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                                                                                                                                  บทนํา 

 
 
 
 

“การที่คนเราจะประสบความสําเร็จ และมีฐานการเงินที่มั่นคงได ไมเพียงแตตองมีความขยัน อดทน ซื่อสัตย 
และขวนขวายหาความรูตลอดเวลาเทานั้น แตยังตองฉลาดหา ฉลาดออม และฉลาดใชอีกดวย” 

เมื่อพูดถึงคําวา “เงิน (Money)” เช่ือวาทุกคนคงรูจักกันเปนอยางดี เพราะวาเปนสิ่งใกลตัว หากมีเงินเราก็
สามารถทําในสิ่งตางๆ ที่เราตองการได ไมวาจะใชเงินสําหรับซื้อสิ่งของตางๆ ที่จําเปน หรือจะใชเงินเพื่อไปเที่ยว
ที่ไหนๆ ในโลกที่เราอยากไปก็ได ทวาการหาเงินกลับไมใชเรื่องที่คิดปุปก็ไดปปเหมือนกับการกดรีโมทเปดทีวี 
บางคนอาจมีความสามารถ หรือทักษะที่ทําใหหาเงินไดงายกวาคนอื่นๆ บางคนกวาจะหาเงินไดตองเหน็ดเหนื่อย
แทบน้ําตาซึม หลายครั้งเมื่อไดเงินมา หลายๆ คนกลับไมรูจักเก็บออม แตเลือกที่จะใชจายอยางสุรุยสุรายตามใจ
ตนเอง จนในที่สุดเงินที่หามาไดนั้นก็แทบไมมีเหลือ ทีนี้หากในชวงเวลาที่เราไมมีเงินนั้น เกิดมีความจําเปนที่
ตองการใชเงินขึ้นมาจริงๆ จะทําอยางไร บางคนอาจตอบวาไปกูหนี้ยืมสินเอาก็ได แตถาไมสามารถชําระคืนได
ละ! ในที่สุดก็จะประสบกับปญหาทางการเงินจนถึงขั้นลมละลายก็เปนได ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองใสใจ 
และเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทอง ซึ่งไมเพียงแตจะชวยใหมีเราเงินไวใชยามฉุกเฉิน หากยังทําใหเงินที่
เรามีอยูสามารถออกดอกออกผลงอกเงยขึ้นไดดวย 

ทั้งนี้ เนื้อหาในแบบเรียนสําหรับหลักสูตรอาชีวศึกษาแบงออกเปน 4 บทหลักๆ โดยในแตละบทไม
เพียงแตจะอธิบายใหเห็นถึงความรูที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการเงินทอง หากยังสอดแทรกไวดวยกิจกรรมที่
นาสนใจ และสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้นดวย  

บทแรกจะอธิบายใหเขาใจถึงวิธีการหาเงินที่ถูกตอง เริ่มตั้งแตการกําหนดเปาหมายในชีวิต การวางแผน
ประกอบอาชีพ แหลงที่มาของรายได รวมถึงภาษีเงินได ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพที่พึงมี 

บทที่สองจะเกี่ยวของกับการเก็บออม โดยแสดงใหเห็นถึงสมการของการออมเงิน การสรางวินัยในการ
ออมเงินใหเกิดขึ้น รวมถึงทางเลือกในการออมเงินประเภทตางๆ กลไกการทํางานของอัตราดอกเบี้ย พลังของ
อัตราดอกเบี้ยทบตน และบริการทางการเงินดานตางๆ ที่ควรรูจักของธนาคาร 

บทที่สามแนะนําวิธีการใชเงินที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตนจากการทําความเขาใจใน
รายจายประเภทตางๆ หลังจากนั้นจึงช้ีใหเห็นถึงขอแตกตางระหวางทรัพยสิน และหนี้สิน ตลอดจนสินเชื่อ
ประเภทตางๆ นอกจากนี้ ยังคลอบคลุมถึงเรื่องการทําประกันภัย รวมถึงความสําคัญของการเปนผูบริโภคที่ชาญ
ฉลาดอีกดวย  

