
บทท่ี 7 
การสงเสริมอาชีพ 

การประกอบอาชีพมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอันมาก ท้ังน้ีก็
เพราะอาชีพไมใชจะสนองตอบความตองการของมนุษยเพียงดานเศรษฐกิจเทาน้ัน แตยัง
สนองความตองการดานอื่น  เชน ดานสังคม และจิตใจ เปนตน การเลือกอาชีพจึงมี
ความสําคัญตอชีวิตของบุคคล ถาเราเลือกอาชีพไดเหมาะสม เราก็มีแนวโนมท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพมีความเจริญกาวหนาเปนอันมาก ในทางตรงกันขาม ถา
เราเลือกอาชีพไดไมเหมาะสมโอกาสท่ีจะประสบความลมเหลวในการประกอบอาชีพก็มีอยู
มากเชนกัน  
 
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ 
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพท่ีสําคัญมี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ
ของซุปเปอร ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของกินซเบอรก และทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ
ของไทดแมนและโอฮารา (Ginzberg 1951; Super 1957; Tiedman and O’ Hara 1963) 
 ซุปเปอร (Super 1957, 99-108) ไดศึกษาการเลือกอาชีพและสรุปรวบรวมตั้งเปน
ทฤษฎีการเลือกอาชีพข้ึน โดยใชช่ือทฤษฎีวา “ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ” (theory of 
vocational development) ซุปเปอรใชคําวา “การพัฒนา” กินความหมายกวาง ซ่ึงรวมถึง 
ความชอบ การเลือก การพิจารณาตัดสินใจ และการเขาประกอบอาชีพ และเกี่ยวของกับ
ประเด็นตาง ๆ ดังน้ี  
 ความรูรากฐานเบื้องตนของทฤษฎีมีอยู 12 ประการ คือ 

1.   ความแตกตางระหวางบุคคล (individual differences) ทฤษฎีของความ
แตกตางระหวางบุคคลเปนหลักสําคัญ ท้ังดานท่ีเกี่ยวกับการศึกษา และจิตวิทยาทางอาชีพ 
เพราะบุคคลยอมแตกตางกันท้ังในดานความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ ดังน้ัน
การเลือกอาชีพของบุคคลก็ควรตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2.   ความสามารถหลาย ๆ อยางในตัวบุคคล (multipotentiality) บุคคลแตละคนมี
ขีดความสามารถประจําตัวของแตละบุคคล ท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในงานอยางใด
อยางหน่ึงหรือพอใจในงานอยางใดอยางหน่ึง การที่จะนําเอาคนหนึ่งไปเปรียบกับอีกคน
หน่ึงไมได ทุกคนจะมีความสามารถเฉพาะตัว แตมีคนละอยาง 

3.   กระสวนของความสามารถในอาชีพ (occupational ability patterns) อาชีพแต
ละอาชีพมีกระสวนของความสามารถเฉพาะของแตละอาชีพ เชน ความสามารถ ความ



สนใจ และบุคลิกภาพ น่ันคือ อาชีพหน่ึง ๆ ก็ตองการบุคคลท่ีมีความสามารถ  ความสนใจ 
และบุคลิกภาพตางไปจากอีกอาชีพหน่ึง 

4.   การเลียนแบบบทบาทของรูปแบบ (identification and role of models) บุคคล
สวนมากจะเลียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอื่น ในดานการประกอบอาชีพ วัยรุนจะสนใจ
โดยการเลียนแบบอาชีพจากผูใหญ ดังน้ันผูใหญก็ควรจะเปนรูปแบบท่ีดีใหแกเด็ก 

5.   ความตอเน่ืองของการตัดสินใจเลือกจะตองจัดใหเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง 
(continuous process) ท้ังน้ี เน่ืองจากสถานการณส่ิงแวดลอมท่ีบุคคลอาศัยอยู หรือ
ทํางานอยูยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และประสบการณ ดังน้ัน การเลือกและการ
ตัดสินใจก็ตองเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองกันไป 

6.   ชวงของชีวิต (life stage) กระบวนการเลือกอาชีพเปนกระบวนการตอเน่ืองตาม
ชวงชีวิตของบุคคล ซ่ึงแบงออกเปนขั้น ๆ ดังตอไปน้ี 

6.1  ข้ันของการเจริญเติบโต (growth stage) เร่ิมต้ังแตเกิดจนถึงอายุ 14 เปน
ระยะที่เด็กกําลังเจริญเติบโต 

6.2  ข้ันของการสํารวจ (exploration stage) ระหวางอายุ 14-25 ป เปนชวงท่ี
บุคคลพยายามทําความเขาใจตนเอง ทดลองสวมบทบาทของผูใหญ เชน การหาคู การหา
อาชีพ และการหาตําแหนงในสังคม 

6.3  ข้ันของการสรางหลักฐาน (establishment stage) ระหวางอายุ 25-45 ป 
เปนชวงท่ีบุคคลคิดมีครอบครัว มีบทบาทในสังคม มีอาชีพแนนอน มีงานทําม่ันคง และมี
บานอยูอาศัย 

6.4  ข้ันของชีวิตม่ันคง (maintenance stage) ระหวางอายุ 45-65 ป เปนชวง
ท่ีเห็นความสําคัญของครอบครัว พยายามท่ีจะมีหนาตา หาความกาวหนาในการทํางาน 

6.5  ข้ันของความเสื่อม (decline stage) ต้ังแตอายุ 65 ป ถึงตาย เปนชวงท่ี
ทํางานนอยและ มีความรับผิดชอบนอย และมีบทบาทในสังคมนอย 

7.  กระสวนของอาชีพ (career patterns) กระสวนของอาชีพข้ึนอยูกับระดับสังคม 
เศรษฐกิจ และโอกาส ซ่ึงกระสวนของอาชีพน้ีไดแกระดับสูงตํ่าของอาชีพ ความถี่ในการ
เปลี่ยนงานอาชีพบางอยางทําใหเปลี่ยนงานบอย แตอาชีพบางอยางก็ไมตองเปลี่ยนงาน
บอย ๆ 

8.  การพัฒนาอาชีพควรไดรับการแนะนําแนวทางที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อาชีพอยางเหมาะสม โดยการใหทดลองฝกงานบางตามโอกาสอันควร 

9.  การพัฒนาอาชีพเปนผลของการมีปฎิสัมพันธกันระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอม 
(development of the result of interaction) ส่ิงแวดลอม ไดแก การอบรมเลี้ยงดูจากบาน 
การไดรับการศึกษาจากโรงเรียน และจากสังคม ซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีชวยประเมินแปลความหมาย



ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพและทดลองวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อทําใหเกิดความเขาใจตนเอง ซ่ึง
นับวาเปนการสรางความคิดเกี่ยวกับตนเอง เชน รูจักความสนใจ รูจักความถนัด และ
ความสามารถของตนเอง ท่ีจะเปนไปไดจริง 

10.  การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประกอบอาชีพ (the dynamics of career 
patterns) กระบวนการประกอบอาชีพน้ีข้ึนอยูกับระดับสังคม เศรษฐกิจ ของบิดามารดา 
สติปญญา ความสามารถ และความสนใจ ของบุคคลซ่ึงไมคงท่ี เชนเดียวกับการพัฒนา
ของบุคคลตามชวงของการเจริญเติบโต (the growth stage) และระยะตนของชวงการ
สํารวจ (the early exploration stage) บุคคลจะมีความเขาใจเพียงเล็กนอยตอกระบวนการ 
พัฒนาอาชีพแตความเขาใจอันเล็กนอยน้ี จะมีประโยชนสําหรับกระบวนการประกอบอาชีพ 
ในชวงของการเจริญเติบโตระยะสุดทายของการสํารวจ (late exploratory stage) การสราง
หลักฐาน (establishment stage) และข้ันของชีวิตท่ีม่ันคง (maintenance stage) 

11.  ความพอใจในงานขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล ตําแหนง และ
บทบาทของบุคคล (job satisfaction: individual differences, status and role) บุคคลจะ
พึงพอใจในงาน ถางานนั้นไปกับวิถีชีวิต ความสามารถ และการไดสวมบทบาทตามบุคคล
น้ันตองการ ระดับของความพอใจขึ้นอยูกับระดับของการพัฒนาความคิดเกี่ยวกับตนเอง
ของบุคคล 

12.  งานคือวิถีทางของชีวิต (work is a way of life) งานเปนวิถีทางแหงชีวิตของ
บุคคล ไดคนพบทางออกท่ีใชแสดงความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ คานิยมของ
บุคคลน้ัน ๆ และความสามารถกระทําไดตามบทบาทที่บุคคลน้ันเลือกสรรแลว 

นอกจากน้ัน ซุปเปอร (Super 1957, 185-190) ยังไดเสนอหลักเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางอาชีพไว ดังน้ี 

1)  การพัฒนาทางอาชีพ เปนกระบวนการที่ตอเนื่องต้ังแตเร่ิมสนใจเลือกอาชีพ
ไปจนถึงประกอบอาชีพไดอยางม่ันคงเปนระยะเวลานาน 

2)  การพัฒนาทางอาชีพ เปนขั้นตอน และมีระเบียบแบบแผน 
3)  บุคคลจะมองเห็นความจริงเกี่ยวกับการเลือกอาชีพมากข้ึน เม่ือมีอายุ

เพ่ิมข้ึนนับต้ังแตวัยรุนจนถึงวัยผูใหญ 
4)  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง เร่ิมต้ังแตกอนวัยรุน และ เขาใจชัดแจง

เม่ือเขาสูวัยรุน 
5)  วิถีและอัตราการเคล่ือนไหวของแตละบุคคลจากระดับหน่ึงไปยังอีกระดับ

หน่ึง มีความสัมพันธกับสติปญญา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบิดามารดา 
ความตองการคานิยม ความสนใจ ทักษะ การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 



6)  แขนงอาชีพท่ีแตละบุคคลเลือกเก่ียวกับความสนใจ คานิยม และความ
ตองการเลียนแบบบิดามารดา หรือสังคมท่ีอาศัยอยู ระดับคุณภาพของการศึกษา 

7)  ความพอใจในงานและชีวิตข้ึนอยูกับความเหมาะสมของความสามารถ 
ความสนใจ คานิยม และบุคลิกภาพในงานอาชีพ 

8)  บุคคลจะเลียนแบบจากบิดามารดาโดยทางออม ซ่ึงมีบทบาทตอการเลือก
อาชีพดวย 

9)   การพัฒนาทางอาชีพดําเนินไปตลอดเวลา 
10) คุณสมบัติของบุคคลหน่ึงอาจจะเหมาะสมกับอาชีพหน่ึง 

 
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของ กินซเบอรก (Ginzberg 1974, 37-40) แบง

ชวงการเลือกอาชีพของบุคคลออกเปน 3 ระยะ คือ 
1) ระยะเพอฝน (fantasy period) คือระยะที่เด็กมีอายุ 0-10 ป เปนชวงวัยเด็ก

ตอนตนถึง 10 ป เปนระยะที่เด็กคิดฝนเอาเองวา โตขึ้นจะประกอบอาชีพอะไร โดย
ความคิดน้ีอาจไดรับอิทธิพลมาจากโทรทัศน ผูปกครอง และส่ือตาง ๆ เชน เด็กอาจเพอฝน
จะเปนทหาร ตํารวจ แพทย พยาบาล วิศวกร โดยท่ีมิไดคํานึงถึงขอเท็จจริงวาจะเปนไปได
หรือไม แตเปนส่ิงท่ีฝน เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็กเอง 

2) ระยะการเปลี่ยนแปลง (tentative period) คือระยะที่เด็กมีอายุระหวาง 11-
17 ป เปนระยะเวลาการเลือกอาชีพแตก็ยังไมตกลงใจแนนอน เร่ิมจากการที่เด็กสังเกต
พบวา มีกิจกรรมบางชนิดท่ีเขาสนใจ และชอบมากกวากิจกรรมอื่น ตอมาก็เริ่มรูสึกวาเขา
ทํากิจกรรมท่ีสนใจไดดีกวากิจกรรมชนิดอื่น การเลือกอาชีพในระยะนี้ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกท่ียึดองคประกอบเกี่ยวกับตนเองเชนคํานึงถึงความสนใจ ความสามารถ 
ความถนัด คานิยมของตนเอง ชวงนี้แบงระยะการเปลี่ยนแปลงออกเปน 4 ข้ันยอยคือ 

(1) ข้ันความสนใจ (interest stage) เปนชวงของเด็กวัยระหวางอายุ 11-
12 ป เด็กจะเลือกอาชีพตามความสนใจ ซ่ึงสวนมากจะสัมพันธกับความปรารถนาในระยะ
เพอฝน อาจตั้งคําถามวา สนใจอาชีพอะไร หรืออยากทํางานอะไร 

