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จุดประสงค์  อธิบายประเภทอาชีพได้                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งานอาชีพแบ่งออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ  ได้แก่ 
1.อาชีพรับจ้าง 
2.อาชีพอิสระ 
อาชีพรับจ้าง   หมายถึง  อาชีพที่มีเจ้าของกิจการและมีผู้รับจา้งท างานให้ และได้รบัค่าตอบแทนเป็น 

ค่าจ้างและเงินเดือน  อาชีพรับจ้างประกอบดว้ยบุคคล  2  ฝ่าย  ซึ่งได้ตกลงว่าจา้งกัน  บุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า  “นายจ้าง
หรือผู้ว่าจ้าง”  บุคคลอีกฝ่าย  เรียกว่า “ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง  อาชีพรับจ้างแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  ดังต่อไปนี ้
 1. กลุ่มอาชีพรับจ้างที่มีฝีมือ หรือ  อาชีพที่ใช้ทักษะ   คือ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความรู้ในวิชาชีพ มี
ความสามารถเฉพาะด้าน มีทักษะและประสบการณ์  หรือลูกจ้างที่ใช้ก าลังความคิดในการสร้างสรรค์งาน    
การจัดการ  และการบริหารงาน  ตัวอย่างกลุ่มอาชีพรับจ้างที่มีฝีมือ หรือ  อาชีพที่ใช้ทักษะ  ได้แก่ 

  อาชีพรับราชการ  เช่น  แพทย์  ครู  ต ารวจ  ทหาร  พยาบาล      
  อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เช่น  พนักงานรัฐวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  

การสื่อสารแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท ์
  อาชีพพนักงานบริษัท  เช่น  พนักงานบริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด  พนักงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด(มหาชน)  ธนาคารกรุงเทพ  เป็นต้น 
2.กลุ่มอาชีพรับจ้างทีไ่ร้ฝีมือหรืออาชีพที่ไม่ใช้ทักษะ  คือ  กลุ่มผู้ประกอบอาชพีที่ไม่มีความรู้ในวิชาชีพ   

หรือขาดทักษะในอาชีพนัน้ ๆ สว่นใหญ่มักท างานโดยใช้ก าลงัแรงกายเป็นหลัก  โดยแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่   
อาชีพที่ท างานเป็นกลุ่ม  เช่น  กรรมกรก่อสร้าง  พนักงานบริการอาหาร  เป็นต้น 
อาชีพที่ท างานคนเดียว  เช่น พนักงานท าความสะอาด  พนักงานรักษาความปลอดภัย  ลูกจา้งร้านขายสนิค้า

ทั่วไป  เปน็ตน้ 
ลักษณะงานอาชีพรับจ้าง   แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันดงันี ้
1.อาชีพรับราชการ   เป็นกลุ่มอาชีพที่ท างานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ  ข้าราชการจะไดร้ับค่าตอบแทน

เป็นเงินเดือนซึ่งได้มาจากภาษีเงนิได้ที่รัฐบาลเก็บจากประชาชนที่ประกอบอาชีพมีรายได้  มีระยะเวลาในการท างานที่
แน่นอน  โดยท างานตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวันศุกร์และหยุดงานวนัเสาร์และวนัอาทิตย์  เร่ิมท างานตั้งแต่เวลา  08.00-16.00 
น.  หรือ  08.30-16.30 น. เป็นตน้ 

การประกอบอาชีพรับราชการจะมีการสอบคัดเลือกบุคคลก่อนที่จะเข้าไปท างาน  และสอบสัมภาษณ์เพื่อดู
ความสามารถและทัศนคติเกี่ยวกับงาน เม่ือสอบคัดเลือกผ่านจึงจะได้เข้าไปท างานในต าแหน่งนั้น ๆ  อาชีพรับราชการเป็น
อาชีพที่มีความมั่นคงและความก้าวหน้าค่อนข้างสูง โดยมีการเลื่อนต าแหน่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกปี เมื่อครบ
เกษียณอายุราชการยังได้รับเงินบ าเหน็จหรือบ านาญไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต 