บทสุดทายแสดงใหเห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน การจัดทํางบประมาณสวนบุคคล ตลอดจน
ทางเลือกในการทําใหเงินที่มีอยูงอกเงยออกดอกออกผล ไมวาจะเปนการลงทุนในสินทรัพย การลงทุนในธุรกิจ 
หรือการลงทุนในหลักทรัพย นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติมใหเห็นถึงผลประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน
รวมอีกดวย 
 นอกเหนือจากบทเรียนขางตน ผูใชแบบเรียนยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน ตลอดจน
เรียนรูที่จะหาขอมูลเพิ่มเติมนอกหองเรียน ไมวาจะเปนจากหนังสือพิมพ นิตยสาร  Internet หรือพูดคุยกับผูรู เพื่อ
เพิ่มพูนทั้งความรู และประสบการณของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 หาเงินอยางไรดี 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการเรียนรู 
1. รูจักวิธีการหาเงินไดอยางถูกตอง 
2. สามารถกําหนดเปาหมายในชีวิต ตลอดจนเห็นความสําคัญของการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ  
3. เขาใจถึงแหลงที่มาของรายได และเงินทุน  
4. รูจักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
5. ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

เงินถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญสวนหน่ึงในการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน ลองคิดกันดูเลนๆ วา 
หากไมมีเงิน ตัวเรา และครอบครัวจะดํารงชีวิตอยูไดอยางไร จะจับจายใชสอยซื้ออาหาร ตลอดจนสิ่งของตางๆ ที่
เราตองการไดอยางไร หรืออยากไปเที่ยวที่ไหนๆ หากไมมีเงินก็คงทําไดยาก ในทางกลับกันหากเรามีเงิน อยากจะ
ไดอะไร หรือทําอะไรก็ยอมที่จะสามารถหาซื้อได เงินจึงถือไดวาเปนสิ่งที่มีเสนหมากทีเดียว โดยคนสวนใหญตาง
ก็อยากที่จะมีเงินเยอะๆ จนถึงขั้นเปนมหาเศรษฐีกันทั้งนั้น 

การที่จะหาเงินมาใชนั้นแมวาจะไมใชเรื่องงาย แตก็ไมใชเรื่องยากซะเลยทีเดียว หากเราสามารถพัฒนา
ทักษะในการทํางาน ตลอดจนมีความขยัน อดทน และทุมเทใหกับสิ่งที่เราทําอยู แนนอนวา  เงินทองคงไมหนีไป
ไหน ในทางกลับกัน หากเราเอาแตนอนรออยูเฉยๆ ไมทําการทํางาน โดยหวังแตวาเงินจะวิ่งมาหาเราเอง ก็คงได
แตรองเพลงรอตอไป เพราะวา ธรรมชาติของเงินจะวิ่งเขาหาคนที่รูจักขวนขวายหามันเทานั้น นอกจากนี้คงไมมี
ใครในโลกที่บาพอที่จะเอาเงินมาประเคนใหเราใชฟรีๆ ถึงบานเปนแน ดังนั้น การเรียนรูถึงวิธีการหาเงินจึงเปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่งในยุคที่เงินมีความสําคัญมากเชนนี้ 