(2) ข้ันคํานึงถึงความสามารถ (capacity stage) เปนชวงของเด็กอายุ
ระหวาง 13-14 ป จะเลือกอาชีพโดยคํานึงถึงความสามารถ โดยการประเมินความสามารถ
ตนเองวาสามารถทําอะไรไดดีกวาผูอื่นบาง เพราะเร่ิมเรียนรูวาการเลือกท่ีอาศัยความ
สนใจอยางเดียวอาจผิดพลาดได 

(3) ข้ันคํานึงถึงคานิยม (value stage) เปนชวงของเด็ก อายุระหวาง 15-
16 ป ซ่ึงจะเร่ิมรูถึงคานิยม และสังเกตวาอะไรเปนส่ิงสําคัญสําหรับเขา ส่ิงท่ีเขาตองการคือ



เงิน เกียรติยศ โอกาสในการแสดงความคิดสรางสรรค คานิยมเหลาน้ีจะมีความสัมพันธกับ
การเลือกอาชีพของเขา 
   (4)  ข้ันหัวเลี้ยวหัวตอ (transition stage) เด็กอายุ 17 ป จะเริ่มรูจัก
พิจารณาจากขอเท็จจริง มีการนําเอาความสนใจ ความสามารถและคานิยมของตนเองมา
พิจารณาเลือกอาชีพ มีการวางแผนบาง แตยังไมเปนการตัดสินใจที่แนนอน 

3)  ระยะพิจารณาตามสภาพความเปนจริง (realistic period) เปนระยะของเด็กท่ี
มีอายุระหวาง 17-20 ป ซ่ึงเปนระยะที่เด็กพิจารณาตนเองและอาชีพประกอบกัน เพื่อใชใน
การตัดสินใจเลือกอาชีพจะเปนการพิจารณาตามสภาพความเปนจริง ระยะนี้เปนระยะ
แสวงหาขอเท็จจริงจากอาชีพตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกอาชีพใหเปนไป
อยางถูกตอง โดยคํานึงถึงโอกาสขอจํากัดและขอเท็จจริงตาง ๆ ระยะน้ีแบงออกเปน 3 ข้ัน
ยอย คือ 

(1) ข้ันสํารวจอาชีพ (exploration) เปนข้ันท่ีบุคคลจะสํารวจวาอาชีพใดจะ
เหมาะกับเขาบาง เด็กจะมีการประเมินตนเอง ในพฤติกรรมทางอาชีพของเขาอยาง
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากข้ึน 

(2) ข้ันรวมตัวของความคิดท่ีจะเลือกอาชีพ (specification) เด็กจะตัดสินใจ
เลือกอาชีพท่ีเฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึน ไมใชเปนการคิดกวาง ๆ ลอย ๆ เทาน้ันวาจะประกอบ
อาชีพใด เชน ไมใชบอกเพียงแคจะเรียนวิชาทางการศึกษา แตจะเนนชัดไปวาเปนสาขา
อะไร เชน สาขาเกษตรกรรม เปนตน 
 

 
 
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ (theory of career development) ของ ไทดแมน และ

โอฮารา (Tiedman and O’ Hara’s อางถึงใน สมคิด  พรมจุยและคณะ 2540, 10-12) 



ทฤษฎีน้ีไดรับอิทธิพลโดยตรงจากทฤษฎีของซุปเปอร และกินซเบอรก ไทดแมน 
และโอฮารา ไดแบงข้ันตอนตาง ๆ ตามทฤษฎีเชนเดียวกับ 2 ทฤษฎีแรก เพียงแตได
เพ่ิมเติมใหละเอียด ใหชัดเจน และเนนเร่ืองของการตัดสินใจ วาส่ิงสําคัญสําหรับพัฒนาการ
ดานอาชีพ ทําใหบางคร้ังทฤษฎีน้ีมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา A decision making and 
adjustment theory of vocational development 

ไทดแมน และโอฮารา มองเร่ืองของพัฒนาการอาชีพวาเปนกระบวนการที่บุคคลใช
การทํางานเปนวิธีการแสดงออกทางบุคลิกภาพ และเปนการปรับตัวทางสังคม 

การแสดงออกทางบุคลิกภาพน้ี หมายถึง การท่ีบุคคลแตละคนไดแสดงออกซ่ึง
ความเปนเอกลักษณของตนเอง (ท่ีทําใหเขาแตกตางออกไปจากผูอื่น) สวนการปรับตัว
ทางสังคม เปนการท่ีบุคคลพยายามปรับตัวเองเขากับผูอื่น เพ่ือเขาจะไดเปนท่ียอมรับใน
สังคม 

ไทดแมน ไดย้ําถึงความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและอาชีพ ท่ีจะเห็นไดชัดเจน
จากการที่บุคคลตองผานกระบวนการตัดสินใจ เขาไดย้ําเรื่องของการตัดสินใจวาเปน
หัวใจของพัฒนาการทางอาชีพ การตัดสินใจไมวาจะเปนในดานของการเรียน การทํางาน 
หรือกิจกรรมประจําวัน ลวนมีสวนเสริมสรางท่ีจะทําใหเปนรูปแบบของพัฒนาอาชีพของ
บุคคลผูน้ัน เขาไดแบงข้ันตอนการตัดสินใจออกเปน 2 ระยะ 

1)  ระยะคาดการณลวงหนา (period of anticipation) แบงเปนขั้นยอย ๆ 4 ข้ัน คือ 
(1) ข้ันการสํารวจ (exploration) เกิดเม่ือบุคคลพิจารณามองเห็นทางเลือก

หลายทาง จึงเร่ิมสํารวจทางเลือกเหลาน้ัน 
(2) ข้ันเห็นรูปแบบทางเลือกเดนชัดข้ึน (crystallization) บุคคลเริ่มมองเห็นวา

ทางเลือกใดท่ีเปนไปได และตัดทางเลือกท่ีเปนไปไมไดท้ิงไป 
(3) ข้ันการเลือก (choice) เลือกอาชีพท่ีชอบมากกวาอาชีพอื่น และจัดอันดับ

อาชีพท่ีตองการ 
(4) ข้ันเจาะจงตัวเลือก (specification) เม่ือเลือกอาชีพท่ีสนใจแลว ก็จะไปหา

ขอมูลรายละเอียดของอาชีพน้ัน ๆ เชน ลักษณะงาน การฝกอบรม การหาแหลงงาน เปนตน 
 2) ระยะการดําเนินงานตามแผนการปรับตัว (period of implementation and 
adjustment) มี 3 ข้ันยอย คือ 

(1) ข้ันอุปมาน (induction stage) บุคคลกาวเขาสูงานอาชีพท่ีไดวางเปาหมาย
เลือกไว และอาจตองปรับตัวโดยปฏิบัติตามกลุมอาชีพท่ีเขาปฏิบัติกัน 

