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ความหมายความสำคัญของอาชีพ 
 

วิชาชีพ คือ อาชีพท่ีจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ ครู 
วิศวกร ทหาร ตำรวจ  เป็นต้น 

สัมมาชีพ คือ อาชีพท่ีถูกกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม หรืออาชีพท่ีไม่ทำให้ตนเองและ
ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น ทำนา ค้าขาย ก่อสร้าง รับจ้าง ทำประมง รวมถึงอาชีพที่กระทำถูกต้องตามกฎหมายและ
ศีลธรรม 

มิจฉาชีพ คือ อาชีพที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมและค่านิยมอันดีงาม หรืออาชีพที่ทำให้ตนเองและ
ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น  ค้าขายยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ การปล้นจี้ ชิงทรัพย์ รวมถึงวิชาชีพที่ปฏิบัติหรือ
กระทำขัดกับกฎหมายและศีลธรรม 

 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพต้องรู้จักโลกของงาน คือ รู้จักอาชีพอย่างละเอียดหลายๆ อาชีพ โดย
การศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และการใช้บริการงานแนะแนวอาชีพของโรงเรียน ตลอดจนคำแนะนำ
ของผู้ปกครอง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพ จะทำให้สามารถเลือกอาชีพได้เหมาะสม
กับตนเอง และเลือกสาขาวิชาเรียนให้เหมาะสมกับอาชีพที่ต้องการจะทำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการว่างงานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

การมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความเช่ือมั่นในการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น ผลงานมี
คุณภาพดีขึ้น ได้ผลกำไรมากขึ้น 

 
ความสำคัญของการสร้างอาชีพจึงมีความสำคัญดังนี้ 
 

 1. ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ เมื่อมีอาชีพ มีรายได้ สามารถจับจ่ายใช้สอย ซื้อสิ่งของต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้ 
ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 2. ช่วยสร้างครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ  รายได้ส่วนท่ีเหลือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเมื่อเก็บ
สะสมไว้เป็นการสร้างอนาคตและดูแลครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข 

 3. ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในสังคม  ผู้ที่มีอาชีพและมีรายได้จะได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้คนในสังคม 
เพราะสังคมส่วนใหญ่มองว่าคนท่ีมีอาชีพเล้ียงตัวเองได้ จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เช่น ไม่ลักขโมย ไม่
ขอหรือหยิบยืมส่ิงของจากผู้อื่น 

 4.  สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเป็นคู่ครอง  หากผู้ที่มาเป็นคู่ชีวิตมีอาชีพ มีรายได้ และมีฐานะที่มั่นคง 
จะทำให้ท้ังสองฝ่ายมั่นใจได้ว่า เมื่อมาอยู่ร่วมกันจะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุข ไม่ลำบาก เดือดร้อน 
เพราะความยากจนหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

 5. การสร้างอาชีพทำให้กิจกรรมทางสังคมมีการเคลื่อนไหว  ในสังคมที่มีอาชีพหลากหลาย จะทำให้เกิด
กิจกรรมต่างๆ ขึ้นมากมาย เกิดการเชื่อมประสานกันของสังคมทุกระดับ เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนใน
สังคม 
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 6. ทำให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในทางบวก เรียกว่า การพัฒนา เช่น 
เกิดมีถนน รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ถ้าเป็นการเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น 
ขยะล้นเมือง น้ำเน่าเสีย การแย่งกันประกอบอาชีพ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการคอร์รับชัน โรคติดต่อ เกิด
มิจฉาชีพ  การเปล่ียนแปลงแบบนี้เรียกว่า ความเส่ือมถอยของเศรษฐกิจและสังคม  
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพทำได้ดังนี้ 

1. ความพร้อมส่วนบุคคล  ประกอบด้วยความพร้อมด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.1 ด้านร่างกาย  หมายถึง การมีสุขภาพร่างกายที ่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื ้อรัง และมี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงานอาชีพ 
       1.2 ด้านจิตใจและอารมณ์  ฝึกจิตใจให้มีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน จะต้องฝึกเรื่องการควบคุมอารมณ์ เพื่อ

ป้องกันการกระทบกระท่ังกับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือนายจ้าง 
       1.3 ด้านสังคม  ต้องฝึกการเข้าสังคม รู้จักมารยาททางสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้า

กับทุกคนในหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ ได้ดี   
       1.4  ด้านสติปัญญา  หมายถึง การมีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและความรู้พื้นฐานทางด้านอาชีพ