2.อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ  50  
พนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนซึ่งได้มาจากงบประมาณรายได้ของแผ่นดิน  มีระยะเวลาในการท างาน
ที่แน่นอน โดยท างานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดงานวันเสาร์และวันอาทิตย์  เริ่มท างานตั้งแต่เวลา  08.00-
16.00 น.  หรือ  08.30-16.30 น.  หรือ  09.00-17.00 น. มีการสอบคัดเลือกเข้าไปท างานเหมือนข้าราชการเป็น

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทอาชีพ  หน่วยที่ 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง   ประเภทอาชีพ  

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง23101  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชา การงานอาชีพ รหัส ง๒๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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อาชีพที่มีความมั่นคงและความก้าวหน้าค่อนข้างสูง โดยมีการเลื่อนต าแหน่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกปี  มีเงินช่วยเหลือ 
และสวัสดิการแก่พนักงาน เมื่อครบเกษียณอายุราชการยังได้รับเงินบ าเหน็จหรือบ านาญไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต 
เช่นกันกับราชการ 

3.อาชีพพนักงานบริษัท  เป็นกลุ่มอาชีพที่ท างานภายใต้บริษัทที่ตนปฏิบัติงาน พนักงานจะได้รับค่าตอบแทน
จากการท างานเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างซึ่งได้จากผลก าไรจากการประกอบการของบริษัทเหล่านั้น  หยุดงานวันเสาร์หรือ
วันอาทิตย์หรือบางบริษัทหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ เริ่มท างานเวลา  08.00-17.00 น.  หรือ  08.30-17.30 น. หรือ  
09.00-18.00 น. มีการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานโดยการท าแบบทดสอบและการสอบสัมภาษณ์เพื่อดูความสามารถและ
ทัศนคติเกี่ยวกับงาน  ถ้าเข้าท างานในบริษัทที่มีความมั่นคงและมีการบริหารจัดการที่ดี พนักงานอาจมีโอกาสเลื่อนขั้น
เงินเดือนและเลื่อนต าแหน่งงาน และยังมีเงินช่วยเหลือ มีสวัสดิการแก่พนักงานด้วย  ถ้าบริษัทที่ไม่มีความมั่นคงอาจถูก
เลิกจ้างได้ 

4.อาชีพที่ท างานเป็นกลุ่ม  เป็นกลุ่มอาชีพที่ท างานตามค าสั่งของผู้ ว่าจ้างซึ่งท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น  
กรรมกรก่อสร้าง พนักงานบริการอาหาร โดยมีลักษณะเวลาในการท างานแตกต่างกันข้ึนอยู่กับผู้ว่าจ้างในแต่ละอาชีพ  
อาชีพรับจ้างที่ท างานเป็นกลุ่มจะต้องไปสมัครงานกับผู้ว่าจ้างโดยตรง  โดยสามารถหาข้อมูลการรับสมัครงานตาม
หนังสือพิมพ์หรือป้ายประกาศต่าง ๆ การขึ้นเงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นหรือเงินสวัสดิการต่าง ๆจะขึ้นตามที่ผู้ว่าจ้าง
เห็นสมควร 

5.อาชีพรับจ้างที่ท างานคนเดียว  เป็นกลุ่มอาชีพท่ีท างานตามค าสั่งผู้ว่าจ้าง เช่น  พนักงานท าความสะอาด 
พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างร้านค้าทั่วไป เวลาในการท างานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างเช่น 08.00-17.00 
น. หรือ  10.00-22.00 น. หรือ 24.00-08.00 น.  เป็นต้น  การขึ้นเงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นหรือเงินสวัสดิการต่าง 
ๆจะขึ้นตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร โดยพิจารณาจาก ความขยัน  ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยในการท างาน 

คุณสมบัติเฉพาะของผูป้ระกอบอาชีพรับจ้าง 
1.คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพรับราชการ  จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  ดงันี ้
 1.1 แพทย์  เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน เพราะต้อง

รักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ให้หายเป็นปกติ จะต้องมีความรู้และทักษะในการวินิจฉัยโรค  วิธีการรักษา ยารักษาโรค  การ
สังเกต  การตัดสินใจ และการใช้เคร่ืองมือในการรักษาโรค  ผู้ท่ีจะประกอบอาชีพเป็นแพทย์ได้ต้องจบการศึกษาสาขา
แพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องมีความรู้เฉพาะด้าน  เช่น  อายุรแพทย์ สูตินารีแพทย์  จักษุแพทย์  ทันตแพทย์ และต้องมีใบ
ประกอบโรคศิลปะด้วย 

 1.2 ครู  เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบ  ขยันหมั่นเพียร เพราะต้องอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ 
และประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี ผู้ประกอบอาชีพครูจะต้องมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาและ
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร  และทักษะการจัดการ ผู้ที่จะประกอบ
อาชีพเป็นครูได้ต้องจบการศึกษาสาขาครุศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับครู และต้องมีใบ
ประกอบวิชาชีพครูด้วย 

 1.3 ต ารวจ  เป็นอาชีพที่มีความอดทน ขยัน  รับผิดชอบสูงเพราะต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายที่
เคร่งครัด คอยดูแลอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเมื่อมีเรื่องเดือดร้อน ต ารวจต้องมีความรู้ในเรื่องกฎหมา ย  
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับต่าง ๆ มีทักษะในการสังเกต การท างานตามกระบวนการต่าง ๆและการตัดสินใจแก้ปัญหา  ผู้ที่
จะประกอบอาชีพต ารวจควรจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  หรือจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายสิบ หรือจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วสมัคร
สอบเพื่อบรรจุเป็นต ารวจในหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร 

 1.4 ทหาร  เป็นอาชีพที่มีความเป็นระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และมีความอดทนสูง เพราะมี
หน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ  ทหารจะต้องมีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์และ
การปกครอง มีทักษะในการจัดการ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้อาวุธและเครื่องมือทาง
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ทหาร ผู้ท่ีจะประกอบอาชีพทหารสามารถสมัครเข้ารับการเกณฑ์ทหาร  หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร 
จากนั้นเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ทหารอากาศ หรือทหารเรือ 

 1.5 พยาบาล   เป็นอาชีพที่มีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความ
อดทนสูง เพราะท างานเป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  พยาบาลต้องมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย วิธีการรักษา
โรคเบื้องต้น การสังเกต  การตัดสินใจ และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์    ผู้ที่จะประกอบอาชีพพยาบาลควรจบ
การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนคณะพยาบาล หรือ
สมัครเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดของทหาร เช่น พยาบาลทหารอากาศ  พยาบาลทหารบก  พยาบาลทหารเรือ 

2.คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ   เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบ  มีความรู้ใน
วิชาชีพ  มีความสามารถเฉพาะด้าน  มีประสบการณ์  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านการจัดการและการ
บริหารงาน  เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย  ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า  การติดตั้งเสาไฟฟ้า 
การจัดเก็บค่าไฟฟ้า  เป็นต้น ผู้ที่ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจต้องมีความรู้ขั้นต่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปริญญาตรี ปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  ตามต าแหน่งงานที่รับสมัคร 

3.คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบ ขยัน มีระเบียบวินัย  ตรงต่อ
เวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท มีความรู้ในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถเฉพาะด้าน  มี
ประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะขบวนการท างาน  และทักษะการจัดการ เช่นพนักงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน)  จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  พนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน  การบัญชี  และการตลาด  เป็นต้น  ผู้ที่ประกอบอาชีพรั ฐวิสาหกิจต้องมี
ความรู้ข้ันต่ าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปริญญาตรี ปริญญาโท  หรือปริญญาเอกตามต าแหน่งงานที่รับ
สมัคร 