(2) ข้ันหัวเลี้ยวหัวตอ (transition) เปนขั้นที่บุคคลพยายามปรับ หรือผสมผสาน
เปาหมายของกลุมเขากับเปาหมายของตนเอง อาจเปนการประนีประนอม หรือคลอยตาม 
เพ่ือกลายเปนสมาชิกของกลุมไปในที่สุด 



(3) ข้ันการอนุรักษ (maintenance) เปนข้ันท่ีบุคคลหาความสมดุล ม่ันคงใน
งานเกิดความพึงพอใจวางานนั้นเหมาะกับเขา 

ในกรณีท่ีบุคคลไมสามารถผสมผสานเปาหมายของกลุม เขากับเปาหมายสวนตัว
หรือเขาอาจไมพอใจกับการเลือกอาชีพของเขา เขาอาจแสวงหาอาชีพใหม และเริ่ม
กระบวนการตัดสินใจใหมอีกคร้ังก็ได ซ่ึงการตัดสินใจคร้ังท่ีสองก็อาจนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะหใหเปนประโยชนไดเชนกัน 

ไทดแมน และโอฮารา เช่ือวากระบวนการพัฒนาในแตละข้ันเปนส่ิงท่ียอนกลับใหม
ได เชน บุคคลซ่ึงท่ีอยูในขั้นเจาะจงตัวเลือก อาจยอนกลับไปอยูในขั้นการเลือกใหม ก็ได
เทา ๆ กับท่ีจะไปอยูในข้ันอุปมาน ไดเชนกัน ท้ังน้ีเพราะเขาเชื่อวาในเร่ืองของการตัดสินใจ
น้ัน คนเราสามารถเปล่ียนแปลงไดเสมอ ส่ิงเดิมท่ีเคยตัดสินใจไปแลวอาจนํามาพิจารณา
ใหม ถามีตัวแปรใหมเกิดข้ึนแตโดยท่ัว ๆ ไป แลวบุคคลมักจะดําเนินตามขั้นตอน ต้ังแตเร่ิม
ตัดสินใจไมถูก ไปจนกระท่ังถึงตัดสินใจได และดําเนินการตามแผนที่วางไวในท่ีสุด 

จากทฤษฎีของไทดแมน และโอฮารา ทําใหมองเห็นวา พัฒนาการทางอาชีพน้ัน
เปนกระบวนการตัดสินใจที่สลับซับซอน เกิดในชวงเวลายาวนานตลอดชีวิตของบุคคลก็วา
ได และการตัดสินใจแตละคร้ังก็มีผลตอเน่ืองไปถึงการตัดสินใจอื่น ๆ ท่ีตามมา ในบางคร้ัง
การตัดสินใจก็อาจจะไมไดเกิดตามขั้นตอนลงมาทีละเรื่อง ในชีวิตจริงของเรา บอยคร้ังจะ
พบวามีหลายสิ่งท่ีเราจําเปนตองเลือกตัดสินใจในเวลาเดียวกัน ซ่ึงอาจทําใหยากสําหรับ
บุคคลหลายคนที่จะตองเลือกตัดสินใจในตัวเลือกท่ีดีที่สุดสําหรับเขา เพราะการเลือกแตละ
คร้ังน้ัน ผลท่ีตามมาจะมีอิทธิพลตออนาคตของบุคคลเสมอ หนาท่ีของผูใหบริการแนะแนว
จึงควรตระหนักในความสําคัญของการตัดสินใจโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับอาชีพท่ีเด็กตองการ
ประกอบในอนาคต และพยายามชวยบุคคลใหมีอิสรภาพในการตัดสินใจใหมากท่ีสุด เพ่ือ
ผลประโยชนและความพึงพอใจและเพื่อชีวิตในอนาคตที่สมบูรณของบุคคลผูน้ันเอง 

สําเนาว  ขจรศิลป (2529, 35) ไดสรุปผลการวิจัยของ นอเรล กรเตอร อิงแลน
เดอร แอนเดอรสัน และโอลเชล ไววา ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองทางดานอาชีพของ
บุคคลไดพัฒนาจากความเจริญเติบโตทางดานรางกายและจิตใจ การสังเกตลักษณะของ
งานตาง ๆ สภาพส่ิงแวดลอม และประสบการณ เม่ือบุคคลมีประสบการณและความรู
เกี่ยวกับงานหรืออาชีพตาง ๆ มากข้ึน บุคคลจะมีความรูสึกนึกคิด เกี่ยวกับตนเองทางดาน
อาชีพท่ีมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลมีการพัฒนาการ
ทางดานอาชีพ การรับรูเกี่ยวกับความสามารถ และความคิด จะทําใหบุคคลเลือกอาชีพท่ี
สอดคลองกับความสามารถ และความถนัดของตนเอง นอกจากน้ียังมีความสําคัญตอการ
เลือกอาชีพมาก บุคคลที่มีความรูสึกนึกคิดตอตัวเองท่ีตรงกับความเปนจริงยอมจะทําให
เขาใจถึงคานิยม และความตองการในดานตาง ๆ ของตนเองไดดี ซ่ึงจะชวยใหบุคคลเลือก



อาชีพท่ีเหมาะสม หรือเปนอาชีพท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตนเองในดาน     
ตาง ๆ 
 

 
 
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 
 
 ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ไดกลาวถึงความรูเกี่ยวกับงานอาชีพไวใน
เว็บไซต http:22dnfe5.nfe.go.th/ilp/42033/ ในชุดวิชาการศึกษาชองทางการประกอบ
อาชีพ ดังน้ี 

ประเภทและลักษณะของอาชีพ  
 อาชีพ หมายถึง การทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบการที่ไมเปนโทษแก
สังคม และมีรายไดตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู ทักษะ อุปกรณ เคร่ืองมือ วิธีการ  
แตกตางกันไป  
 การแบงประเภทของอาชีพ สามารถจัดแบงตามลักษณะไดเปน 2 ลักษณะ คือ  
แบงตามเนื้อหาวิชาของอาชีพ และแบงตามลักษณะของการประกอบอาชีพ  
 1.  การแบงอาชีพตามเน้ือหาวิชาของอาชีพ สามารถจัดกลุมอาชีพตามเนื้อหาวิชา
ไดเปน 6 ประเภท ดังน้ี  