อยางไรก็ตาม หลายๆ คนกลับเลือกที่จะหาเงินดวยวิธีที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนผิดหลักศีลธรรมอันดีงาม ไม
วาจะเปนการขายยาเสพติด การขายอาวุธเถื่อน หรือแมแตการขายเรือนรางของตนเอง การหาเงินดวยวิธีการ
เหลานี้แมวาจะหาเงินไดมาก และรวดเร็ว แตอยาลืมวา หากถูกจับไดไมเพียงตองโทษติดคุกติดตาราง ตลอดจน
สูญเสียทรัพยสนิแลว แตยังนําพาความเสื่อมเสียอับอายมาใหแกตนเอง และครอบครัวอีกดวย จึงถือไดวาเปนสิ่งที่
ไมควรปฎิบัติเปนอยางยิ่ง 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
หลายๆ ครั้งที่คนจํานวนมากมุงแตที่จะทํางานหาเงินจํานวนมากๆ จนลืมนึกถึงหลายสิ่งหลายอยางที่มี
ความสําคัญกับชีวิตของตนเองไป สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เงินซื้อไมได และมักมีความสําคัญกับเรามากกวาสิ่งที่
เงินซื้อไดดวยซ้ํา ลองคิดดูวา หากเราทําแตงาน จนมีเงินเยอะแยะเปนมหาเศรษฐี สามารถซื้อสิ่งของใดๆ ก็ได
ที่เราตองการ แตกลับไมมีใครอยูเคียงขางดวย ชีวิตเราจะเปนอยางไร หรือหากเราทํางานจนมีเงินมรดกที่
เหลือไวใหกับลูกหลานเปนจํานวนมากมาย แตลูกหลานกลับทะเลาะเบาะแวงเพื่อแยงชิงสวนแบงมรดก
กันเอง เปนเชนนี้เงินที่มีอยูมากมายนั้นจะมีประโยชนอยางไร แมวาจะหาเงินไดมากมายมหาศาล แตกลับไมมี
เวลาที่จะหา “ความสุข” ใหแกตนเอง อีกทั้งยังทําใหเราตองสูญเสีย “ความเปนมนุษย” ไปดวย อยางนี้คงไมดี
เปนแน จงอยาลืมวา “เงินแมวาจะสูญเสียไป แตก็ยังสามารถหาใหมได แตสิ่งที่หาซื้อดวยเงินไมไดสวนใหญ
นั้น เมื่อสูญเสียไปแลว จะหากลับคืนมาใหมยอมเปนไปไดยากมาก” 
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กิจกรรม: ใหผูเรียนลองนึกดูวา หากงานที่ตนไดทุมเททําอยูอยางสุดความสามารถ กลับไมสามารถหาเงินมาได
เพียงพอกับที่เราตองการ จะมีทางเลือกอื่นใดในการหาเงินเพิ่มไดอีกหรือไม โดยที่ไมผิดกฎหมาย และหลัก
ศีลธรรมอันดีงาม 

 
การกําหนดเปาหมายในชีวิต 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. สามารถกําหนดเปาหมายในชีวิตไดอยางสมเหตุสมผล 
2. เขาใจถึงความสําคัญของการมีเปาหมายในชีวิต 

  
ในการทําสิ่งใดๆ ก็ตาม เราตองมีการกําหนดเปาหมาย (Goal) ที่ตองการไวลวงหนากอนเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะ 

เปาหมายเปรียบเสมือนกับเข็มทิศนําทางที่คอยบอกเราวา ไดเขาใกลปลายทาง หรือสิ่งที่เราคาดหวัง และตองการ
ทาํใหสําเร็จแลวเพียงใด หากไมมีการกําหนดเปาหมาย การทําสิ่งใดๆ ก็ยอมที่จะสะเปะสะปะไรซึ่งทิศทาง โอกาส
ที่จะประสบความสําเร็จก็เปนไปไดยาก เปรียบเสมือนกับเรือที่ลอยเควงควางอยูกลางทะเล ไรซึ่งทิศทาง ก็อาจไม
มีวันถึงฝงได 
 
กิจกรรม: ใหผูเรียนลองหลับตาจินตนาการวา ตัวเองอยูในถ้ําที่มืดสนิทไมมีแสงสวางใดๆ สัก 5 วินาที ถามตัวเอง
ดูวาเห็นอะไรบาง หลังจากนั้นใหจินตนาการตอวา มีแสงสวางสอดสองเขามาในถ้ํา หากเราเปรียบแสงสวางเปน
เสมือนกับเปาหมายที่ถูกกําหนดขึ้น ใหผูเรียนลองแบงกลุมอภิปรายกันดูวาแสงสวาง หรือเปาหมายนั้นบอกอะไร
แกเราบาง 
 

สําหรับหลักในการกําหนดเปาหมายที่ดี หรือ SMART มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1. S: Specific เปนสิ่งที่เราตองการ และมีคุณคาอยางชัดเจน เชน ตองการมีเงินไวใชเที่ยวรอบโลก เมื่อยาม

เกษียณอายุ   
2. M: Measurable ตองสามารถระบุ และวัดผลลัพธไดอยางชัดเจน เชน สามารถไปเที่ยวรอบโลกไดแน 

หากมีเงินเก็บออมเพียงพอเมื่อยามเกษียณอายุ 
3. A: Accountable ตองมีความมุงมั่น และลงมือปฎิบัติจริง เชน หากตองการไปเที่ยวรอบโลกเมื่อยาม

