไม่ บางอาชีพอาจสนุกท้าทาย แต่กลับมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิต ก็ให้ถามตัวเอง
ว่าสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นได้หรือไม่ จะมีวิธีใดที่จ ะป้องกัน หรือลดความเสี่ยงนั้นได้บ้าง
บางอาชีพอาจทาให้มีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ต้อง
เผชิญกับความยากลาบากที่ต้องขาดความเป็นส่วนตัว
ไป เช่นเดียวกับบางอาชีพที่อาจได้รับการยอมรับ
นับถือจากสังคมแต่ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างน้อย
ตรงนี้ก็ต้องเลือกว่าสิ่งไหนสาคัญกับตัวเรามากกว่ากัน
อย่าเอาแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น
เมื่ อ เพิ่ ง เรี ย นจบใหม่ ๆ ก็ คิ ด ที่ จ ะสมั ค รงาน
ในตาแหน่งของผู้บริหารทันที ซึ่งคงเป็นเรื่องยาก
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4. เลือกงาน หรือสมัครงานในตาแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเรา โดยเริ่มต้นจาก
 กรณีที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ก็ให้เลือกทาธุรกิจที่ตนเองมีความถนัด และมี
ความรู้ ในสิ่ งที่ ต้องการทานั้ น มากที่สุ ด ส าหรับกรณี ที่ต้ องการทางานรับเงิน เดือ นประจ าก็ ส ามารถหา
ตาแหน่งงานที่ว่างได้จากคอลัมน์สมัครงานในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์ธุรกิจ นิตยสารสมัครงาน
ใบปลิว อินเทอร์เน็ต งานวันนัดพบแรงงาน หรือบริษัทจัดหางาน
 เขียนประวัติส่ วนตัว (Resume) ซึ่งเป็นเอกสารที่ครอบคลุมถึงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
อีเมล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ การทางาน การฝึกอบรม ความสามารถพิเศษ ตลอดจนกิจกรรมที่
สนใจอื่น ๆ เปรี ยบเสมือนเป็ นหน้ าต่างบานแรกที่เปิดออกให้ผู้ว่าจ้างงานได้พิจารณาว่าเรามีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่ ว่างอยู่นั้นหรือไม่ เพราะฉะนั้นจึงอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะนาเสนอ หรือสื่อตัวเองได้ดี
แค่ไหน
 กรอกใบสมัครงาน (กรณีไปสมัครงานด้วยตนเอง ณ บริษัทที่มีตาแหน่งงานว่าง) ควร
เตรี ย มข้อ มูล ต่า ง ๆ ไว้ ล่ ว งหน้ า เพื่อ จะได้ กรอกข้อมู ล ได้อ ย่า งถู กต้ อง ละเอีย ดครบถ้ว น และรวดเร็ ว
นอกจากนี้ควรมีการเตรียมเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านไว้ให้พร้อ ม
ด้วย
 ไปสัมภาษณ์งาน เมื่อได้รับการติดต่อกลับมาจากบริษัทที่มีตาแหน่งงานว่าง ทั้งนี้การสัมภาษณ์
งาน (Job Interview) ถือเป็นการพูดคุยสนทนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตัวผู้ สมัคร ซึ่งผู้ ว่าจ้างงานไม่สามารถพิจารณาได้จากใบสมัครงาน หรือประวัติส่ว นตัว ยกตัว อย่างเช่น
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบของผู้สมัคร เปรียบเสมือนกับเป็นตัวคัดกรองเพื่อหาผู้สมัคร
ที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ว่างนั้นให้มากที่สุดนั่นเอง