 1)  อาชีพเกษตรกรรม ถือวาเปนอาชีพหลัก และเปนอาชีพสําคัญของประเทศ 
ปจจุบันประชากรของไทยไมนอยกวารอยละ 60 ยังประกอบอาชีพน้ีอยู อาชีพเกษตรกรรม
เปนอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการผลิต และการจัดจําหนายสินคาและ บริการทางดานการเกษตร
ซ่ึงผลผลิตทางการเกษตรนอกจากใชในการบริโภค เปนสวนใหญแลวยังใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตทางอุตสาหกรรมอีกดวย อาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยง
สัตว ฯลฯ  



  2)  อาชีพอุตสาหกรรม การทําอุตสาหกรรม หมายถึง การผลิตสินคาอัน
เน่ืองมาจากการนําเอาวัสดุ หรือสินคาบางชนิดมาแปรสภาพใหเกิดประโยชนตอผูใชมาก
ข้ึน กระบวนการประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบดวย  
 

 
 
 ในขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีปจจัยมากมายนับต้ังแตแรงงาน 
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เงินทุน ท่ีดิน อาคาร รวมท้ังการบริหารจัดการ  

การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมแบงตามขนาด ไดดังน้ี  
  (1)  อุตสาหกรรมในครอบครัว เปนอุตสาหกรรมที่ทํากันในครัวเรือน หรือ

ภายในบาน ใชแรงงานคนในครอบครัวเปนหลัก บางทีอาจใชเคร่ืองจักรขนาดเล็กชวยใน
การผลิต ใชวัตถุดิบ วัสดุท่ีหาไดในทองถิ่นมาเปนปจจัยในการผลิตอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ไดแก การทอผา การจักสาน การทํารม การทําอิฐมอญ ฯลฯ ลักษณะการ
ดําเนินงาน ไมเปนระบบเทาใดนัก รวมทั้งการใชเทคโนโลยีแบบงาย ๆ ไมยุงยากซับซอน 
และมีการลงทุนไมมากนัก 

 (2)  อุตสาหกรรมขนาดยอม เปนอุตสาหกรรมท่ีมีการจางคนงานมากกวา 
50 คน ใชเงินทุนดําเนินการไมเกิน 10 ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดยอม ไดแก โรงกลึง อู
ซอมรถ โรงงานทําขนมปง โรงสีขาว เปนตนในการดําเนินงานของอุตสาหกรรม ขนาด
ยอมมีขบวนการผลิตไมซับซอน ใชแรงงานที่มีฝมือไมมากนัก  
 (3)  อุตสาหกรรมขนาดกลาง เปนอุตสาหกรรมที่มีการจางคนงานมากกวา 50 คน 
แตไมเกิน 200 คน ใชเงินทุนดําเนินการมากกวา 10 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลาน 

บาท อุตสาหกรรมขนาดกลางไดแก อุตสาหกรรมทอกระสอบ อุตสาหกรรม
เส้ือผาสําเร็จรูป เปนตน การดําเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางตองมีการจัดการท่ีดี 
แรงงานที่ใช ตองมีทักษะ ความรู ความสามารถในกระบวนการผลิตเปนอยางดี เพื่อท่ีจะ
ไดสินคาท่ีมีคุณภาพระดับเดียวกัน  

 (4)  อุตสาหกรรมขนาดใหญ เปนอุตสาหกรรมท่ีมีคนงานมากกวา 200 คน
ข้ึนไป เงินทุน ในการดําเนินการมากกวา 200 ลานบาท อุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก 
อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก เปนตน อุตสาหกรรมขนาดใหญมี
ระบบการจัดการที่ดี ใชคนท่ีมีความรู ทักษะ ความสามารถเฉพาะดาน หลายสาขา เชน 
วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส ในการดําเนินงานผลิตมีกรรมวิธีท่ียุงยาก ใชเคร่ืองจักร คนงาน 



เงินทุนจํานวนมากข้ึน มีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยและผลิตสินคาไดทีละมาก ๆ มีการ
วาจางบุคคลระดับผูบริหารที่มีความสามารถ  

 
3)  อาชีพพาณิชยกรรมและอาชีพบริการ  
 (1)  อาชีพพาณิชยกรรม เปนการประกอบอาชีพท่ีเปนการแลกเปลี่ยน

ระหวางสินคากับเงิน สวนใหญจะมีลักษณะเปนการซ้ือมาและขายไป ผูประกอบอาชีพทาง
พาณิชยกรรมจึงจัด เปนคนกลาง ซ่ึงทําหนาท่ีซ้ือสินคาจากผูผลิตและนํามาขายตอใหแก
ผูบริโภค ประกอบดวย การคาสงและการคาปลีก โดยอาจจัดจําหนาย ในรูปของการขาย
ตรงหรือขายออม  

 (2)  อาชีพบริการ หมายถึง อาชีพท่ีทําใหเกิดความพอใจแกผูซ้ือ การบริการ
อาจเปนสินคา ท่ีมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได การบริการที่มีตัวตน ไดแก บริการขนสง 
บริการทางการเงิน สวนบริการที่ไมมีตัวตน ไดแก บริการทองเที่ยว บริการรักษาพยาบาล 
เปนตน  

 อาชีพพาณิชยกรรม จึงเปนตัวกลางในการขายสินคา หรือบริการตาง ๆ 
นับต้ังแตการนําวัตถุดิบจากผูผลิตทางดานเกษตรกรรม ตลอดจนสินคาสําเร็จรูป  
จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังคหกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรม ไปใหผูซ้ือ หรือผูบริโภค 
อาชีพพาณิชยกรรมจึงเปนกิจกรรมที่สอดแทรกอยูทุกอาชีพ ในการประกอบอาชีพ พาณิช
ยกรรม หรือบริการ ผูประกอบอาชีพจะตองมีความสามารถในการจัดหา มีความคิดริเร่ิม 
และมีคุณธรรม จึงจะทําใหการประกอบอาชีพเจริญกาวหนา  

 4)  อาชีพคหกรรม การประกอบอาชีพคหกรรม ไดแก อาชีพท่ีเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหาร ขนม การตัดเย็บ การเสริมสวย ตัดผม เปนตน  
 5)  อาชีพหัตถกรรม การประกอบอาชีพหัตถกรรม ไดแก อาชีพท่ีเกี่ยวกับงาน
ชาง โดยการใชมือในการผลิตช้ินงานเปนสวนใหญ ไดแก อาชีพจักสาน แกะสลัก  
ทอผาดวยมือ ทอเส่ือ เปนตน  

6)  อาชีพศิลปกรรม การประกอบอาชีพศิลปกรรม ไดแก อาชีพเกี่ยวของกับการ
แสดงออกในลักษณะตาง ๆ เชน การวาดภาพ การปน การดนตรี ละคร  
การโฆษณา ถายภาพ เปนตน  