เกษียณอายุ ก็ตองเริ่มลงมือมุงมั่นเก็บออมตั้งแตชวงที่ยังหนุมสาว 

4. R: Realistic สมเหตุสมผล และเปนสิ่งที่มีโอกาสเปนไปได เชน หากเก็บออมตั้งแตชวงที่ยังหนุมสาว
อยางตอเนื่อง ก็ยอมสามารถไปเที่ยวรอบโลกไดเมื่อยามเกษียณอายุ  

5. T: Time Bound มีระยะเวลาเปนกรอบกําหนดที่ตองทําใหสําเร็จ เชน ตองเก็บเงินตั้งแตชวงที่ยังหนุม
สาว ไปเรื่อยๆ จนถึงชวงที่เกษียณอายุ จึงจะมีเงินไปเที่ยวรอบโลกได 

 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
เคยมีผูกลาวไววา “การตั้งเปาหมาย เปนสิ่งที่ดีเยี่ยม แตการตั้งเปาหมายในสิ่งที่เปนไปไมไดนั้น กลับเปนเพียง
ความฝนลมๆ แลงๆ เทานั้น” ยกตัวอยางเชน หากเราตองการเปนคนรวย แตไมเคยคิดถึงวิธีการที่จะหาเงินหา
ทองมาได เปาหมายเชนนี้ก็คงเปนไดแตเพียงความฝน หรือเรื่องสมมติเทานั้น 
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กิจกรรม: ใหผูเรียนลองพิจารณาจากตัวอยางดานลางวาเปนเปาหมายในชีวิตที่ดี หรือไม อยางไร 

• อยากมีเงินทองเยอะๆ 

• อยากซื้อรถยนตมือสอง จึงพยายามที่จะออมเงินใหไดเดือนละ 5,000 บาท ภายใน 6 ป 

• อยากเกษียณกอนอายุ 45 ป แตตอนนี้ยังไมรูวาตองทําอยางไร 

• อยากมีเงินไวสําหรับเที่ยวอีก 1 ปขางหนา จึงเก็บเงินเดือนละ 2,000 บาท 

• อยากซื้อรถ Sport ราคาแพง ทั้งที่มีเงินเดือนเพียงเดือนละ 8,000 บาท 

• อยากมีงานทําทันทีที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย จึงรีบสงประวัติสวนตัวไปตามบริษัทตางๆ 
ลวงหนา 

• อยากจายเงินกูจํานวนมหาศาลที่ยังคางชําระอยูใหไดภายใน 1 ป 
 

เมื่อรูจักกับหลักในการกําหนดเปาหมายกันแลว ก็สามารถที่จะนํามาประยุกตใชกับการดํารงชีวิตได โดย
เปาหมายในชีวิต ก็คือ สิ่งที่เราคาดหวัง และตองการสําหรับชีวิต เพื่อทําใหเกิดความสุข และความพึงพอใจในการ
ดํารงชีวิตอยูนั่นเอง ทั้งนี้ เปาหมายในชีวิตของคนแตละคนอาจแตกตางกันไปตามมุมมอง และลําดับความสําคัญ
ในการดํารงชีวิตของคนๆ นั้น 

 

กิจกรรม: ใหผูเรียนจัดเตรียมอุปกรณดังตอไปน้ี: ขวดโหล กอนหิน กอนกรวด ทราย และน้ํา 
โดยสมมติให  ขวดโหล เสมือนกับชีวิตของเรา  กอนหิน เสมือนกับเรื่องของครอบครัว 
         กอนกรวด เสมือนกับเรื่องการทํางาน ทราย เสมือนกับเรื่องอื่นๆ 
  น้ํา เสมือนกับคุณธรรมและจริยธรรมที่จะหลอเลี้ยงชีวิตใหมีความสุข 
ใหผูเรียนทําการทดลอง และสังเกตโดย 
 ครั้งที่ 1 เริ่มจากการใสทรายลงในขวดโหล แลวจึงตามดวยกอนกรวด กอนหิน และน้ําตามลําดับ 
 ครั้งที่ 2 เริ่มจากการใสกอนกรวดลงในขวดโหล แลวจึงตามดวยทราย กอนหิน และน้ําตามลําดับ 
 ครั้งที่ 3 เริ่มจากการใสกอนหินลงในขวดโหล แลวจึงตามดวยกอนกรวด ทราย และน้ําตามลําดับ 
หากผูเรียนรูจักการเรียงลําดับการใสสิ่งของลงในขวดโหลก็จะสามารถใสไดทั้งหมด เปรียบเสมือนกับการรูจัก 
เรียงลําดับความสําคัญของเปาหมายในชีวิตนั่นเอง 