ภาพที่ 1.12 การสัมภาษณ์งาน
ที่มาภาพ : http://www.pimpmychat.com
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ใบงาน
เรื่อง หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามลงในกระดาษคาตอบให้ถูกต้อง
1. การวางแผนเป้าหมายชีวิตคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
2. การวางแผนเป้าหมายชีวิตมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
3. การเลือกคู่ครองมีข้อควรพิจารณาอย่างไร
4. เหตุใดสามี-ภรรยาจึงควรตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนมีบุตร
5. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร
6. จุดเริ่มต้นของการกาหนดเป้าหมายในชีวิตคือการทาอย่างไร
7. เหตุใดการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ดีจึงควรจะมีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองที่
สอดคล้องกัน
8. แนวทางในการบริหารธุรกิจชีวิตมีอะไรบ้าง
9. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ย่อยทางด้านเงินทุน เราอาจกาหนดทางเลือกในการหาเงินทุนได้
อย่างไรบ้าง
10. วงจร PDCA เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตอย่างไร
11. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ความหมายของคาว่า “อาชีพ” อย่างไร
12. ลักษณะอาชีพแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง
13. การเลือกอาชีพต้องพิจารณาจากปัจจัยอะไร
14. ประเทศชาติได้ประโยชน์จากอาชีพของประชาชนอย่างไร
15. ในกรณีที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเองควรมีแนวทางในการเลือกธุรกิจอย่างไร
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แบบฝึกปฏิบัติ
เรื่อง หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต
จุดประสงค์ สามารถกาหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม
คาชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามคาสั่งของแต่ละข้อ
1. ให้ทดลองวางแผนเป้าหมายชีวิต พร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติที่สมเหตุสมผล และมี
ความเป็นไปได้ในความเป็นจริง (10 คะแนน)
2. เมื่อมีเป้าหมายในชีวิตตามที่ระบุในข้อ 1 แล้วให้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT
Analysis) ของตนเองเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่กาหนดเป้าหมายไว้ดังกล่าว (10 คะแนน)
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว

1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอาชีพ
ก. ทาให้เป็นที่รู้คุณค่าของงาน ทางานอย่างขยันขันแข็ง
ข. การมีอาชีพจะสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว
ค. เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน
ง. ทาให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
จ. รัฐสามารถเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศได้
2. ข้อใดเป็นปัจจัยข้อหนึ่งที่นาไปสู่ความสาเร็จของการเป็นเจ้าของกิจการ
ก. เงินกาไร
ข. เทคนิคการเขียน
ค. ประสบการณ์
ง. ลูกค้า
จ. สินค้า
3. การวางแผนเป้าหมายในชีวิตให้ประสบความสาเร็จควรทาอย่างไร
ก. กาหนดเป้าหมายที่ทาได้ยากเพื่อเป็นแรงกระตุ้น
ข. หาความฝันและความต้องการของญาติพี่น้องให้พบก่อน
ค. วิเคราะห์ความชอบของตัวเอง
ง. ควรเปลี่ยนเป้าหมายได้ตามสถานการณ์
จ. กาหนดเป้าหมายตามใจคู่ครอง
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4. ข้อใดควรเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนเพื่อเลือกอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ
ก. มองหาอาชีพหรือตาแหน่งงานที่เหมาะสมกับเรา
ข. ประเมินความก้าวหน้าในอาชีพและแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต
ค. วิเคราะห์ความฝันหรือประเมินความต้องการของตนเอง
ง. เลือกงานหรือสมัครงานในตาแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเรา
จ. ไปสัมภาษณ์งานเมื่อได้รับการติดต่อกลับมาจากบริษัทที่มีตาแหน่งงาน
5. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ถ้าเราไม่มีเงินเราจะไม่มีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวิต
ข. ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราอาจจะไม่พบกับความสาเร็จในชีวิต
ค. ถ้าเราต้องการประสบความสาเร็จในชีวิตเราต้องเรียนให้สูงที่สุด
ง. เราควรต้องรอให้บรรลุนิติภาวะก่อนจึงค่อยตั้งเป้าหมายชีวิต
จ. เราไม่ควรจริงจังกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตเพราะจะทาให้เกิดความเครียด
6. ข้อใดต่อไปนี้เขียนไม่ถูกต้อง
ก. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นต้น คือ ตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบ
ข. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นต้น คือ มุ่งมั่นฝึกฝนตนเองให้เรียนให้จบ มีอาชีพ มีฐานะที่ดีให้ได้
ค. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลาง คือ ต้องพยายามตั้งตัวและสร้างฐานะของตนเอง
ง. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นกลาง คือ มีชีวิตคู่ มีชีวิตครอบครัวมีลูกที่ดีในชีวิตนี้
จ. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด คือ ตั้งใจดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
7. บุคคลที่กาหลังทางานเป็นลูกจ้างอยู่และคิดจะออกมาทาธุรกิจส่วนตัวควรเลือกทาข้อใด
ก. ทาในสิ่งที่มีผู้อื่นทาจนประสบความสาเร็จให้เห็นแล้ว
ข. ทาในสิ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนไม่มากในตอนเริ่มต้น
ค. ทาในสิ่งที่ครอบครัวเคยทาแล้วประสบความสาเร็จมาก่อน
ง. ทาในสิ่งที่ตัวถนัดและตัวเองชอบเป็นอันดับแรก
จ. ทาในสิ่งที่กระแสสังคมกาลังให้ความนิยม
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8. ข้อเป็นการเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง
ก. ตั้งเป้าหมายที่ยาก ๆ ไว้ก่อนแล้วค่อย ๆ ลดเป้าหมายลง
ข. ตั้งเป้าหมายให้ง่ายเพื่อทาให้ไปถึงเป้าหมายแน่นอน
ค. ตั้งเป้าหมายหลักไว้เพียงอย่างเดียวเพื่อมุ่งมั่นให้สาเร็จให้ได้
ง. ตั้งเป้าหมายทั้งยากและง่ายเพื่อเป็นทางเลือกตามสถานการณ์จริง
จ. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งหมายถึงเป้าหมายที่ไม่ง่ายจนเกินไป
9. ข้อใดไม่ใช่การเลือกคู่ครองที่ถูกต้อง
ก. เลือกคู่ครองที่ไม่แตกต่างกันมาก
ข. เลือกคนที่ไม่ติดการพนัน
ค. เลือกตามหน้าตาหรือรูปร่างที่ประทับใจ
ง. เลือกโดยไม่หวังสมบัติของคู่ครอง
จ. เลือกคนที่ไม่มีปัญหาบุคลิกภาพแปรปรวน
10. ข้อใดไม่ใช่อาชีพอิสระ
ก. ทากิจการขนาดเล็ก
ข. ทาอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ค. จาหน่ายสินค้าในลักษณะค้าส่ง
ง. ให้บริการซักรีดเสื้อผ้า
จ. ทางานในบริษัท

หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต 29

บรรณานุกรม
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น,
2552.
โกศล ดีศีลธรรม. ผลิตภาพ : ปัจจัยพัฒนาสู่การแข่งขันยุคใหม่. กรุงเทพฯ : นาอักษรการพิมพ์,
2550.
จินดานา บุญบงการ. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552.
ธนาคารกสิกรไทย. คู่มือธุรกิจเอสเอ็มอี ตอน ต่อยอดความสาเร็จ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ Bysyday,
2552.
นาธาร นุชนุ่ม. การเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมสิชาการ, 2558.
พิบูล ทีปะปาล. การเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2552.
สมคิด บางโม. การเป็นผู้ประกอบการ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : พัฒนาวิทย์, 2553.
อานาจ โรวนิช. ผู้ประกอบการ. นนทบุรี : บริษัทมาเธอร์ บอส แพคเกิลจิ้ง จากัด, ม.ป.ป.

หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต 30

ภาคผนวก

หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต 31

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต
1.
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เฉลยใบงานที่ 1
เล่มที่ 1 หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามลงในกระดาษคาตอบให้ถูกต้อง (30 คะแนน)
1. การวางแผนเป้าหมายชีวิตคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
แนวคาตอบ การวางแผนเป้าหมายชีวิตคือ การมุ่งมั่นฝึกฝนตนเองให้บรรลุเป้าหมายของ
ชีวิต ตั้งแต่การเรียนให้จบ มีอาชีพ มีฐานะที่ดีให้ได้ มีประโยชน์คือ จะช่วยให้บุคคลรู้ถึงความต้องการ
ของตน ซึ่งจะกระตุ้นให้มีความพยายามมากขึ้น และการบรรลุเป้าหมายจะเป็นสิ่งจูงใจให้มีการกระทา
ต่อ ๆ ไป
2. การวางแผนเป้าหมายชีวิตมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
แนวคาตอบ มี 3 ระดับ คือ 1) การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นต้น 2) การวางแผนเป้าหมาย
ชีวิตขั้นกลาง และ 3) การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด
3. การเลือกคู่ครองมีข้อควรพิจารณาอย่างไร
แนวคาตอบ ข้อควรพิจารณา ได้แก่ 1) ไม่ควรเลือกคู่ครองที่แตกต่างกันมาก 2) ไม่ควร
เลือกเพียงเพราะหน้าตาหรือรูปร่างที่ประทับใจ 3) ไม่ควรเลือกคู่ครองเพราะหวังสมบัติ 4) ไม่ควร
เลือกคนที่ติดการพนัน และ 5) ไม่ควรเลือกคนที่มีปัญหาบุคลิกภาพแปรปรวน
4. เหตุใดสามี-ภรรยาจึงควรตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนมีบุตร
แนวคาตอบ เพื่อให้ทราบถึงความสมบูรณ์และความพร้อมของร่างกายทั้งชายและหญิงที่จะ
เป็นผู้กาเนิดทารกน้อยซึ่งจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสามารถวินิจฉัยโรคบางอย่างที่ไม่แสดง
อาการได้
5. การวางแผนเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร
แนวคาตอบ ตั้งใจดาเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน หน้าที่การงาน
ชีวิตครอบครัว และตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบ โดยการตั้งใจทาความดี หมั่นให้ทาน รักษาศีล ฝึก
สมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใส เกิดปัญญา เพื่อรักษาเป้าหมายของชีวิตให้มั่นคงในทุก ๆ ด้าน
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6. จุดเริ่มต้นของการกาหนดเป้าหมายในชีวิตคือการทาอย่างไร
แนวคาตอบ คือ การถามตัวเองว่า ในอนาคตเราอยากจะเป็นอะไร อยากจะมีอะไร
อยากจะได้อะไร อยากจะเป็นเหมือนใคร แค่ไหน เมื่อไหร่
7. เหตุใดการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ดีจึงควรจะมีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองที่สอดคล้อง
กัน
แนวคาตอบ เพราะถ้าเป้าหมายหลักมีปัญหาอุปสรรคหรือเป็นไปไม่ได้ จะได้นาสิ่งที่ลงทุน
ไปกับเป้าหมายหลักมาใช้ประโยชน์กับเป้าหมายรองได้
8. แนวทางในการบริหารธุรกิจชีวิตมีอะไรบ้าง
แนวคาตอบ 1) กาหนดวิสัยทัศน์ของชีวิต 2) วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 3) กาหนดปัจจัยสูง
ความสาเร็จ 4) กาหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
9. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ย่อยทางด้านเงินทุน เราอาจกาหนดทางเลือกในการหาเงินทุนได้
อย่างไรบ้าง
แนวคาตอบ 1) กู้เงินจากสถาบันการเงิน 2) กู้ยืมเงินจากญาติพี่น้อง 3) เก็บสะสมเงินด้วย