 
การแบงอาชีพตามลักษณะของการประกอบอาชีพ  
นอกจากจะจัดกลุมอาชีพเปน 6 ประเภทแลว เรายังสามารถจัดกลุมอาชีพตาม  

ลักษณะการประกอบอาชีพ เปน 2 ลักษณะ คือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจาง  



1.  อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทที่ผูประกอบการดําเนินการดวยตนเอง  
แตเพียงผูเดียวหรือเปนกลุม อาชีพอิสระเปนอาชีพท่ีไมตองใชคนจํานวนมาก แตหากมี
ความจําเปนอาจมีการจางคนอื่นมาชวยงานได เจาของกิจการเปนผูลงทุน และจําหนาย
เอง คิดและตัดสินใจดวยตนเองทุกเร่ือง ซ่ึงชวยใหการพัฒนางานอาชีพ เปนไปอยาง
รวดเร็วทันตอเหตุการณ การประกอบอาชีพอิสระ เชน ขายอาหาร ขายของชํา ซอม
รถจักรยานยนต ฯลฯ  

ในการประกอบอาชีพอิสระ ผูประกอบการจะตองมีความรู ความสามารถใน
เร่ือง การบริหาร การจัดการ เชน การตลาด ทําเลที่ต้ัง เงินทุน การตรวจสอบ และ
ประเมินผล เปนตน นอกจากน้ียังตองมีความอดทนตองานหนัก ไมถอถอยตอ ปญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค และมองเห็นภาพการดําเนินงาน  
ของตนเองไดทะลุปรุโปรง  

2. อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพท่ีมีผูอื่นเปนเจาของกิจการ โดยตัวเองเปนผู
รับจาง ทํางานให และไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเงินเดือน อาชีพรับจาง 
ประกอบดวย บุคคล 2 ฝาย ซ่ึงไดตกลงวาจางกัน บุคคลฝายแรกเรียกวา "นายจาง" หรือ
ผูวาจาง บุคคลฝายหลังเรียกวา "ลูกจาง" หรือผูรับจาง มีคาตอบแทนที่ผูวาจางจะตองจาย
ใหแก ผูรับจางเรียกวา "คาจาง" การประกอบอาชีพรับจาง โดยท่ัวไปมีลักษณะ เปนการ
รับจางทํางานในสถานประกอบการหรือโรงงาน เปนการรับจางในลักษณะการขายแรงงาน 
โดยไดรับคาตอบ แทนเปนเงินเดือน หรือคาตอบแทนที่คิดตามช้ินงานท่ีทําได อัตราคาจาง
ข้ึนอยูกับการกําหนด ของเจาของสถานประกอบการ หรือนายจาง การทํางานผูรับจางจะ
ทําอยูภายในโรงงาน ตามเวลาท่ีนายจางกําหนด การประกอบอาชีพรับจางในลักษณะนี้มี
ขอดีคือ ไมตองเส่ียง กับการลงทุน เพราะลูกจางจะใชเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีนายจางจัดไวให
ทํางานตามที่นายจาง กําหนด แตมีขอเสีย คือ มักจะเปนงานที่ทําซํ้า ๆ เหมือนกันทุกวัน 
และตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของนายจาง ในการประกอบอาชีพรับจางน้ัน มีปจจัยหลาย
อยางที่เอื้ออํานวยใหผูประกอบอาชีพ รับจางมีความเจริญกาวหนาได เชน ความรู ความ
ชํานาญในงาน มีนิสัยการทํางานท่ีดี มีความ กระตือรือรน มานะ อดทน ในการทํางาน 
ยอมรับกฎเกณฑและเช่ือฟงคําส่ัง มีความซ่ือสัตย สุจริต ความขยันหม่ันเพียร รับผิดชอบ 
มีมนุษยสัมพันธท่ีดี รวมท้ัง สุขภาพอนามัยท่ีดี อาชีพตาง ๆ ในโลกมีมากมาย 
หลากหลายอาชีพ ซ่ึงบุคคลสามารถจะเลือกประกอบ อาชีพไดตามความถนัด ความ
ตองการ ความชอบ และความสนใจ ไมวาจะเปนอาชีพ ประเภทใด จะเปนอาชีพอิสระ หรือ
อาชีพรับจาง ถาหากเปนอาชีพท่ีสุจริตยอมจะทําให เกิดรายไดมาสูตนเอง และครอบครัว 
ถาบุคคลผูน้ันมีความมุงม่ัน ขยัน อดทน ตลอดจน มีความรู ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ 
จะทําใหมองเห็นโอกาสในการเขาสูอาชีพ และพัฒนา อาชีพใหม ๆ ใหเกิดข้ึนอยูเสมอ 



 
การสงเสริมอาชีพสําหรับบุคคล 
 

การสงเสริมอาชีพ หมายถึง การดําเนินการท่ีมุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต อัน
ไดแก การเพ่ือพูนความรู เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม และการแกไขปญหาดาน
ปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการอาชีพเพื่อยกระดับฐานะความเปนอยู  

ในการสงเสริมอาชีพน้ัน ผูประกอบอาชีพจําเปนท่ีจะตองวิเคราะหตนเองวา มี
ความสนใจอาชีพใด มีความถนัดดานใด และตลาดมีความตองการอาชีพใด เราจําเปนท่ี
จะตองมีการวิเคราะหเกี่ยวกับงานอาชีพ ซ่ึง สํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
ไดจัดทําขอมูลออกเผยแพรในเว็บไซต http://dnfe5. nfe.go.th/ilp/42033/ ในชุดวิชา
การศึกษาชองทางการประกอบอาชีพ โดยศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ดังน้ี 1 .  
การวิเคราะหงานอาชีพ 

  การวิเคราะหเปรียบเทียบอาชีพ จะชวยใหผูท่ีศึกษา วิเคราะหมีความรู ความ
เขาใจในอาชีพท่ีสนใจในดานตาง ๆ ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  
ไดเหมาะสมกับตนเอง และมีความเปนไปไดในการนําไปประกอบอาชีพ  

ประเด็นสําคัญในการศึกษาวิเคราะหอาชีพ ในการศึกษาวิเคราะหอาชีพ มี
ประเด็น หรือหัวขอสําคัญ ๆ ท่ีควรนํามาพิจารณาดังน้ี  

1)  ลักษณะ ประเภท รูปแบบของอาชีพ เปนการศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะ การดําเนินงานของอาชีพท่ีศึกษา เชน ทําคนเดียว ทําเปนกลุม ทําในรูปบริษัท 
หางราน เครือขาย สาขา แฟรนไชน เปนตน  