 
ทั้งนี้ เปาหมายในชีวิตสามารถแบงออกตามระยะเวลาที่กําหนดไดเปน 
 เปาหมายระยะสั้น (Short-term Goal) ที่สามารถทําใหสําเร็จได โดยใชเวลาไมเกิน 1 ป ยกตัวอยางเชน 

ตองการเก็บเงินไวสําหรับตรวจสุขภาพตนเองในแตละป 
 เปาหมายระยะยาว (Long-term Goal) ที่ใชเวลานานมากกวา 1 ปขึ้นไป ยกตัวอยางเชน ตองการเก็บ

เงินไวเที่ยวรอบโลกเมื่อยามเกษียณอายุ อยางไรก็ตาม เปาหมายระยะยาวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
เนื่องจากสภาพแวดลอมในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง 

 
 นอกจากนี้ การกําหนดเปาหมายชีวิตยังสามารถแบงยอยออกเปนเปาหมายดานการศึกษา เปาหมายดาน
สังคม เปาหมายดานอาชีพการงาน เปาหมายดานการเงิน เปาหมายดานครอบครัว เปาหมายดานสุขภาพ และ
เปาหมายดานสันทนาการไดอีกดวย 
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แนวคิดท่ีนารู! 
เราสามารถนําเรื่องระยะเวลา และลําดับความสําคัญในการดํารงชีวิตมาใชรวมกันในการแบงเปาหมายในชีวิต
ออกไดดังนี้ 

1. เปาหมายระยะสั้นที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต (Short term, High Priority) ยกตัวอยางเชน 
ตองการเงินสําหรับรักษาพยาบาลเนื่องจากเจ็บปวยกระทันหัน 

2. เปาหมายระยะสั้นที่ไมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต (Short term, Low Priority) ยกตัวอยางเชน 
ตองการซื้อโทรศัพทมือถือรุนใหมที่มีราคาแพงเพื่อมาทดแทนเครื่องเกาที่เสีย 

3. เปาหมายระยะยาวที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต (Long term, High Priority) ยกตัวอยางเชน 
ตองการเงินกอนหนึ่งไวใชจายเมื่อยามเกษียณอายุ 

4. เปาหมายระยะยาวที่ไมมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต (Long term, Low Priority) ยกตัวอยางเชน 
ตองการซื้อรถ Sport เพื่อขับเที่ยวทั่วประเทศไทยเมื่อยามที่ตนเกษียณอายุแลว 

กิจกรรม: การกําหนดเปาหมายในชีวิต 
ขั้นที่ 1: ใหผูเรียนรางสิ่งที่ตนเองตองการในอนาคตขึ้นมาวา ตองการที่จะทําอะไรบาง 
ขั้นที่ 2: ใหผูเรียนนําสิ่งที่ตนไดรางขึ้นนั้นมากําหนดเปนเปาหมายในชีวิตแยกตามเรื่องตอไปนี้ โดยในแตละเรื่อง
อาจมีเปาหมายหลายขอที่แตกตางกันได 

1. เปาหมายดานการศึกษา 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 
 

2. เปาหมายดานสังคม 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 
 

3. เปาหมายดานอาชีพการงาน 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 
 

4. เปาหมายดานการเงิน 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 
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5. เปาหมายดานครอบครัว 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 
 

6. เปาหมายดานสุขภาพ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 
 

7. เปาหมายดานสันทนาการ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 
ขั้นที่ 3: จัดลําดับความสําคัญของเปาหมายในชีวิตที่เขียนไวขางตนจากมากไปนอย และพิจารณาดูวาเรื่องใดเปน
เรื่องที่สามารถทําใหสําเร็จไดในระยะสั้น และระยะยาว 

 

 

ลําดับความสําคัญ เปาหมายระยะสั้น 
(1 - 12 เดือน) 