ประเภทอาชีพ    แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
1.ด้านอุตสาหกรรม หรือ หัตถกรรม  จ าแนกตามลักษณะของการด าเนินการได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  
  1) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมในครัวเรือน  
  2) การผลิตสินค้าในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดเล็ก  
          3) การผลิตสินค้าที่ผู้ว่าจ้างน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการผลิตมาให้  
          4) การรับช่วงงานบางขั้นตอนของการผลิตมาด าเนินการ  
2.ด้านเกษตรกรรม จ าแนกตามลักษณะการด าเนินงานเป็น 3 ลักษณะดังนี้  
         1) เลี้ยงสัตว์  
         2) ท าไร่  ท าสวน  
         3) ท านา  
3.ด้านพาณิชยกรรมและบริการ  จ าแนกตามลักษณะการด าเนินการเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
  1) ค้าขายสินค้า  
  2) บริการ  
  3) เป็นคนกลางรับซื้อ-ขาย  
อ้างอิง  http://arts.kmutt.ac.th 
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ทหาร ผู้ที่จะประกอบอาชีพทหารสามารถสมัครเข้ารับการเกณฑ์ทหาร  หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร 
จากนั้นเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ทหารอากาศ หรือทหารเรือ 

 1.5 พยาบาล   เป็นอาชีพที่มีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความ
อดทนสูง เพราะท างานเป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด  พยาบาลต้องมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย วิธีการรักษา
โรคเบื้องต้น การสังเกต  การตัดสินใจ และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์    ผู้ที่จะประกอบอาชีพพยาบาลควรจบ
การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนคณะพยาบาล หรือ
สมัครเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดของทหาร เช่น พยาบาลทหารอากาศ  พยาบาลทหารบก  พยาบาลทหารเรือ 

2.คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ   เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบ  มีความรู้ใน
วิชาชีพ  มีความสามารถเฉพาะด้าน  มีประสบการณ์  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านการจัดการและการ
บริหารงาน  เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย  ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า  การติดตั้งเสาไฟฟ้า 
การจัดเก็บค่าไฟฟ้า  เป็นต้น ผู้ที่ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจต้องมีความรู้ขั้นต่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปริญญาตรี ปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  ตามต าแหน่งงานที่รับสมัคร 

3.คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบ ขยัน มีระเบียบวินัย  ตรงต่อ
เวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท มีความรู้ในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถเฉพาะด้าน  มี
ประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะขบวนการท างาน  และทักษะการจัดการ เช่นพนักงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน)  จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  พนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน  การบัญชี  และการตลาด  เป็นต้น  ผู้ที่ประกอบอาชีพรั ฐวิสาหกิจต้องมี
ความรู้ข้ันต่ าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ปริญญาตรี ปริญญาโท  หรือปริญญาเอกตามต าแหน่งงานที่รับ
สมัคร 

ประเภทอาชีพ    แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
1.ด้านอุตสาหกรรม หรือ หัตถกรรม  จ าแนกตามลักษณะของการด าเนินการได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  
  1) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมในครัวเรือน  
  2) การผลิตสินค้าในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดเล็ก  
          3) การผลิตสินค้าที่ผู้ว่าจ้างน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการผลิตมาให้  
          4) การรับช่วงงานบางขั้นตอนของการผลิตมาด าเนินการ  
2.ด้านเกษตรกรรม จ าแนกตามลักษณะการด าเนินงานเป็น 3 ลักษณะดังนี้  
         1) เลี้ยงสัตว์  
         2) ท าไร่  ท าสวน  
         3) ท านา  
3.ด้านพาณิชยกรรมและบริการ  จ าแนกตามลักษณะการด าเนินการเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  
  1) ค้าขายสินค้า  
  2) บริการ  
  3) เป็นคนกลางรับซื้อ-ขาย  
อ้างอิง  http://arts.kmutt.ac.th 
 
 
 
 
 

 