2)  ปจจัยดําเนินการ เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับอาชีพ ท้ังปจจัยใน
การผลิต ไดแก วัตถุดิบ แรงงาน เคร่ืองมือ เงินทุน ปจจัยในการดําเนินงาน ไดแก การ
จัดการ การบริหาร ฯลฯ  

3)  กระบวนการผลิต ข้ันตอนการผลิต เปนการศึกษาถึงข้ันตอนของการ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับความรูและเทคนิคท่ีจําเปน ความยุงยากซับซอน ระยะเวลา ฯลฯ  

4)  การจัดการผลผลิต เปนการศึกษาถึงวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตท่ี
ไดจาก การประกอบการอาชีพ ต้ังแตการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การจําหนาย การบรรจุ  
ตลอดจนตลาดท่ีจําหนายผลผลิต  

5)  ความตองการของผูบริโภค เปนการศึกษาถึงความตองการ ความพอใจ
ของผูบริโภค ท่ีมีตอ สินคาท่ีผลิต ท้ังในดานปริมาณ คุณภาพ ราคา  

6)  ผลตอบแทน เปนการศึกษาถึงความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนรายไดท่ีไดรับจากการประกอบอาชีพน้ัน  

http://dnfe5/


7)  ปญหาและอุปสรรค เปนการศึกษาถึงขอจํากัด การแขงขัน เง่ือนไข 
ผลกระทบตลอดจนแนวทางแกไขท่ีเปนอยู  

8)  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ เปนการศึกษาถึงแนวโนม ความเปนไป
ได โอกาสการขยายขอบขายของอาชีพในอนาคต  

2.   ข้ันตอนการศึกษาวิเคราะหอาชีพ  
เพื่อใหการศึกษา/วิเคราะหอาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ประเด็นสําคัญ ควรประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปน้ี  
1) รวบรวมรายช่ือผูประกอบการ สถานประกอบการ ท้ังจากการออกไป

รวบรวมโดยตรงหรือรวบรวมจากเอกสาร ส่ิงพิมพตาง ๆ ท่ีมีการจัดทําไว โดยขอมูลท่ี
รวบรวมควรประกอบ ดวยช่ือของผูประกอบการ หรือสถานประกอบการ สถานที่หรือท่ีต้ัง
ซ่ึงสามารถติดตอได หรือรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

2) กําหนดหัวขอ หรือประเด็นคําถามที่ตองการไดรับคําตอบตามที่กําหนดให
ชัดเจนหรือ ครอบคลุมส่ิงท่ีตองการจะทราบ  

3) ติดตอประสานงาน ขอความรวมมือในการขอขอมูล หรือรายละเอียดตางๆ 
จากผูประกอบการ สถานประกอบการ ผูรู หรือแหลงวิทยาการ โดยการออกไป สัมภาษณ
ดวยตนเอง หรืออาจใชวิธีการศึกษาคนควาหาคําตอบจากเอกสารตาง ๆ ท่ีมีอยู  

4)  นําเอาขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหเปรียบเทียบในดานตางๆของแตละ
อาชีพ 

3.  การวิเคราะหตนเองเกี่ยวกับงานอาชีพ 
 ปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีมีผลตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพ คือ ตัวผู

ประกอบอาชีพจะตองมีความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ทักษะทางอาชีพ รวมท้ัง
คุณสมบัติท่ีพึงมีในการประกอบอาชีพน้ัน ๆ ดังน้ันผูท่ีตัดสินใจประกอบอาชีพอยางใด
อยางหน่ึงจึงตอง สํารวจ วิเคราะหตนเองใหรูจักและเขาใจตนเอง โดยพิจารณาดานตาง ๆ 
ตอไปน้ี   

1) ดานความสนใจ ความชอบ ความตองการ ควรจะพิจารณาวาตนเองมีความ
สนใจ ความชอบ ความตองการที่จะประกอบอาชีพใดบาง เพราะเหตุใด  

2) ดานความรู ความสามารถ ความถนัด ควรจะพิจารณาวาอาชีพท่ีสนใจจะทํา
น้ัน ตองใชความรู ความสามารถ ความถนัด ทักษะทางอาชีพน้ัน ๆ หรือไม ถายังไมมีหรือ 
ยังขาดอยู จะสามารถหาความรูหรือทักษะเพิ่มเติมไดอยางไร หรือจะแกปญหาโดยหา 
ผูรวมงานที่มีความรูน้ัน ๆ ไดหรือไม อยางไร  

3) ดานคุณลักษณะท่ีพึงมีในการประกอบอาชีพน้ัน ๆ เน่ืองจากลักษณะ นิสัย 
ท่ีจําเปนสําหรับผูประกอบการในแตละอาชีพจะมีความแตกตางกัน เชน ผูประกอบอาชีพ



4.  คุณลักษณะท่ีสําคัญของบุคคลที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  
   จากการศึกษาวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีสําคัญของบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จใน

การประกอบอาชีพน้ัน ประกอบดวย  
1)  ความขยันอดทน ทํางานประเภทหนักเอาเบาสู ไมทอถอยในการทํางาน  
2)  ประหยัด  
3)  ฉลาดมีไหวพริบ  

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  4)  
5)  รูเทาทันคน เหตุการณ และมองเห็นการณไกล  
6)  ซ่ือสัตย มีคุณธรรม  
7)  มีมนุษยสัมพันธดี  
8)  มีสุขภาพดี  
9)  มีความสามารถและความถนัดในงานอาชีพ  
10) มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพท่ีทํา รักงานท่ีทํา  
11)  ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ  
12) ใฝหาความรู แสวงหาแนวทางใหมในการทํางาน 
 

 
 
 



การตัดสินใจเลือกอาชีพ  
 
การตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพสําหรับคนๆ หน่ึง ไมใชเปนเร่ืองงายๆ มันเปน

ขบวนการที่ตองทําใหตัวของเราเองเหมาะกับโลกของงาน ซ่ึงตองมีการคนหาตัวเองให
เหมาะสมกับงาน ตองถามตัวเองวา ตัวเราตองการอะไร มีความสามารถมากนอยแคไหน 
มีอะไรท่ีจะทําได 

1. องคประกอบในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
  การตัดสินใจเลือกอาชีพ คือ การนําขอมูลหลาย ๆ ดาน ท่ีเกี่ยวกับอาชีพท่ีจะ
เลือก มาพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนรอบคอบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือก
ประกอบการ ใหเหมาะสมกับสภาพขีดความสามารถของตนเองใหมากท่ีสุด มีปญหา
อุปสรรคนอยท่ีสุด การตัดสินใจเลือกอาชีพ มีองคประกอบท่ีสําคัญดังตอไปน้ี  
 1.1 ขอมูลประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงจะพิจารณาขอมูล 3 ดาน คือ  
 ก. ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง คือ ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพท่ี
ตนเองมีอยู เชน เงินทุน ท่ีดิน อาคารสถานที่ แรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุ อุปกรณ 
ความรู ทักษะตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชในการประกอบอาชีพมีหรือไม อยางไร 
 ข. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและสังคม เชน ผูท่ีจะมาใชบริการ (ตลาด) 
สวนแบงของตลาด ทําเล การคมนาคม ทรัพยากรที่จะเอื้อท่ีมีในทองถิ่น แหลงความรู 
ตลอดจนผลที่จะเกิดข้ึนตอ ชุมชน  
 ค. ขอมูลทางวิชาการ ไดแก ความรูทางเทคนิคตาง ๆ ท่ีจําเปนตออาชีพ
น้ันๆ เชน การตรวจซอมแกไข เทคนิคการบริการลูกคา ทักษะงานอาชีพตาง ๆ ฯลฯ  



 1.2  ความถนัด โดยท่ัวไปคนเราจะมีความถนัดในเชิงชาง แตละคนจะแตกตาง
กันไป เชน ความถนัดในการทําอาหาร ถนัดในการประดิษฐ ฯลฯ ผูท่ีมีความถนัดจะชวย
ใหการทํางานน้ัน เปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว คลองแคลว รวมท้ังยังชวยใหมองเห็น

ลูทางในการพัฒนาอาชีพ น้ัน ๆ ใหรุดหนาไดดีกวาคนที่ไมมีความถนัด 
 1.3  เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ เปนความรูสึกภายในของแตละคนท่ีมีตองานอาชีพ 
ไดแก ความรัก ความศรัทธา ความภูมิใจ ความจริงใจ ฯลฯ ความรูสึกตาง ๆ เหลาน้ีจะ
เปนแรงผลักดันใหคนเกิดความมานะอดทน มุงม่ัน ขยัน กลาสู กลาเส่ียง ทําใหประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพได การที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพ ประกอบการตองนําเอา
ขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหโดยมี แนวทางในการพิจารณา คือ  

1)  วิเคราะหสภาพที่เปนอยู หมายถึง ส่ิงท่ีเปนอยูในขณะนั้นเกี่ยวกับเร่ือง
ตาง ๆ ตองวิเคราะหตามสภาพจริงท่ีเปนอยู  

2)  วิเคราะหทางออก หมายถึง แนวทางในการดําเนินงานที่ผูวิเคราะหเห็น
วา ในกรณีท่ีสภาพท่ีเปนอยูน้ันไมเปนไปตามความตองการ หรือตามท่ีกําหนด แตอาจ  
มีแนวทางการดําเนินงาน หรือทางออกอื่น ๆ ท่ีจะทําใหเปนไปตามที่ตองการไดอีก  
หลายวิธี ซ่ึงตองตัดสินใจเลือกทางออก หรือวิธีการที่เหมาะสมเปนไปไดมากท่ีสุด  

3)  วิเคราะหความเปนไปได หมายถึง การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
สภาพที่เปนอยูกับทางออก แนวทางท่ีจะดําเนินการน้ัน เปนส่ิงท่ีสามารถจะทําใหเกิดข้ึน 
หรือเปนไปไดจริงหรือไมตามทางออกที่คิดไว  

4)  ตัดสินใจเลือก เปนการสรุป ตัดสินใจเลือกอาชีพหลังจากท่ีมีการ
วิเคราะห เปรียบเทียบอยางละเอียด รอบคอบแลว   

2.  การวิเคราะหความพรอมและความเปนไปไดของอาชีพท่ีตัดสินใจเลือก  
เม่ือตัดสินใจวาจะประกอบอาชีพใดแลว เพื่อใหเกิดความมั่นใจ และเช่ือม่ันวา  
อาชีพท่ีเลือกน้ัน จะสามารถดําเนินการไดตลอดรอดฝง มีความจําเปนตองมีการ  
วิเคราะหความพรอม และความเปนไปไดของอาชีพท่ีตัดสินใจเลือก โดยมีข้ันตอน  
การวิเคราะหดังน้ี  
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และจิตใจของบุคคล ประกอบกับประสบการณท่ีบุคคลไดรับจากครอบครัวและจากการศึกษา 
นอกจากนี้สภาพแวดลอมของสังคมและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังเปนปจจัยสําคัญที่มี
ผลกระทบตอพัฒนาการทางอาชีพอีกประการหนึ่งดวย ดังนั้นทฤษฏีดังกลาวสามารถ
นํามาพิจารณาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบุคลิกของผูเรียนได  

เราไดแบงประเภทของอาชีพตามลักษณะได 2 ลักษณะ คือ แบงตามเน้ือหาวิชา
ของอาชีพ ไดแก อาชีพเกษตรกรรม อาชีพอุตสาหกรรม อาชีพพาณิชยกรรมและบริการ 
อาชีพคหกรรม อาชีพหัตถกรรม และอาชีพศิลปกรรม  การแบงตามลักษณะของการ
ประกอบอาชีพ ไดแก อาชีพอิสระ และอาชีพรับจาง  

ในการสงเสริมอาชีพเปนการดําเนินการเพ่ือมุงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน ผู
ประกอบอาชีพตองวิเคราะหตนเองวา มีความสนใจอาชีพใด มีความถนัดดานใด และความ
ตองการของตลาดแรงงาน เราจําเปนตองศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการ
ดําเนินการ กระบวรการผลิต การจัดการผลผลิต ความตองการของผูบริโภค ผลตอบแทน 
ปญหาและอุปสรรค ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ และข้ันตอนในการวิเคราะหอาชีพ
ควรประกอบดวยการรวบรวมรายชื่อผูประกอบการ การต้ังคําถาม ประสานขอขอมูล 
นําเอาไปเปรียบเทียบในดานตางๆ ของแตละอาชีพ การวิเคราะหตนเองเกี่ยวกับงาน
อาชีพ พิจารณาถึงความสนใจ ความชอบ ความรู ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงมีในการ
ประกอบอาชีพน้ัน ๆ สวนการตัดสินใจเลือกอาชีพมีองคประกอบ คือ พิจารณาขอมูล
เกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดลอมและสังคม ขอมูลทางวิชาการ พิจารณาความถนัด และเจต
คติตองานอาชีพน้ัน ๆ และวิเคราะหความพรอมของตนเองดวย 
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