เปาหมายระยะยาว 
( 1 ปขึ้นไป) 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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ขั้นที่ 4: ดึงเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับเราออกมา 5 เรื่อง เพื่อแจกแจงรายละเอียดที่จะทําใหสัมฤทธิ์ผล 
 

เร่ืองที่สําคัญที่สุด สามารถทําอะไรไดบาง 
เพื่อท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาว 

ตองการทรัพยากรอะไรเพิ่มเติม
เพื่อท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาว 

1 •  

•  

•  

•  

•  

•  
2 •  

•  

•  

•  

•  

•  
3 •  

•  

•  

•  

•  

•  
4 •  

•  

•  

•  

•  

•  
5 •  

•  

•  

•  

•  

•  

 
การวางแผนการประกอบอาชีพ 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. เห็นความสําคัญของการวางแผนการประกอบอาชีพ 
2. รูจัก และมีมุมมองในการเลือกประกอบอาชีพตามความถนัด และความสามารถของตน 

 
 การประกอบอาชีพ หมายถึง การทํางานหาเลี้ยงตัวเอง ซึ่งไมเพียงแตจะเปนการสรางรายได หากยังเปน
สรางคุณคาใหแกตัวเราดวย  โดยหลายคนอาจเลือกที่จะชวยงานที่บาน หรือทําธุรกิจสวนตัวเปนผูประกอบการ
เสียเอง ในขณะที่อีกหลายคนเลือกที่จะทํางานเปนลูกจางกินเงินเดือน อยางไรก็ตาม ใชวาทุกคนจะสามารถหางาน
ที่ตรงกับความตองการของตนเองไดทั้งหมด ดังนั้นจึงตองมีการวางแผนการประกอบอาชีพซึ่งเปนเสมือนกับตระ
แกรงกรองความฝนเพื่อใหเราสมหวังไดงานที่ตรงกับความตองการของเรามากที่สุด ทั้งนี้ไมวาเราจะวางแผนเพื่อ
เลือกอาชีพ  หรือเปลี่ยนอาชีพ  เราควรมีขั้นตอนในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. วิเคราะหความฝน หรือประเมินความตองการของตนเอง ถามตัวเองวาสนใจในธุรกิจประเภทไหน อยาก
เปนอะไร หรืออยากทําอาชีพอะไรในอนาคต จุดมุงหมายในชีวิตการงานของเราคืออะไร ขณะนี้เรามี
ความชํานาญ หรือความสามารถพอที่จะทําอาชีพนั้นไดหรือยัง หากยังไมมีก็ตองหาทางเพิ่มทักษะที่
จําเปนใสตัวใหมากๆ เสียกอน โดยอาจเขารับการอบรมสัมมนาเพิ่มเติม หรือคนควาหาความรู ตลอดจน
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พัฒนาทักษะตางๆ ที่จําเปนดวยตนเองก็ได ทั้งนี้ สิ่งสําคัญก็คือ ตองไมลืมที่จะหม่ันฝกฝน และเรียนรู
ตลอดเวลา ดวยนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
ฝรั่งมีคําพูดที่กลาวไววา “There is no such thing as a free lunch” หรือที่แปลเปนไทยวา “ไมมีอะไรฟรีใน
โลกใบนี้” หมายความวา หากอยากไดอะไรก็ตาม ยอมตองลงทั้งแรงกาย แรงใจ ฝกฝนเรียนรู ในการพยายาม
หามาใหไดซึ่งสิ่งนั้นดวยตนเอง 

กิจกรรม: ใหผูเรียนลองนึกดูวา อยากจะทําอะไรในอนาคต และพิจารณาดูวาตองทําอะไรบาง จึงจะเปนไปไดดังที่
ตนเองคิดฝนไว หลังจากนั้นใหกรอกรายละเอียดลงในแบบประเมินตนเองดานลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประเมินความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) แนวโนมของธุรกิจในอนาคตวาจะรุง หรือรวง ตลอดจน
โอกาสในการเติบโต และขอจํากัดตางๆ ที่มี ไมควรพิจารณาเพียงเพราะเห็นวาธุรกิจ หรือสาขาอาชีพ
นั้นๆ กําลังไดรับความนิยมอยูในปจจุบัน  นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงจํานวนของบุคลากร หรือคู
แขงขันที่มีอยูในตลาดแรงงานโดยเฉพาะในธุรกิจ หรือสาขาอาชีพที่เราสนใจดวย เนื่องจากหากมี
บุคลากร หรือคูแขงขันในสาขาอาชีพเดียวกันเปนจํานวนมาก การแขงขันก็จะสูง ยอมสงผลใหโอกาส
ในการเติบโต และกาวหนามีนอย 