เพียงพอท่ีจะเรียนรู้หรือรับรู้ส่ิงใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาอาชีพหรือวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
อยู่เสมอ 

2.  ความพร้อมด้านทุน  คำว่า “ทุน” ในท่ีนี้ไม่ใช่เงินเพียงอย่างเดียว แต่หมายความรวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีนำมาใช้ในการประกอบอาชีพด้วย  

    3.  ความพร้อมด้านแรงงาน  หากเราไม่สามารถทำงานได้ทันเพียงคนเดียว จะต้องจัดจ้างแรงงานหรือ
ใช้แรงงานในครอบครัว ต้องเตรียมความพร้อมของแรงงานเหล่านั้นด้วยการฝึกหัดหรือให้การอบรม 

    4. ความพร้อมด้านสถานท่ี  หมายถึง ความพร้อมเรื่องสถานท่ีสำหรับดำเนินการเกี่ยวกับอาชีพนั้น รวม
ไปถึงสถานท่ีจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าด้วย 
 การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพอิสระมีข้ันตอนดังนี้ 

1.  ศึกษาข้อมูลอาชีพท้ังด้านบวกและด้านลบ  อาชีพทุกอาชีพจะมีส่วนดีและส่วนท่ีเป็นข้อจำกัด จึงควร
ศึกษาอาชีพท้ังด้านบวกและด้านลบให้ละเอียดและลึกซึ้ง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินตัวเองว่า ยังชอบหรือ
สนใจอาชีพนี้ต่อไปหรือไม่ 

2.  ทดลองทำ  เมื่อตรวจสอบตนเองแล้วว่าจะเลือกประกอบอาชีพนี้ต่อไป ให้เริ่มทดลองทำ อาจจะเป็น
การลงทุนเพียงเล็กน้อย ถ้ามีอาชีพประจำทำอยู่แล้วให้ทำควบคู่ไปกับอาชีพประจำ เพราะถ้าไม่ประสบความสำเร็จ
ในอาชีพนั้น ก็ยังมีงานประจำรองรับ ควรทดลองไปทีละอาชีพ  
อย่าทำหลายๆ อาชีพพร้อมกัน เพราะโอกาสจะประสบความสำเร็จมีน้อยมาก 

3.  ประเมินความเส่ียงก่อนตัดสินใจทำจริง  ตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยนำข้อมูลท้ังหมด 
มาเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะเรื่องความเส่ียงของอาชีพ  

4.  ลดภาระหนี้สิน  การประกอบอาชีพอิสระในช่างแรกๆ รายได้อาจจะยังไม่แน่นอน 
จึงต้องไม่มีหนี้สินหรือมีหนี้สินน้อยท่ีสุด   

5. เตรียมเงินสดสำรอง  ต้องมีเงินสดสำรองไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเงินสดหมุนเวียน 
ในการดำเนินการและเตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
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6. จัดระบบการทำงานของตนเอง ควรจัดทำตารางการทำงานให้ชัดเจนว่า ทำอะไร  
ท่ีไหน เมื่อไหร่ 
 
ทักษะท่ีจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ  
 

1. ทักษะกระบวนการทำงาน หมายถึง การลงมือทำงานด้วยตนเอง กระบวนการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมาย  4  ประการ  ดังนี้ 

       1.1  การวิเคราะห์งาน  ต้องใช้ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบหรือ
รายละเอียดของงานเพื่อนำมาใช้วางแผนการทำงาน 

       1.2 การวางแผนการทำงาน  หมายถึง การจัดลำดับข้ันตอนการทำงานว่างานใดต้องทำก่อน-หลัง 
โดยจัดทำออกมาในรูปตารางหรือปฏิทินปฏิบัติงาน  ที่ระบุวัน  เดือน  ปี  รายการปฏิบัติงาน  งบประมาณที่ใช้  
และในกรณีงานกลุ่มต้องกำหนดบุคคลรับผิดชอบงานเหล่านั้นด้วย 

       1.3 การปฏิบัติงานตามลำดับข้ันตอน  เป็นการลงมือทำงานตามแผนท่ีวางไว้ในปฏิทินปฏิบัติงาน                  
       1.4 การประเมินผลการทำงาน  เป็นการตัดสินว่าการทำงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

หรือไม่  
2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  เป็นทักษะในการใช้ความคิดระดับต่างๆ  เพื่อแก้ปัญหาอย่างมี

ขั้นตอน  ซึ่งประกอบด้วยทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดสังเกต การคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างทางเลือก และการคิดประเมินทางเลือก ใช้กระบวนการดังนี้ 