ตนเอง และ 4) ระดมทุนจากหุ้นส่วน
10. วงจร PDCA เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตอย่างไร
แนวคาตอบ เกี่ยวข้องตั้งแต่การกาหนดแผนงานชีวิตไว้ให้เรียบร้อย (Plan) แล้วลงมือนาไป
ปฏิบัติจริง (Do) มีการตรวจสอบเป็นระยะว่าการลงมือทานั้นเป็นไปตามแผนและเป้าหมายหรือไม่
(Check) หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (Action)
11. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ความหมายของคาว่า “อาชีพ” อย่างไร
แนวคาตอบ อาชีพ หมายถึง เป็นรูปแบบการดารงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน อาชีพเป็น
หน้าที่ของบุคคลในสังคม การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทน หรือรายได้เพื่อใช้จ่ายใน
การดารงชีวิต
12. ลักษณะอาชีพแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง
แนวคาตอบ 1) อาชีพอิสระ 2) อาชีพรับจ้าง 3) อาชีพงานฝีมือ 4) อาชีพข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
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13. การเลือกอาชีพต้องพิจารณาจากปัจจัยอะไร
แนวคาตอบ 1) ความสนใจ 2) แนวโน้มด้านอาชีพ 3) ทรัพยากรท้องถิ่น 4) วิสัยทัศน์
5) ทักษะในการประกอบอาชีพ
14. ประเทศชาติได้ประโยชน์จากอาชีพของประชาชนอย่างไร
แนวคาตอบ ได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีจากประชาชน และสามารถนารายได้จากการ
เก็บภาษีไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้
15. ในกรณีที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเองควรมีแนวทางในการเลือกธุรกิจอย่างไร
แนวคาตอบ ควรเลือกทาธุรกิจที่ตนเองมีความถนัด และมีความรู้ในสิ่งที่ต้องการทานั้น
มากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนน
ตรวจการเขียนคาตอบข้อละ 2 คะแนน ดังนี้
คะแนน
คาอธิบาย
2 คะแนน
เขียนคาตอบได้ตรงประเด็นของคาถาม และคาตอบถูกต้องตรงตาม
เนื้อหาทั้งหมด
1 คะแนน
เขียนคาตอบได้ตรงประเด็นของคาถาม แต่คาตอบถูกต้องตรงตามเนื้อหา
เพียงบางส่วน
0 คะแนน
เขียนคาตอบไม่ตรงประเด็นของคาถาม หรือ คาตอบไม่ถูกต้องตรงตาม
เนื้อหา
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกปฏิบัติ
ตรวจการเขียนบรรยาย ข้อละ 10 คะแนน โดยพิจารณาการเขียนบรรยายของแต่ละข้อตาม
รายการตรวจให้คะแนนดังนี้
1. บรรยายได้ตรงประเด็นตามคาสั่ง (2 คะแนน)
ให้ 2 คะแนน - ตรงประเด็นอย่างชัดเจนทั้งหมด
ให้ 1 คะแนน - ตรงประเด็นเพียงบางส่วน
ให้ 0 คะแนน - ไม่ตรงประเด็น
2. บรรยายได้สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ในเรื่องนั้น ๆ (ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
ความเข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นได้ดี) (4 คะแนน)
ให้ 4 คะแนน - เขียนอธิบายได้ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ในเรื่องนั้น
ทั้งหมด มีลาดับขั้นตอน มีรายละเอียด มีข้อมูลสนับสนุนทั้งหมด
ให้ 3 คะแนน - เขียนอธิบายได้ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ในเรื่องนั้น
เกือบทั้งหมด มีลาดับขั้นตอน มีรายละเอียด มีข้อมูลสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่
ให้ 2 คะแนน - เขียนอธิบายได้ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ในเรื่องนั้นบ้าง
เป็นส่วนน้อย มีลาดับขั้นตอน มีรายละเอียด มีข้อมูลสนับสนุนเป็นส่วนน้อย
ให้ 1 คะแนน - เขียนอธิบายได้ไม่ชัดเจน แต่สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ในเรื่อง
นั้นอยู่บ้าง มีลาดับขั้นตอน มีรายละเอียด มีข้อมูลสนับสนุนเป็นส่วนน้อย
ให้ 0 คะแนน - คาตอบไม่สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ในเรื่องนั้น ๆ
3. เขียนบรรยายได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ (2 คะแนน)
ให้ 2 คะแนน - มีความคิดสร้างสรรค์ให้เห็นอย่างชัดเจน
ให้ 1 คะแนน - มีความคิดสร้างสรรค์ให้เห็นบ้างแต่ยังไม่ชัดเจน
ให้ 0 คะแนน - ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
4. เขียนคาได้ถูกต้อง ใช้ถ้อยคาที่เหมาะสม และผลงานมีความสะอาดเรียบร้อย (2 คะแนน)
ให้ 2 คะแนน - เขียนคาถูกต้อง คาเหมาะสม และผลงานเรียบร้อยทั้งหมด
ให้ 1 คะแนน - เขียนคาถูกต้อง คาเหมาะสม และผลงานเรียบร้อยบางส่วน
ให้ 0 คะแนน - เขียนคาไม่ถูกต้อง คาไม่เหมาะสม และผลงานไม่เรียบร้อย