 
กิจกรรม: การวิเคราะหความกาวหนาในอาชีพ
ลองเลือกอาชีพที่สนใจมาสัก 2 อาชีพ โดยอาจใชขอมูลจากหองสมุด Internet หรือสัมภาษณคนในอาชีพนั้นๆ 
เพื่อใหไดขอมูลดังตอไปนี้ 
 

ประเด็นที่ตองพิจารณา อาชีพท่ี 1 อาชีพท่ี 2 
อาชีพน้ีตองทําอะไรบาง   
ตองทํางานในสิ่งแวดลอมอยางไร   

แบบประเมินตนเอง 
ธุรกิจประเภทที่เราสนใจ _______________________ 
สาขาอาชีพที่เราอยากทํา __________________________ 
สาเหตุที่อยากทําอาชีพนี้ __________________________________________________ 
ความชํานาญ หรือความสามารถซึ่งเปนที่ตองการในอาชีพนี้ 

1. _______________________   มี  ไมมี แตแกไขไดโดย ___________________ 

2. _______________________   มี  ไมมี แตแกไขไดโดย ___________________ 

3. _______________________   มี  ไมมี แตแกไขไดโดย ___________________ 

ความพรอมสําหรับการทําอาชีพนี้   พรอมแลว ยังไมพรอม เพราะ ______________ 
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ประเด็นที่ตองพิจารณา อาชีพท่ี 1 อาชีพท่ี 2 
ช่ัวโมงการทํางานเปนอยางไร   
รายไดที่ไดรับจากการทํางานมากนอยเพียงใด   
มีสวัสดิการ/ การใหความชวยเหลือดานใดบาง   
เหนื่อยกาย  / เหนื่อยใจ สักแคไหน   
ตองมีความรู/ ความสามารถ/ ความชํานาญอะไร   
ตองผานการฝกอบรมอะไรเปนพิเศษหรือไม   
มีตําแหนงงานวางสําหรับอาชีพนี้มากแคไหนในอนาคต   
ความกาวหนาในอาชีพการงานมีมากนอยแคไหน   

 

3. มองหาอาชีพ หรือตําแหนงงานที่เหมาะสมกับเรา บางอาชีพอาจตองทํางานไมเปนเวลา หรืออาจมี
ช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนานกวาอาชีพอื่นๆ ใหลองถามตัวเองดูวา สามารถที่จะจัดสรรเวลาระหวางชีวิต
สวนตัว และชีวิตการงานไดหรือไม บางอาชีพอาจสนุกสนานทาทาย แตกลับมีความเสี่ยงสูงตอชีวิต ก็
ใหถามตัวเองวา สามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นไดหรือไม จะมีวิธีใดที่จะปองกัน หรือลดความ
เสี่ยงนั้นไดบาง บางอาชีพอาจทําใหมีช่ือเสียงโดงดัง แตตองเผชิญกับความยากลําบากที่ตองขาดความ
เปนสวนตัวไป เชนเดียวกันกับบางอาชีพที่อาจไดรับการยอมรับนับถือจากสังคมแตไดรับผลตอบแทน
คอนขางนอย ตรงนี้ก็ตองเลือกเอาวา สิ่งไหนสําคัญกับตัวเรามากกวากัน อยาเอาแตวาดฝนถึงสิ่งที่
เปนไปไมได ยกตัวอยางเชน พ่ึงเรียนจบหมาดๆ ก็คิดที่จะสมัครงานในตําแหนงของผูบริหารทันที อยาง
นี้คงเปนไปไดยาก  

 

กิจกรรม: งานกับใจตรงกัน 
ใหผูเรียนวงกลมขอที่คิดวาตรงกับตนเองมากที่สุด ซึ่งจะชวยใหเราทราบวาอาชีพประเภทใดตรงกับความสนใจ
ของตัวเรา โดยจะเลือกวงกี่ขอก็ได  แตขอใหเลือกเฉพาะขอที่คิดวาตรงกับตัวเองเทานั้น  
 