      2.1  การคิดสังเกต  
      2.2  การคิดวิเคราะห์                     
      2.3  การคิดสร้างทางเลือก 
      2.4  การคิดประเมินทางเลือก                
3.  ทักษะการทำงานร่วมกัน  เป็นการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึก

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกหลักการอยู่ร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องรู้จัก
บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ซึ่งต้องใช้ทักษะในการส่ือสาร คือ 
การฟัง  การพูด  และทักษะกระบวนการทำงาน  นอกจากนี้ยังต้องมีคุณธรรมในการทำงานร่วมกัน คือ ไม่เกี่ยง
งอน เห็นแก่ตัว เอาเปรียบ ก้าวก่ายงานซึ่งกันและกัน แต่ต้องร่วมมือ ช่วยเหลือกันด้วยความยินดี และเต็ม
ความสามารถ เมื่อกระบวนการทำงานกลุ่มเสร็จส้ินทุกครั้งต้องสรุปผลงานและนำเสนอรายงานต่อนายจ้าง 

4. ทักษะการแสวงหาความรู้  เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพทุกอาชีพเพราะเป็นการหา
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ในสาขาอาชีพท่ีทำเพื่อนำมาพัฒนาอาชีพ  มีกระบวนการดังนี้ 
4.1  การศึกษาค้นคว้า  คือ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้น จากเอกสารส่ิงพิมพ์  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
อินเทอร์เน็ต  และศึกษาดูงานจากสถานประกอบการหรือการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์อาชีพ 

4.2  การรวบรวม  คือ การรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าท้ังหมดเข้าด้วยกัน 
 เพื่อศึกษารายละเอียดในภาพรวมของอาชีพ 

4.3 การสังเกต  คือ การใช้ทักษะการคิดด้วยวิธีการสังเกต  
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4.4 การสำรวจ  คือ วิธีการหาข้อมูลด้วยการสำรวจ                     
4.5  การบันทึก  คือ  การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารด้วยการเขียน  พิมพ์  บันทึกเป็นภาพถ่าย 

บันทึกเป็นแถบวีดิทัศน์และบันทึกเป็นข้อมูลเสียง 
5. ทักษะการจัดการ  เป็นความพยายามของบุคคลที่ต้องการจัดระบบงานและระบบคน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน   
 5.1  การจัดระบบงาน  หมายถึง  การจัดระบบการทำงาน ทั้งงานอาชีพและงานในชีวิตประจำวัน

ของตนเองให้มีระบบระเบียบ ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยการนำทักษะกระบวนการทำงานไปใช้ผสมผสานกับทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา 

5.2 การจัดระบบคน  หมายถึง การจัดแบ่งตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบให้กับสมาชิกในกรณีที่ทำงาน
เป็นกลุ่ม  เป็นคณะ  หรือเป็นแผนก โดยใช้กระบวนการกลุ่มผสมผสานกับทักษะการทำงานร่วมกัน 

ตัวอย่างการวิเคราะห์อาชีพ 
อาชีพ คุณสมบัติ ทักษะที่จำเป็น 

 
 

 

 

อาชีพช่าง 

สุขภาพแข็งแรง 
ขยัน  อดทน  ใจเย็น 
มีความประณีต ละเอียดลออ 
ทำงานเป็นกะได้ 
ตรงต่อเวลา 

 

1. ทักษะกระบวนการทำงาน 
2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
3. ทักษะการทำงานร่วมกัน  
4. ทักษะการแสวงหาความรู้  
5. ทักษะการจัดการ   

 
 

 

 

              อาชีพตำรวจ 

ชอบช่วยเหลือติดต่อกับ
ประชาชน 
กล้าหาญ  อดทน  เสียสละ 
สุขภาพแข็งแรง 
มีระเบียบวินัย 

1. ทักษะกระบวนการทำงาน 
2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  
3. ทักษะการทำงานร่วมกัน   
4. ทักษะการแสวงหาความรู้ 
5. ทักษะการจัดการ   

 
 
 
 
 
 
อาชีพ พนักงานบริการบนเครื่องบิน 

ชอบงานบริการ 
มีมนุษยสัมพันธ ์
สุขภาพแข็งแรง 
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
มีบุคลิกภาพดี  รูปร่างหน้าตาดี 
ชอบท่องเท่ียวและเดินทาง 
 

1. ทักษะกระบวนการทำงาน 
2. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
3. ทักษะการทำงานร่วมกัน   
4. ทักษะการแสวงหาความรู้  
5.  ทักษะการจัดการ   
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