จุดประสงค์ สามารถกาหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม

หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต 36

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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กระดาษคาตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต
วิชา การเป็นผู้ประกอบการ รหัส 2001 – 1002
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชื่อ……………………………....................……..................................…………….เลขที่...............................
คาสั่ง : ให้ทาเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่เลือก
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

10
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กระดาษคาตอบ แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต
วิชา การเป็นผู้ประกอบการ รหัส 2001 – 1002
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชื่อ……………………………....................……..................................…………….เลขที่...............................
คาสั่ง : ให้ทาเครื่องหมายกากบาท () ทับข้อที่เลือก
ข้อ 1.
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
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บันทึกผลคะแนน
เรื่อง หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต
วิชา การเป็นผู้ประกอบการ รหัส 2001 – 1002
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชื่อ……………………………....................……..................................…………….เลขที่...............................
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
10
หลังเรียน
10
ผลการพัฒนา

กิจกรรมระหว่างเรียน
ใบงาน
แบบฝึกปฏิบัติ
รวม

คะแนนเต็ม
30
20
50

เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบ
คะแนน 8 – 10 อยู่ในเกณฑ์ ดี
5 – 7 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
0 – 4 อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง

คะแนนที่ทาได้

ผลการประเมิน

คะแนนที่ทาได้

ผลการประเมิน

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมระหว่างเรียน
คะแนน 40 – 50 อยู่ในเกณฑ์ ดี
20 – 39 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
0 – 19 อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง

