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 บทที่ 3  
   

                   งานทกัษะอาชีพในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
 

 

1. ความหมายของทักษะอาชีพ 
   เพ็ชรี รูปวิเชตร (2545 ก) ให้ความหมายของอาชีพ หมายถึง ภาระหน้าที่มนุษย์ต้องท า
เป็นประจ าด้วยความถนัด ความสนใจ ความรู้ ความสามารถ การฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ มีผลตอบแทน 
ในรูปแบบได้แบ่งอาชีพเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  
  1. งานอาชีพที่ท าให้ผู้อ่ืน (Work for others) หรือเป็นลูกค้า/พนักงานให้กับองค์กรที่เป็น
รัฐบาล องค์กรธุรกิจเอกชน หรือองค์กรการกุศลสาธารณะต่าง ๆ 
  2. งานอาชีพอิสระ (Self – Employment) เป็นการท างานที่ไม่ต้องมีการสมัครงาน เกิดจาก
การตัดสินใจของผู้ที่จะท าเพ่ือท าให้ตนเอง ท าด้วยตนเอง จ้างตนเอง อาศัยปัจจัยความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญ โอกาส จังหวะ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชีวิต การฝึกฝน การเพ่ิมพูนพัฒนา
ตนเอง ซึ่งกิจการของงานอาชีพอิสระนั้นมีขนาดตั้งแต่เล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ตามความพึงพอใจ 
ทุนทรัพย์ ความสามารถ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ทักษะ” และ “อาชีพ” ไว้ดังนี้  
   ทักษะ เป็นค านาม ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Skill ซึ่งหมายถึง ความช านาญ 
  อาชีพ อาชีว - อาชีวะ เป็นค านาม ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Occupation ซึ่งหมายถึง 
การหาเลี้ยงชีพ การท ามาหากิน งานที่ท าเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพ 
  จากความหมายดังกล่าว ทักษะอาชีพ หมายถึง ความช านาญในการท างาน การท ามาหากิน 
เพ่ือเลี้ยงชีพ 
  กระทรวงแรงงาน (2557) ให้ความหมายของอาชีพ ว่าหมายถึง งานหรือภาระหน้าที่ของมนุษย์ 
ที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ หรือประจ าด้วยความถนัด ความสนใจ ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ ์
หรือการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ โดยมีผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ เงิน การแลกเปลี่ยน 
การได้รับการยกย่องให้มีชื่อเสียง และการสร้างเครือข่ายเพ่ือนฝูงในสังคม    
  จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ทักษะอาชีพ หมายถึง ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ
ในการท ามาหากิน การหาเลี้ยงชีพหรือในงานที่ท าอยู่เป็นประจ า อันเป็นภาระหน้าที่ที่มนุษย์ต้องท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งอาชีพที่ท าให้แก่ผู้อ่ืนและอาชีพอิสระที่ตนท าขึ้น
เองตามความพึงพอใจ ความสามารถ และความช านาญ อันเกิดจากการฝึกฝน เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงของตนเอง 
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2. ความส าคัญของอาชีพ 
   อาชีพถือเป็นเครื่องมือส าคัญของมนุษย์ที่ ใช้เพื่อการหารายได้ สิ่งตอบแทน ส าหรับ 
การด ารงชีวิต อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และสิ่งอ่ืน ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์
ทุกคนเมื่อเติบโตจนถึงวัยที่เหมาะสมแล้ว หรือส าเร็จการศึกษาในความรู้อันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองชอบ
หรือสนใจ ฝึกฝนจนเกิดความมั่นใจหรือช านาญแล้ว ก็จะมุ่งสู่การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับที่ได้
เคยเรียนรู้หรือฝึกฝนมาจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านงานอาชีพ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายได้ หรือค่าตอบแทน ส าหรับการด ารงชีวิตของตนและครอบครัว ไม่เป็นภาระแก่คนอ่ืน
หรือแก่สังคมหรือประเทศชาติ จึงนับว่า อาชีพ มีความส าคัญกับคนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้ 
 อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล (2557) ได้กล่าวว่า อาชีพเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ อาชีพมีความส าคัญ ดังนี้
 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข เพราะผู้ที่มี
อาชีพจะมีรายได้ ท าให้มีอ านาจการซื้อสินค้า (Power Purchasing) เพ่ือการอุปโภค บริโภค ที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
  2. ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในสังคม ผู้ที่มีอาชีพจะได้รับความเชื่อถือจากสังคม เพราะค่านิยม
ในสังคมมนุษย์มองว่าคนที่มีอาชีพ สามารถท ามาหากินเลี้ยงตนเองได้เป็นคนที่มีคุณภาพจะไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้เกิดแก่บุคคลอื่น ไม่ต้องไปลักขโมย ไม่ต้องไปฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สิน  และสิ่งของ
จากผู้อื่น 
  3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วม เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ต้องมี
การด ารงเผ่าพันธ์ มีการแต่งงาน ผู้ที่มีอาชีพจะสร้างความมั่นใจให้กับคู่ชีวิตว่าจะสามารถสร้างครอบครัว
ที่มคีวามสุขได้อย่างแน่นอน 
  4. สร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ สามรถดูแลให้การด าเนินชีวิตของครอบครัวเป็นปกติสุข 
มีการเก็บสะสม การออมไว้ใช้เมื่อยามเจ็บป่วย แต่ถ้าไม่มีอาชีพก็ไม่มีรายได้ การด ารงชีวิตในครอบครัว
ก็จะไม่มีความสุข 
  5. กิจกรรมในสังคมมีความเคลื่อนไหว เพราะความหลากหลายของอาชีพก่อให้เกิดการเชื่อม
ประสานในจุดต่าง ๆ เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนในสังคม ได้แก่ การซื้อขายสินค้า กิจกรรม
การให้บริการด้านต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนา
ไม่หยุดยั้ง โดยใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน   
 จากที่นักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของอาชีพข้างต้น และจากการศึกษาจากนักวิชาการ
ท่านอื่น ๆ ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของอาชีพ ท าให้ผู้เขียนได้ทราบถึงความส าคัญของอาชีพที่มี
ทั้งต่อมนุษย์ผู้ประกอบอาชีพเอง และมีต่อสังคมระดับต่าง ๆ โดยแยกเป็น ดังนี้ 
 1. ความส าคัญของอาชีพต่อตนเอง  
   การประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลมีความส าคัญต่อตนเองหลายประการ ดังนี้ 
   1.1 ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพ 
   1.2 ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพได้ใช้ทักษะความสามารถของตนเอง 
   1.3 ช่วยสะท้อนบุคลิกภาพและความเป็นตัวเองของผู้ประกอบอาชีพ 
   1.4 ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเอง 
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  2. ความส าคัญของอาชีพต่อครอบครัว 
  ครอบครัวถือเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด สมาชิกของครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก 
ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน เช่น พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกและให้การศึกษาเพ่ือการประกอบ
อาชีพในอนาคต ลูกมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษาแล้วแสวงหาอาชีพเพ่ือหารายได้มาเลี้ยงดู
ตนเอง พ่อแม่ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  3. ความส าคัญของอาชีพต่อชุมชน  
  ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิกแต่ละครอบครัวประกอบอาชีพ
ที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมาย และมีอาชีพที่มั่นคง รายได้ดี และมีโอกาสก้าวหน้าภายในชุมชน ท าให้ชุมชน
เข้มแข็ง เศรษฐกิจของชุมชนเจริญรุ่งเรืองสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  4. ความส าคัญของอาชีพต่อประเทศชาติ 
   เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพมีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ท าให้
อัตราการว่างงานลดน้อยลง ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับรัฐบาล สภาพสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี 
มีการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน รายได้เกิดการหมุนเวียน ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก้าวหน้า 
ผลจากการที่ประชาชนประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได้ชุมชนมีความเข้าแข็งและช าระภาษีให้แก่รัฐ 
เพ่ือรัฐจะได้น าไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างถนน สะพาน เขื่อน โรงไฟฟ้า เป็นต้น 
การประกอบอาชีพของประชาชน ในชุมชนและในประเทศ จึงเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อีก
ทางหนึ่ง 
3. ประเภทของอาชีพ  
  อาชีพต่าง ๆ ในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายอาชีพ ซึ่งบุคคลสามารถจะเลือกประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัดความต้องการ ความชอบ และความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพประเภทใด จะเป็น
อาชีพอิสระ หรืออาชีพรับจ้าง ถ้าหากเป็นอาชีพที่สุจริตย่อมจะท าให้เกิดรายได้มาสู่ตนเอง และครอบครัว
ถ้าบุคคลผู้นั้นมีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ตลอดจนมีความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ จะท าให้มองเห็น
โอกาสในการเข้าสู่อาชีพ และพัฒนาอาชีพใหม ่ๆ ให้เกิดอยู่เสมอ 
  ประเภทของอาชีพ แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้ (สมคิด มิมมา, 
2556) 
  1. ประเภทอาชีพที่แบ่งตามเนื้อหาของอาชีพ 
   การแบ่งอาชีพแบ่งตามเนื้อหาอาชีพนั้น ยึดหลักการแบ่งตามเนื้อหาวิชาของแต่ละอาชีพ 
ดังนี้ 
 1.1 อาชีพเกษตรกรรม (Agricultural Occupation) ส าหรับประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่
อันอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ส าหรับประเทศไทยถือเป็นอาชีพหลักและอาชีพ
ส าคัญของปะเทศ เพราะประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ประกอบอาชีพนี้ เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการผลิต 
การจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการทางด้านการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากใช้บริโภคกัน
เป็นส่วนใหญ่แล้วยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทางอุตสาหกรรม อาชีพเกษตรกรรมของไทย ได้แก่ 
การท านา ท าสวน ท าไร่ และการเลี้ยงสัตว์ 
 



27 
 

แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรอ่งทางสตปิัญญา 

 1.2 อาชีพอุตสาหกรรม (Industry Occupation) คือ กระบวนการน าวัตถุดิบ วัสดุ 
หรือสินค้า บางชนิดมาแปรรูปเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในขั้นตอนของกระบวนการผลิต
ประกอบด้วยปัจจัยมากมาย ได้แก่ เครื่องจักร อาคาร วัสดุอุปกรณ์ ทุน แรงงาน การบริหารจัดการ ฯลฯ 
และอาชีพอุตสาหกรรมสามารถแบ่งตามขนาดของการด าเนินการ ดังนี้ 1) อุตสาหกรรมในครอบครัว 
2) อุตสาหกรรมขนาดย่อม 3) อุตสาหกรรมขนาดกลาง 4) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
 1.3 อาชีพพาณิชยกรรม (Commerce Occupation) คือ อาชีพที่เป็นตัวกลางในการ
จ าหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะด าเนินการในรูปแบบของการซื้อมาขายไป ผู้ประกอบ
อาชีพนี้จึงจัดเป็นคนกลางที่ท าหน้าที่ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตแล้วน ามาขายต่อให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ได้แก่ 
การค้าปลีกและค้าส่ง โดยการจัดจ าหน่ายในรูปแบบของการขายตรง หรือจัดจ าหน่ายทางอ้อม 
 1.4 อาชีพคหกรรม (Spill Smoke Occupation) เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับอาหาร การผลิต
อาหาร ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารว่าง รวมทั้งการเสริมสวย การตัดเย็บเสื้อผ้า 
  2. ประเภทอาชีพแบ่งตามลักษณะของอาชีพ 
   ลักษณะการประกอบอาชีพในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
 2.1 อาชีพราชการ (Government Servant Occupation) หมายถึง การเป็นข้าราชการ
ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ 
 2.2 อาชีพรับจ้าง (Occupation work for) หมายถึง อาชีพที่มีผู้อ่ืนเป็นเจ้าของกิจการ
หรือเป็นผู้ว่าจ้าง โดยผู้ประกอบอาชีพเป็นผู้รับจ้างท างานให้ ซึ่งฝ่ายจ้างจะเรียกว่า “นายจ้าง”และฝ่ายที่
รับจ้างจะถูกเรียกว่า “ลูกจ้าง” และมีค่าตอบแทนที่นายจ้างจะตอบแทนให้เมื่อลูกจ้างปฏิบัติงานที่รับจ้าง 
นั้นให้ส าเร็จตามข้อตกลง ก็คือ “ค่าจ้าง” 
 2.3 อาชีพอิสระ (Freelance) หมายถึง อาชีพที่ต้องเป็นผู้ประกอบการลงทุน ลงแรง 
และบริหารจัดการกิจการด้วยตนเองคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม แต่ไม่ต้องใช้คนมาก หากมีความจ าเป็น
จะใช้วิธีจ้างคนมาช่วยงานเป็นครั้งคราว เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุนเองและจัดจ าหน่ายเอง คิดแผนงาน
และตัดสินใจเองทุกเรื่อง ฉะนั้นผู้ที่จ าประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองเห็นเส้นทาง
การด าเนินงานของตนได้เป็นอย่างดี และต้องมีความอดทนต่องานหนัก ต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
ได้อีกด้วย 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งในกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
และกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ เช่น โรงเรียนที่จะการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา อย่างโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่, โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน , 
โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ได้เปิดหลักสูตรอาชีพให้นักเรียนได้เลือกเรียน
ตามความถนัด ความสนใจ ความเหมาะสมกับศักยภาพและสภาพความพิการของนักเรียนแต่ละคน 
ให้ได้มีทักษะในอาชีพที่ตนเองเลือก เพ่ือการมีงานท าและการพ่ึงพาตนเองได้เมื่อจบการศึกษาออกไป 
โดยส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ก าหนดประเภทงานอาชีพออกเป็น 5 กลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
(ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2560) 
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  1. อาชีพเกษตรกรรม (Agriculture) เป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย 
เป็นการปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพ่ือเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง
ชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อ่ืนเพ่ือความยั่งยืนและเพ่ิมสมรรถภาพชีวิตมนุษย์ นับมีความส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่ดึกด าบรรพ์ ที่มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่างมากมายจากพืช สัตว์ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการด ารงชีวิต ตลอดจนในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงอีกด้วย อาชีพเกษตรกรรม
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
   1.1 การปลูกพืช นักวิชาการเกษตรได้แบ่งประเภทของอาชีพการปลูกพืชออกเป็นหลาย
ประเภท ตามวิธีการปลูก การดูแลรักษา การน าประโยชน์ไปใช้ แต่ในระดับชั้นนี้ได้จัดแบ่งตามลักษณะ
การปลูกและการดูแลรักษาออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
   1.1.1 พืชสวน หมายถึง พืชที่ปลูกในเนื้อที่น้อย สามารถให้ผลตอบแทนสูง ต้องการ
ดูแลรักษามาก ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
 1) ไม้ดอกไม้ประดับ นิยมปลูกไว้ในบ้าน และบริเวณบ้าน หรือในกระถาง 
ใช้พื้นที่ไม่มาก ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่เพื่อความสวยงาม เช่น กุหลาบ ดาวเรือง เทียนทอง ปาล์ม
ชนิดต่าง ๆ กล้วยไม้ ฯลฯ ซึ่งวิธีการดูแลรักษา โดยรดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอย่างง่าย ๆ 
 2) พืชผัก ปลูกในแปลงเพาะปลูกหรือสวนผัก เช่น หอม กระเทียม ผักชี มะเขือ 
คะน้า ผักบุ้ง แตงกวา ฯลฯ วิธีการดูแลรักษานอกจากจะรดน้ าพรวนดิน ใส่ปุ๋ยตามปกติแล้ว จะต้องก าจัด
แมลงศัตรูพืชและป้องกันเป็นอย่างดี 
 3) ไม้ผล ปลูกในสวนผลไม้หรือพ้ืนที่ที่มีบริเวณกว้างขวาง เพราะต้นไม้จะเป็น
ไม้ยืนต้น มีอายุการให้ผลยาวนาน เช่น มะม่วง ล าไย ลิ้นจี่ ขนุน ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น วิธีการ
ดูแลรักษาพิเศษกว่าปกติเพราะต้องใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน ตกแต่งก่ิง และตรวจสอบดูโรคและแมลง ศัตรูพืช 
 1.1.2 พืชไร่ หมายถึง พืชที่ปลูกโดยใช้เนื้อที่มาก มีการเจริญเติบโตเร็ว ไม่ต้องการ
ดูแลรักษามากเหมือนพืชสวน ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก มีอายุตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 1 ปี หรือมากกว่า 
เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ยาสูบ ฝ้าย ถั่วต่าง ๆ เป็นต้น ผลผลิตของพืชไร่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจและชีวิตประจ าวันของคนไทย โดยใช้บริโภคเป็นอาหารหลัก และเป็นสินค้าส่งออก  
จัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศท่ีสามารถน ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 9  อาชีพเกษตรกรรม การท านา ท าสวน ท าไร่ 
 แหล่งที่มา : http://jirayu0.blogspot.com/p/blog-page_17.html 
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 1.2 การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามชนบทนอกจากจะประกอบอาชีพท านา 
ท าไร่ แล้วมักจะเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยเพ่ือเป็นอาหาร แรงงาน ในการเพาะปลูก การขนส่ง และเพ่ือ
ความสวยงาม เพลิดเพลิน ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้ใช้งานมีบทบาทลดน้อยลง หันมาเลี้ยงสัตว์
เพื่อเป็นอาหาร เนื่องจากผู้บริโภคนิยมการกินเนื้อสัตว์อย่างแพร่หลาย อีกทั้งยั งส่งออกไปจ าหน่าย
ยังต่างประเทศอีกด้วย   
 1.3 การประมง การท าประมงเป็นการเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ าทุกชนิด
ของประเทศไทย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศเป็นจ านวนมาก การท าประมง
ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกตามลักษณะของแหล่งน้ าได้ 3 ประเภท คือ 
   1.3.1 การท าประมงน้ าจืด หมายถึง การท าประมงตามแหล่งบริเวณน้ าจืดที่ต่าง ๆ ได้แก่ 
การจับปลาในแม่น้ า ล าคลอง การเลี้ยงปลาน้ าจืดในกระชัง การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อ เป็นต้น 
   1.3.2 การท าประมงน้ าเค็ม หรือการท าประมงทะเล หมายถึง การจับปลา กุ้งทะเล  
ปลาหมึก ตลอดจนการเลี้ยงหอยทะเลต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่ เป็นต้น 
     1.3.3 การท าประมงน้ ากร่อย หมายถึง การท าประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่
น้ าเค็มกับพ้ืนที่น้ าจืด เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาด า การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง การเลี้ยงปลานวลจันทร์ 
เป็นต้น 
 

 
 

 ภาพที่ 10  อาชีพการท าประมงน้ าเค็ม 
 แหล่งที่มา : http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=1776.0  

http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=1776.0
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 1.4 การเกษตรแบบผสมผสาน คือ การจัดระบบกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
ประมง ให้มีการผสมผสานและเกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกัน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม เพ่ิมความสมบูรณ์ของอาหารพืชหรือสัตว์ 
การท าเกษตรหลาย ๆ อย่างรวมกันท าให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตเพ่ิมขึ้น ตลอดจนไม่เสี่ยงต่อ
สภาวะการขาดทุนจากราคาการขายผลผลิตเพียงอย่างเดียวที่มีราคาไม่แน่นอน ปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริม
และสนับสนุนแนวทางในการท าการเกษตรในแนวนี้ เช่น 
   1.4.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้บริหารและจัดการเกี่ยวกับ
ดิน น้ า ให้มีประโยชน์สูงสุดเพ่ือเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนพร้อมกับช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 
   1.4.2 การเกษตรแบบยังชีพ คือ การเกษตรหรือการผลิตเพื่อยังชีพ คือการเพาะปลูก
พอยังชีพ ซึ่งเป็นการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมแบบหนึ่งโดยการปลูกพืชใช้กินเป็นอาหารภายในครอบครัว
ไม่ได้ปลูกจ านวนมาก เหลือใช้พอที่จะส่งไปขายได้ 
   1.4.3 การเกษตรธรรมชาติ คือ การเกษตรแบบนี้เป็นการเกษตรที่กลับไปหาธรรมชาติ
หรือการเกษตรแบบฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมามีความสมบูรณ์ดังเดิม 
   1.4.4 การเกษตรแบบยั่งยืน คือ การเกษตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพ่ือรักษาดุลยภาพ
ทางธรรมชาติและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการเกษตรแบบนี้เป็นการท าการเกษตร
เพื่อต้องการให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้ทั้งการผลิตและการด ารงชีพโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัด 

 
ภาพที่ 11  อาชีพการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
              มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 
แหล่งที่มา : https://gnews.apps.go.th/news?news=31562   

https://gnews.apps.go.th/news?news=31562
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 2. อาชีพอุตสาหกรรม (Industry) เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการท าอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึง 
การผลิตสินค้าอันเนื่องมาจากการน าเอาวัสดุหรือสินค้าบางชนิดมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้มากขึ้น 
กระบวนการในขั้นตอนการผลิตมีปัจจัยมากมายนับตั้งแต่แรงงาน เครื่ องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เงินทุน ที่ดิน อาคาร รวมทั้งการบริหารจัดการ อาชีพอุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   2.1 อาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน คือ อุตสาหกรรมที่ท ากันในครัวเรือน หรือภายในบ้าน 
ใช้แรงงานคนในครอบครัวเป็นหลัก อาจใช้เครื่องจักรขนาดเล็กช่วยในการผลิต ใช้วัตถุดิบ วัสดุที่หาได้
ในท้องถิ่นเป็นปัจจัยในการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การจักสาน การท าร่ม การทอผ้า  
การท าอิฐมอญ ฯลฯ ลักษณะการด าเนินงานไม่เป็นระบบ การใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีการลงทุนไม่มากนัก 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2.2 อาชีพอุตสาหกรรมโรงงาน คือ อุตสาหกรรมที่ผลิตในโรงงาน สินค้าที่เกิดจากการผลิต
มักจะมีมาตรฐานเดียวกันไม่แตกต่างกันมากนัก พบมากในเขตเมืองหรือเขตที่มีความเจริญต่าง ๆ 
สินค้าพวกนี้มักเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ กระดาษทิชชู บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป อาหาร
กระป๋อง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และมีสินค้าบางประเภทที่มีการโฆษณาส่งเสริมการขายด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 12  การทอผ้า ถือเป็นอาชีพ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่ใช้แรงงานคน
ในครอบครัวเป็นหลักในการผลิต 
แหล่งที่มา : http://www.pooyai-
paiteo.com/?p=3993 

ภาพที่ 13  อาชีพอุตสาหกรรมโรงงาน 
การผลิตเครื่องยนต์ ที่ต้องใช้เครื่องจักร
และคนจ านวนมากช่วยในการผลิตทีละ
จ านวนมาก 
แหล่งที่มา : http://khaw-hot. 
blogspot.com/2017_07_20_archiv
e.html 
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  3. อาชีพคหกรรม (Home economics) คือ งานที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
มนุษย์ทุกคนต้องมีงานคหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน เช่น งานบ้านงานเรือน การท าความ
สะอาดบ้าน ซักผ้า และยังท าให้ก่อเกิดเป็นรายได้เพ่ือน ามาใช้ในการเลี้ยงชีพ เช่น งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย 
อาหาร เป็นต้น งานคหกรรมเป็นงานด้านหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เช่น งานเขียนภาพผนังโบสถ์ 
งานปั้น งานแกะสลัก และงานจักสานต่าง ๆ 
 งานคหกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายด้าน ดังนี้ 
 3.1 งานประดิษฐ์ คือ งานที่สามารถน ามาท าให้เกิดเป็นผลงานได้โดยใช้วัสดุเหลือใช้
จากการใช้งานหรือวัสดุจากธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ก้อนหิน เปลือกหอย เป็นต้น สามารถน ามาใช้
เป็นของประดับตกแต่งได้ ตัวอย่างเช่น กรอบรูป โมบาย โคมไฟ น ามาเป็นของใช้ เช่น กระเป๋า 
ตะกร้า ภาชนะใส่ของต่าง ๆ 
  3.2 อาหาร คือ งานที่เกี่ยวกับการบริโภคของมนุษย์สามารถรับประทานได้โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียกับสุขภาพและเพ่ือความเป็นอยู่ของมนุษย์ ถ้าไม่มีอาหารหรือน้ ามนุษย์ก็ไม่สามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้ ดังนั้น อาหารและน้ าจึงมีความส าคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก อาหารมีหลากหลายรูปแบบมีทั้ง
อาหารคาวและอาหารหวาน 
   อาหารคาว คือ อาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อ
เป็ด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น แกงเผ็ด แกงส้ม ผัดเนื้อ ผัดกระเพรา ต้มย าปลา ต้มจืด เป็นต้น 
   อาหารหวาน คือ อาหารที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ แต่มีส่วนผสมของน้ าตาล น้ าอ้อย 
ได้แก่ ขนมชนิดต่าง ๆ เช่น ขนมปัง ขนมชั้น ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ลอดช่อง เค้ก คุกกี้ 
เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           ภาพที่ 14  อาชีพคหกรรม การท าอาหาร สามารถประกอบเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้  
                          ให้แก่ ครอบครัวเป็นอย่างดีอีกอาชีพหนึ่ง 
            แหล่งที่มา : https://www.lifestyle224.com/content/12330 
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  3.3 งานตัดเย็บเสื้อผ้า คือ งานที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อีกอย่างหนึ่ง 
เพราะเสื้อผ้าถือเป็นเครื่องนุ่มห่มร่างกายที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและช่วยปกปิดสรีระร่างกาย
ของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกับอาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค งานตัดเย็บเสื้อผ้าจัดว่าเป็น
งานคหกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการออกแบบที่สวยงามจนกลายเป็น
แฟชั่นและเครื่องแต่งกายให้ดูสวยงามและช่วยเสริมบุคลิกภาพบุคคลให้น่ามองน่าเชื่อถือได้อีกด้วย 
  3.4 งานใบตอง คือ ชิ้นงานที่เกิดจากการน าใบตองมาประดิษฐ์สามารถน าไปใช้งาน
หรือประโยชน์ได้ เช่น กระทง พานบายศรี งานประดับตกแต่ง เป็นต้น งานใบตองเป็นงานที่แสดง
ถึงเอกลักษณ์ของไทยที่มีความละเอียด สวยงามที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน 
ทุกวันนี้อาจจะมีการประยุกต์รูปแบบไปบ้างแต่ก็ยังมีแบบดั้งเดิมให้เห็นอยู่ งานใบตองปัจจุบันเป็นที่
นิยมกันมากในการใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีและประดับตกแต่งสถานที่ในงานต่าง ๆ เช่น งานบวช 
งานแต่งงาน งานบายศรีสู่ขวัญ งานบวงสรวง งานไหว้ครู เป็นต้น จนกลายเป็นงานธุรกิจที่สร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี  

    3.5 งานดอกไม้ คือ งานที่นิยมกันมากเช่นเดียวกับงานใบตองหรือมากกว่า เพราะ
การจัดงานพิธีต่าง ๆ การจัดสถานที่เพ่ือประกอบพิธี หรือพิธีกรรมต่าง ๆ ก็มักนิยมน าดอกไม้มาประดับ
ตกแต่งด้วยกันทั้งนั้น จนกลายเป็นธุรกิจที่นิยมกันมากมาย ตังอย่างเช่น งานแต่งาน งานศพ งานพิธีเปิด 
งานต้อนรับ งานกินเลี้ยง งานอบรมสัมมนา เป็นต้น มักจะจัดซุ้ม ฉาก โต๊ะ สถานที่ ด้วยดอกไม้
ซึ่งผู้จัดจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญในด้านการจัด ออกแบบและตกแต่งเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
       ภาพที่ 15  งานประดิษฐ์ดอกไม้ เพื่อใช้ประกอบพิธีต่าง ๆ เป็นหนึ่งในอาชีพคหกรรม 
                       ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
       แหล่งท่ีมา : http://www.clayflower88.com 



34 
 

แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรอ่งทางสตปิัญญา 

  4. อาชีพความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ค าว่า “ความคิดสร้างสรรค์” ได้มีนักจิตวิทยา
และนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

 ทอร์แรนซ์ (Torrance. 1962. อ้างใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. 2552 : 30) 
ให้ค านิยามของความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดผลผลิต หรือสิ่งแปลก ๆ 
ใหม่ ๆ ที่ไม่รู้จักมาก่อนซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จาก
ประสบการณ์ แล้วรวบรวบความคิดเป็นสมมติฐานแล้วรายงานผลที่ได้รับจากค้นพบ 

 กิลฟอร์ด (Guilford, 1956. อ้างใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. 2552 : 32 - 33) 
กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นความสามารถด้านสมองที่จะคิดได้หลายแนวทาง หรือคิดได้
หลายค าตอบ เรียกว่า การคิดแบบอเนกนัย ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ 

 1. ความคล่องแคล่วในการคิด คือ ความสามารถของบุคคลในการหาค าตอบได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีค าตอบในปริมาณที่มากในเวลาจ ากัด 
 2. ความคิดยืดหยุ่นในการคิด คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลาย
ประเภทและหลายทิศทาง 

  3. ความคิดริเริ่ม คือ ความสามารถของบุคคลในการคิดหาสิ่งแปลกใหม่และเป็นค าตอบ
ทีไ่ม่ซ้ ากับผู้อ่ืน 

  4. ความคิดละเอียดลออ คือ ความสามารถในการก าหนดรายละเอียดของความคิด
เพ่ือบ่งบอกถึงวิธีสร้างและการน าไปใช้ 

  สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552 : 30) ให้ค านิยามของความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลที่แสดงความคิดหลายทิดทาง หลายแง่หลายมุม คิดได้กว้างไกล โดยน า
ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานที่ท าให้เกิดความคิดใหม่ อันน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง ๆ 
ทีแ่ปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยื ดหยุ่น
ในการคิด และความละเอียดอ่อน 

  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553 : 111) ให้ค านิยามว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นขบวนการคิด
แบบอเนกนัย ที่บูรณาการประสบการณ์ที่มีแล้วสร้างรูปแบบความคิดใหม่ หรือผลิตผลใหม่ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  จากการให้ความหมายของ ความคิดสร้างสรรค์ ของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่า อาชีพความคิดสร้างสรรค์ คืออาชีพที่ใช้กระบวนการคิดที่มีความริเริ่ม ละเอียดลออ 
มีความคล่องแคล่วและมีความยืดหยุ่นในการคิด เพ่ือการสร้างผลงาน ชิ้นงานหรือแนวทางที่แปลกใหม่ 
ไม่ซ้ าใคร ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการคิดขึ้นใหม่ ปรับปรุงหรือดัดแปลงจากความคิดเดิมผสมผสาน
กันเกิดเป็นสิ่งใหม่รูปแบบในที่สุด 
  อาชีพความคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ก าหนด 
ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ในหลักสูตรสถานศึกษามี ดังนี้ 
  4.1 งานวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือ งานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น มุ่งแสดงในด้าน
ความงามเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์และจิตใจเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 6 สาขา ดังนี้ 
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 4.1.1 จิตรกรรม (Painting) คือ การเขียนภาพลงบนวัตถุต่าง ๆ เช่น กระดาษ 
ไม้อัด ผ้าใบ ผนังปูน ฯลฯ สีที่ใช้ในการเขียน เช่น สีน้ า สีโปสเตอร์ สีฝุ่น สีชอล์ก สีน้ ามัน สีอะคริลิก 
ผงถ่านคาร์บอน ภาพที่เขียนมีหลายลักษณะ เช่น ภาพคนเหมือน (Portrait) ภาพสัตว์ (Animal) 
ภาพทิวทัศน์บก (Landscape) ภาพทิวทัศน์ทะเล (Seascape) ภาพหุ่นนิ่ง (Still life) ภาพชีวิตประจ าวัน 
(Genre painting) ภาพประกอบ (Illustration) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1.2 ประติมากรรม (Sculpture) คือ งานศิลปกรรมที่สร้างเป็นรูปทรง 3 มิติ 
โดยวิธีการแกะสลัก การปั้น หรือการใช้หลายวิธีการร่วมกัน ได้แก่ การปั้น การแกะสลัก การหล่อ การทุบ 
การตี การเคาะ วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ดิน ขี้ผึ้ง สบู่ ไม้ หิน  ปูนปลาสเตอร์ โลหะต่าง  ๆ ลักษณะงาน
ประติมากรรมจะมีเป็น 3 มิติ กล่าวคือ นอกจากความกว้างและความยาวแล้ว ยังมีความหนา หรือ
ความลึกรวมทั้งปริมาตรของรูปทรงด้วยงานประติมากรรมแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1) ประติมากรรมนูนต่ า (bas - relief) คือ มีลักษณะเป็นเส้นร่อง หรือ
เป็นแอ่งลึกลงไปเพียงเล็กน้อย หรือนูนจากพ้ืนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยสามารถมองด้านหน้าได้เพียงด้านเดียว 
เช่น เหรียญกษาปณ์ เหรียญตราต่าง ๆ ฯลฯ 
    2) ประติมากรรมนูนสูง (high - relief) คือ งานที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจาก
ผิวพ้ืนมากกว่าแบบนูนต่ า สามารถมองเห็นด้านข้างของงานได้พอสมควร เช่น รูปแกะสลักเทพอัปสร
แห่งนครวัด รูปแกะสลักท่ีฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฯลฯ 
  3) ประติมากรรมลอยตัว (round - relief) คือ งานที่มีลักษณะมองเห็น
ได้รอบด้าน เช่น รูปหล่อทหาร ต ารวจ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พระประธานในพระอุโบสถ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16  การน าแผ่นไม้เก่าผุพังมาวาดภาพ 
เป็นผลงานจิตรกรรมไทย ถือเป็นการ คิดสร้างสรรค์
ผลงานอีกรูปแบบหนึ่ง 
ผลงานถ่ายภาพของ : พูลศักดิ์ ตุละวิภาค 
 

ภาพที่ 17 ผลงานประติมากรรม รูปปูนปั้น
พญานาคหัวบันได ทางขึ้นวัดพระธาตุปูแจ 
จังหวัดแพร่ ที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการ 
ตามความเชื่อทางศาสนา และความคิด
สร้างสรรค์ของช่าง 
ผลงานภาพถ่ายของ : พูลศักดิ์  ตุละวิภาค 
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 4.1.3 สถาปัตยกรรม (Architecture) คือ การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที ่
เช่น ที่อยู่อาศัย สาธารณสถาน ศาสนสถาน ฯลฯ โดยค านึงถึงความสะดวกเหมาะสมกับการใช้สอย  
ความมั่นคงแข็งแรงความสวยงามน่าชื่นชม ซึ่งถ้างานก่อสร้างอาคารสถานที่แห่งใดมีความวิจิตร หรือ
ประดับประดาสวยงามเกินจุดมุ่งหมายแค่เพียงที่อยู่อาศัยหรือใช้สอยอ่ืน ๆ ก็ยิ่งมีคุณค่าในทางวิจิตรศิลป์
มากยิ่งขึ้น 
  4.1.4 ภาพพิมพ์ (Print) คือ งานที่มีลักษณะเป็น 2 มิติบนพ้ืนระนาบคล้าย
กับงานจิตรกรรม ต่างกันคือภาพพิมพ์จะต้องสร้างสรรค์บนแม่พิมพ์ก่อน แล้วจึงน าไปพิมพ์บนแผ่นภาพ 
การพิมพ์ภาพมีหลายเทคนิควิธีการ เช่น ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (silk screen) ภาพพิมพ์กัดกรด (etching) 
ภาพพิมพ์สเตนซิล (stencil) ภาพพิมพ์แกะไม้ (woodcut) ฯลฯ 
  4.1.5 สื่อผสม (Mixed media) คือ งานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือเทคนิควิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อาจมีลักษณะเป็น 2 มิติหรือ 3 มิติก็ได ้
  4.1.6 ศิลปะภาพถ่าย (Photography) คือ ภาพถ่ายที่จัดอยู่ในประเภทวิจิตรศิลป์
นั้นเป็นการถ่ายภาพที่ใช้เทคนิคและวิธีการที่แปลกกว่าภาพถ่ายที่ท าให้ผู้ชมเกิดความคิดความเจริญ
ทางสติปัญญา มีผลในทางสร้างสรรค์ มิใช่ภาพอนาจาร หรือภาพถ่ายโดยทั่วไป 
  4.1.7 วรรณกรรม (literature) คือ งานประพันธ์ต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง เป็นการแสดงออกถึงศิลปะในการใช้ภาษา โดยการเรียบเรียงถ้อยค าอย่างสละสลวย
และเหมาะสม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความคิดของผู้ประพันธ์ หรือเป็นการเล่าเรื่อง  หรือพรรณนาถึง
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  4.1.8 ดนตรีและนาฏศิลป์ (Music & Drama) ดนตรี (music) คือ ศิลปะ 
ที่แสดงออกโดยการเรียบเรียงระดับเสียงสูงต่ าที่ใช้ความรู้สึก และจินตนาการสร้างสรรค์ผสมผสานกัน
อย่างลงตัวผ่านเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความไพเราะ ส่วน นาฎศิลป์ (drama) เป็นการ
แสดงออกทางลีลา ท่าทางการร า การแสดงโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความงาม ความพอใจ งานศิลปะ
ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และศิลปะภาพถ่าย เป็นศิลปะ
ที่เรารับรู้และชื่นชมได้โดยใช้ประสาทสัมผัสทางตาด้วยการมองเห็น เราจึงเรียกรวมศิลปะทั้ง 6 ประเภทนี้ว่า 
ทัศนศิลป์ (Visual art) ส่วนศิลปะประเภทวรรณกรรมและดนตรีและนาฏศิลป์ เรียกว่า โสตทัศนศิลป์ 
(Audiovisual art) 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ภาพที่ 18  วงดนตรี Me - Easy ของนักเรียน
โรงเรียนเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่น าเครื่อง
ดนตรีไทยมาเล่นกับเครื่องดนตรีสมัยใหม่ 
แหล่งที่มา : https://www.kroobannok.com 



37 
 

แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรอ่งทางสตปิัญญา 

 
 
 
  
 
 
 

    

 
  4.2 งานประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) คือ งานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่เน้นประโยชน์การใช้สอยเป็นหลักส่วนด้านความงามเป็นสิ่งรองลงมา หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย แบ่งออกเป็น 5 แขนง คือ 
    4.2.1 พานิชยศิลป์ (Commercial Arts) คือ งานที่เน้นประโยชน์ทางด้านการค้าขาย 
    4.2.2 มัณฑนศิลป์ (Decoration Arts) คือ งานศิลปะการตกแต่งทั้งตกแต่งภายนอก
และตกแต่งภายใน 
     4.2.3 อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts) คือ งานศิลปะที่เกี่ยวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
    4.2.4 หัตถศิลป์ (Craftsmanship) คือ งานศิลปะที่น าไปใช้ในงานหัตถกรรม 
โดยใช้มือท าเป็นส่วนใหญ่ มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น เครื่ องปั้นดินเผา งานแกะสลักไม้ 
งานถักทอ งานหวาย รวมถึงงานช่าง 10 หมู่ของไทยด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพที่ 20  งานท าป้ายตัวอักษร เป็นงานศิลปะ 
ประเภทงานพาณิชยศิลป์ที่เน้นประโยชน์ 
ทางด้านการค้า 
แหล่งที่มา : http://www.findglocal.com 
/TH/Nonthaburi/462288327158085/ 
%E0%B8%AB 
 

%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0
%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8
%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93

ภาพที่ 21  งานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  
จัดเป็นงานศิลปะประเภทพาณิชยศิลป์ที่เน้น 
ด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก 
แหล่งที่มา : https://www.thailandtopvote.com 

ภาพที่ 19  การแสดงฟ้อนร า ของนักเรียน
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 
แสดงออกทางลีลา ท่าทาง ซึ่งถือเป็นการ
แสดงออกทางศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ 
 

http://www.findglocal.com/
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 5. อาชีพพานิชยการและบริการ (Commerce & Service) 
 5.1 อาชีพพานิชยการ (Commerce) เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจการค้า 
ซึ่งกลุ่มงานอาชีพพานิชยการจะประกอบไปด้วย งานการบัญชี การเงินและการธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก 
การตลาด การเลขานุการ การจัดการส านักงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และโลจิสติกส์ เป็นต้น กลุ่มอาชีพ
พานิชยการจะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขาย
สินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรม กระบวนการปฏิบัติงานการบัญชีที่ใช้ในการควบคุม การตรวจสอบงานบัญชี
และการช าระภาษีของกิจการ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีที่รองรับ
การขายปลีกและการขายส่ง การจัดแสดงสินค้า การโฆษณา การหาข้อมูลทางการตลาด การจัดจ าหน่าย
สินค้าและบริการ การจัดซื้อ การส่งเสริมการขาย การบรรจุภัณฑ์ หลักการตลาด 
  ผู้ที่ศึกษาส าเร็จสาขาวิชาเหล่านี้สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
เอกชนรวมทั้งสามารถน าไปประกอบอาชีพธุรกิจของตนเองได้ แต่ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาหากจะเรียนรู้อาชีพในกลุ่มสาขาวิชาเหล่านี้ไปประกอบอาชีพคงเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจาก
เป็นวิชาที่จะต้องอาศัยความรู้ความจ า การวิเคราะห์ วางแผน การคิดค านวณ มีความรอบรู้ มีไหวพริบดี 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ฉลาดและรู้ทันคน ซึ่งเกินกว่าศักยภาพของเด็กพิการทางสติปัญญา
ที่จะสามารถเรียนรู้ได ้

  
   
  

ภาพที่ 23  อาชีพพานิชยการ ประเภท 
งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        
แหล่งที่มา : https://tab.thai-tech.ac.th/ 
computer-business/ 
 

ภาพที่ 22  อาชีพพานิชยการ ประเภท 
งานการบญัชี       
แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/ 
7lovelywork/thantphaethy 
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 5.2. อาชีพการให้บริการ (Service) ค าว่า “บริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” 
ซึ่งหมายถึง การกระท าที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือการด าเนินการที่เป็น
ประโยชน์ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2549 ก) ซึ่งตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 7 ตัว มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะการเป็นผู้ให้บริการ ดังนี้ 
  S = Smiling & Sympathy : ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อ
ความล าบากยุ่งยากของผู้มารับการบริการ 
  E = Early Response : ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
  R = Respectful : แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ 
  V = Voluntariness Manner : การให้บริการที่ท าอย่างสมัครใจ เต็มใจท า ไม่ใช่
ท าอย่างเสียมิได้ 
  I = Image Enhancing : การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ และภาพลักษณ์
ขององค์กร 
  C = Courtesy : ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพ และมีมารยาท 
  E = Enthusiasm : ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการ และให้บริการ
มากกว่าผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้ 
  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง ปฏิบัติรับใช้ หรือ 
ให้ความสะดวกต่าง ๆ ดังนั้น อาชีพการให้บริการ จึงหมายถึง อาชีพที่เป็นผู้คอยรับใช้ อ านวยความสะดวก 
ซึ่งเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ให้แก่ผู้มารับความสะดวก “ผู้รับบริการ” ซึ่งการบริการ เป็นกระบวนการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการรับบริการ  (ผู้บริโภค/ลูกค้า) 
กับผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) ในการที่จะตอบสนอง
ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุผลส าเร็จ 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การบริการ เป็นกิจกรรมการกระท า  และ
การปฏิบัติที่ผู้ให้บริการจัดท าขึ้นเพ่ือเสนอและส่งมอบสู่ผู้รับบริการ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้นร่วมกับ
การขายสินค้าเพ่ือสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ หรือผู้บริโภคเพ่ือส่งเสริม
การขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ประเภทของอาชีพการให้บริการ สามารถจัดประเภทได้ 4 ประเภท ดังนี้ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 
2549 ข) 
  1. การบริการต่อร่างกายลูกค้า (People Processing Service) เป็นบริการที่มีการถูกเนื้อ
ต้องตัวลูกค้าโดยตรง เช่น ตัดผม นวดแผนโบราณ เป็นต้น หรือไม่ก็เป็นบริการทางกายภาพ เช่น 
บริการขนส่งมวลชนที่เคลื่อนย้ายตัวลูกค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งลูกค้าจ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่
ให้บริการตลอดทั้งกระบวนการให้บริการจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์ตามที่ต้องการจากการบริการนั้น  
  2. การบริการต่อจิตใจลูกค้า (Mental Stimulus Processing Service) เป็นการให้บริการ
โดยไม่จ าเป็นต้องถูกเนื้อต้องตัวลูกค้า หรือผู้รับบริการ แต่เป็นการให้บริการต่อจิตใจ อารมณ์ 
หรือความรู้สึกของลูกค้าหรือผู้รับบริการ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงเรียน วัด โบสถ์ เป็นต้น  
ซึ่งลูกค้าจ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่ให้บริการตลอดทั้งกระบวนการให้บริการ จนกว่าจะได้รับผลประโยชน์
ตามท่ีต้องการจากการบริการนั้น  
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  3. การบริการต่อสิ่งของของลูกค้า หรือผู้รับบริการ (Procession Processing Service) 
เป็นการซื้อบริการให้กับสิ่งของของเรา เช่น บริการซัก อบรีด การน าสัตว์ไปหาสัตวแพทย์ การบริการ
ล้างรถ เป็นต้น บริการในกลุ่มนี้เป็นการให้บริการโดยการถูกเนื้อต้องตัวสิ่งของ สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของ
อย่างใดอย่างหนึ่งของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจ าเป็นต้องเอาสิ่งของ หรือสัตว์เลี้ยงมาไว้ในสถานที่บริการ  
โดยตัวลูกค้าไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานบริการในระหว่างที่เกิดการให้บริการก็ได้ 
  4. การบริการต่อสารสนเทศของลูกค้า หรือผู้รับบริการ (Information Processing Service) 
เป็นการบริการที่กระท าต่อสิ่งของของลูกค้า หรือผู้รับบริการเช่นเดียวกับการบริการประเภทที่ 3 
แต่ต่างกันที่ลักษณะของสิ่งของของลูกค้า หรือผู้รับบริการจะเป็นสิ่งของที่ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลสารสนเทศของลูกค้า หรือผู้รับบริการ บริการประเภทนี้ ได้แก่ ธนาคาร ไปรษณีย์ บริการ 
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริการวิจัยการตลาด เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  อาชีพการให้บริการส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรเป็นกลุ่มงานการ
ให้บริการที่ไม่มีขั้นตอนการให้บริการที่สลับซับซ้อนมาก เหมาะกับสภาพความพิการ หรือศักยภาพ
ของนักเรียนที่จะสามารถท าได้ เช่น การนวดแผนโบราณ การนวดฝ่าเท้า การซักผ้า การรับส่งสินค้า 
การท าความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า ดูแลอย่างใกล้ชิดในระยะแรก ๆ 
จนกว่าจะให้บริการได้จนคล่องตัวหรือช านาญ จึงค่อยห่างระยะออกมาจนปล่อยให้ท าเองในที่สุด 
  จากอาชีพต่าง ๆ ทั้ง 6 กลุ่มอาชีพ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ที่เปิดเป็นรายวิชาอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความชอบ ความถนัด 
หรือความสนใจของนักเรียนแต่ละคนเพ่ือให้เกิดความตระหนักในความส าคัญในระดับชั้นประถมศึกษา 
ทดลองศึกษาเรียนรู้ในอาชีพที่สนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเรียนรู้ฝึกฝนงานอาชีพที่ตนเอง
เลือกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 5) และออกฝึกประสบการณ์งานอาชีพในสถานที่จริง 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 เพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ในการท างานอาชีพที่เลือกทักษะ
ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะฝึกงาน เพื่อเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพอย่างเต็มตัว
เมื่อจบการศึกษาออกไปและใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข 

ภาพที่ 24  อาชีพตัดผม จัดเป็นอาชีพบริการ
ต่อร่างกายลูกค้า ประเภทหนึ่ง 
แหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/ 
publicize/news_668655 

ภาพที่ 25  อาชีพไปรษณีย์ จัดเป็นอาชีพบริการ
ต่อสารสนเทศของลูกค้า 
แหล่งที่มา : https://mgronline.com/ 
onlinesection/photo-gallery 
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4. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
  ในการประกอบอาชีพประเภทใดก็ตามให้เกิดความส าเร็จในอาชีพนั้น ๆ นอกจากจะต้องใช้
ความรู้ ทักษะความสามารถ ความช านาญในการท าแล้ว สิ่งที่ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ
ทุกชนิดให้ประสบความส าเร็จอีประการหนึ่งก็คือ คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพที่มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับอาชีพที่ท านั่นเอง ถึงแม้จะมีความรู้ ความสามารถในการท าอาชีพนั้น ๆ มากเพียงใดก็ตาม 
แต่หากขาดคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพที่ดีส าหรับอาชีพนั้นแล้วก็ไม่สามารถน าพาตัวเองให้ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพนั้นได้ 
  ในที่นี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ ใน 6 กลุ่มอาชีพที่กล่าวมา เนื่องเพราะ
เป็นอาชีพที่สถานศึกษาได้เปิดให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้เลือกเรียน และเพ่ือเป็น
แนวทางให้ครูผู้สอนได้น าไปเป็นข้อมูลในการเตรียมตัวนักเรียนให้มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับ
อาชีพที่นักเรียนได้เลือกน าไปประกอบเป็นอาชีพของตนเมื่อจบการศึกษาออกไป ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องการท างาน ตระหนักว่าการท างานท าให้คนมีคุณค่า 
อาชีพทุกอาชีพที่เป็นอาชีพที่สุจริตล้วนเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ความส าเร็จน่าชื่นชมจะต้องมาจากความ 
สามารถ การมีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง จะช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในการท างานและปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. มีนิสัยพ้ืนฐานการท างานที่ดี ได้แก่ มีความขยัน มีความอดทน มีใจรักในการท างาน 
มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการท างาน ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ 
  3. มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการท างานให้ชัดเจน 
  4. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี เพราะส่งผลต่อการประกอบอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ 
  5. รู้จักมองภาพอนาคตของอาชีพที่ท าอยู่นั้นว่าจะมีทิศทาง หรือแนวโน้มที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง จ าเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด สิ่งใดบ้าง เพ่ือช่วยให้อาชีพ
ที่ท าพัฒนาก้าวหน้าไปได้ 
  6. มีการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงงาน หรืออาชีพที่ท าให้เจริญก้าวหน้า 
ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องในอาชีพที่ท า มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักสัมมาคารวะต่อบุคคล 
  จากคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพที่กล่าวมา ถึงแม้จะเป็นการยากที่นักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อจ ากัดในด้านทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ และการจดจ า 
อันเนื่องมาจากสภาพความพิการก็ตาม แต่ก็เป็นภาระหน้าที่ที่ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องพัฒนานักเรียน
ให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับอาชีพที่นักเรียนเลือกให้ได้ โดยเริ่มฝึกฝนให้นักเรียนได้ตระหนัก
เรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาเป็นต้นมาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่นักเรียนอยู่อาศัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในการร่วมกันวางแผนพัฒนา เพ่ือให้นักเรียนสามารถท างาน หรือประกอบอาชีพที่เลือกได้ประสบ
ความส าเร็จต่อไป 
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ภาพที่ 26  การเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ ในโรงเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 
 
 

อาชีพ 

ตระหนักรู้ เห็นความส าคัญ 
ของการประกอบอาชีพ 

การเรียนรู้ 

ในโรงเรียน 

อาชีพเกษตรกรรม 

อาชีพพานิชยการ 


