ใบความรู้ที่ 5 เรือ่ ง การวิเคราะห์งานและวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวติ หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 6 เรือ่ ง การวิเคราะห์และการวางแผนทางานเพื่อการดารงชีวติ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง23101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
จุดประสงค์

1.วิเคราะห์งานและวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวติ
การวิ เคราะห์งาน

การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการที่ทาขึน้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะงานทีจ่ ะทาให้รู้
ว่างานนัน้ จะ ต้องใช้ความรูค้ วามสามารถ ความชานาญ และความรับผิดชอบอย่างไรจึงจะทางานนัน้ ให้
สาเร็จ
การวิ เคราะห์งาน คือ การทีผ่ เู้ รียนสามารถแจกแจงงานที่จะทาได้ว่าเป็ นงานประเภทใด หรือ
ลักษณะใด ต้องใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์อะไรบ้าง มีขนั ้ ตอนปฏิบตั อิ ย่างไร เป็ นการฝึกให้ผเู้ รียนมองงานโดย
ภาพรวมออกมาว่าจะต้องทาอย่างไรงานจึงจะสาเร็จ
ประโยชน์ ของการวิ เคราะห์งาน
การวิเ คราะห์งานเป็ นเครื่อ งมือ ที่ส าคัญ อัน จะท าให้รู้ถึงหน้ าที่และความรับผิด ชอบของงาน
ความสัมพันธ์กบั งานอื่น ความรูค้ วามสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านและสภาพของการทางาน กล่าวโดยสรุป
การวิเคราะห์งานมี วัตถุประสงค์ทส่ี าคัญ 6 ประการ
1.การจะทางานนัน้ ให้สาเร็จลงได้จะต้องใช้กาลังกายและกาลังใจในการทางานอย่างไร
2.งานนัน้ จะทาเสร็จลงเมือ่ ไร
3.งานนัน้ จะทาสาเร็จในขัน้ ไหน
4.ผูป้ ฏิบตั งิ านนัน้ จะต้องทางานอย่างไร
5.ทาไมจึงต้องทางานนัน้
6.คนทีท่ างานนัน้ จะต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร
การวางแผนการทางาน
การวางแผนการทางาน หมายถึง การกาหนดแนวปฏิบตั งิ านไว้ล่วงหน้า ว่าจะทาอย่างไร ทา
เมือ่ ไร ทาโดยวิธใี ด ใครเป็ นผูท้ าและกาหนดงานเสร็จเมือ่ ไร ก็คอื การวิเคราะห์สถานการณ์ 5W1H ได้แก่
W – Who – ใคร
(ใครทาอะไร)
W – What – อะไร
(ทาอะไร)
W – Where – ทีไ่ หน (ทาทีไ่ หน)
W – When – เมือ่ ไร (ทาเมือ่ ไร)

W – Why – ทาไม
(ทาทาไม)
H – How – อย่างไร (ทาอย่างไร)
ขัน้ ตอนการวางแผน
1.รวบรวมงาน แจกแจงรายละเอียดของงานว่าเป็ นงานประเภทใด และกาหนดระยะเวลา
การทางาน ว่าเป็ นงานทีต่ อ้ งทา เป็ นงานประจาวัน ประจาสัปดาห์ หรือประจาเดือน
2.เขียนแผนการทางาน เป็ นการนาข้อมูลทีร่ วบรวมมาเขียนเป็ นแผนการปฏิบตั งิ าน ซึง่
สามารถ
แบ่งออกได้เ ป็ น 3 แบบ คือ แผนการปฏิบตั ิง านประจ าวัน แผนการปฏิบตั ิงานประจ าสัปดาห์ และ
แผนการปฏิบตั งิ านประจาเดือน การเขียนแผนการปฏิบตั งิ านต้องกาหนดหัวข้อทีส่ าคัญ ดังนี้
1) งานทีป่ ฏิบตั ิ ระบุงานและขอบข่ายงานทีท่ าให้ชดั เจน
2) จุดประสงค์ในการทางานเพื่ออะไร เช่น เพื่อความสะดวก เพื่อความสวยงาม เป็ นต้น
3) วัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ จัดเตรียมสาหรับปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้ ให้พร้อม
4) กาหนดเวลาต้องกาหนดระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านให้ชดั เจน เช่น เมือ่ ใด เวลาใด
ระยะเวลาเท่าไร
5) กาหนดขัน้ ตอนในการทางาน ให้ระบุการทางานให้ชดั เจนว่างานใดทาก่อน ทาหลัง
ให้เป็ นขัน้ ตอน
6) กาหนดผูร้ บั ผิดชอบ ให้ระบุผรู้ บั ผิดชอบให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานให้ชดั เจน
7) กาหนดค่าใช้จ่าย กาหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ทต่ี อ้ งซือ้ และประมาณค่าใช้จ่าย
3. การปฏิ บตั ิ งาน คือ การให้ผเู้ รียนได้ทางานตามลาดับขัน้ ตอนทีว่ างแผนไว้ ฝึกให้มลี กั ษณะ
นิสยั ทีด่ ใี นการทางาน เช่น พูดจาสุภาพ เหมาะสม มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ขยัน อดทนซื่อสัตย์ ฯลฯ และ
สามารถตรวจสอบการทางานของตนเป็ นระยะ ๆ
4. การประเมิ นผลการทางาน คือ การให้ผู้เ รียนได้ ประเมินผลทัง้ การวางแผนก่ อนการ
ทางาน ขณะปฏิบตั งิ านและเมือ่ งานสาเร็จแล้ว
4.1 ขัน้ ตอนในการวางแผนก่อนการทางาน ให้ประเมินว่าได้วางแผนไว้รอบคอบรัดกุม
หรือไม่จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ตรวจสอบดูแผน ทีว่ างไว้ว่าเป็ นไปได้หรือไม่
4.2 ขณะปฏิบ ัติใ ห้ป ระเมิน ว่ า วิธ ีการท างานเป็ น อย่า งไรบ้า งมีข้อ บกพร่อ งที่จ ะต้อ ง
ปรับปรุงอย่างไร
4.3 เมื่องานสาเร็จให้ประเมินว่าผลงานที่ออกมาเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่มขี ้อดี
ข้อเสียอย่างไร เพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุงผลงานของตนให้ดขี น้ึ