ก. เราชอบเลนกีฬาเปนทีม 
ข. เราชอบตอจิ๊กซอ หรือเลนปริศนาอักษรไขว 
ค. เรามีความสุขเมื่อมีเพื่อนมาขอคําแนะนํา 
ง. เราชอบโทรศัพท 
จ. เราชอบขีดเขียนแตงเติมรูปภาพ หรือขอความเลนใน
สมุด 

ฉ. เรามีความอยากรูอยากเห็นในหลายๆ เรื่อง

ก. เราชอบอยูกลางแจงมากกวาในบาน 
ข. คณิตศาสตรเปนวิชาโปรดของเรา 
ค. การตัดสินใจดวยตัวเองเปนสิ่งสําคัญสําหรับเรา 
ง. เมื่อมีปญหา เราจะขอคําแนะนําจากผูอื่น 
จ. เราอยากจะเปนผูเลนละครมากกวาดูละคร 
ฉ. เราชอบสังเกต และใหความสนใจกับสภาพอากาศ 
ตนไม หรือสัตว

 

ก. เราสนุกกับการทํางานประเภทตอไปนี้ ทําสวน ซอม 
         จักรยานหรือรถยนต ทําอาหาร เย็บผา 
ข. เราจดรายการสิ่งที่ตองทําเสมอ 
ค. เมื่อตองหารายได เราอยากลองทํางานของตัวเอง
มากกวาเปนลูกจางในบริษัทขนาดใหญ 

ง. เรามีความสุขเมื่อไดชวยเหลือผูอื่น 

ก. เราชอบเลี้ยงสัตว 
ข. ลายมือเราสวย และอานงาย 
ค. เราคงจะมีความสุข ถาไดเปนผูวาราชการจังหวัด 
หรือปลัดกระทรวง 
ง. เราชอบเขียนจดหมายถึงเพื่อน หรือชอบเขียนบันทึก 
จ. เราอยากทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนกลุม 
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จ. เราชอบใชจินตนาการและเขียนนิยาย 
ฉ. วิชาโปรดของเราคือวิทยาศาสตร

ฉ. เราชอบแยกสวนประกอบของสิ่งตาง ๆ เพื่อดูวามัน 
ทํางานอยางไร

 

ก. เราชอบงานที่ตองใชอุปกรณ และเครื่องมือ 
ข. เราชอบหองที่สะอาดเรียบรอย 
ค. เราไมอายที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง หรือยก
มือตอบคําถามในหองเรียน 

ง. เราชอบทํางานเปนกลุมมากกวาทํางานคนเดียว 
จ. เราชอบตกแตงหองสวนตัวใหม 
ฉ. เราชอบอานวารสารประเภทสารคดี หรือการเมือง

ก. เราอยากจะขี่จักรยานมากกวาดูทีวี 
ข. เราชอบใชคอมพิวเตอร 
ค. เราคิดวาเราเปนหัวหนาทีมที่ดีเยี่ยม 
ง. เราสามารถทําความรูจักกับเพื่อนใหมๆ ไดงาย 
จ. วิชาโปรดของเราคือ ดนตรี (ศิลปะ หรือทําเซรามิกส ) 
ฉ. เราใหความใสใจ/ ความสําคัญตอสิ่งแวดลอม

 

ใสจํานวนในแตละขอที่ผูเรียนเลือก  
ก. __________ ข. __________ ค. __________ ง. __________ จ. __________ ฉ. __________ 
เปรียบเทียบคะแนนในแตละขอที่เลือก กับลักษณะงานดานลางนี้ แลวดูซิวา ตรงกับเรามากนอยแคไหน 
 

ขอท่ีเลือก ลักษณะงาน กลุมอาชีพ
ก งานกลางแจง วิศวกรโยธา ครูฝกสอนกีฬา นักบิน เกษตรกร 

สัตวแพทย ชางไม ผูรับเหมากอสราง เจาหนาที่
รักษาปา สถาปนิก ชางกออิฐ ชางออกแบบสวน 
นักดับเพลิง

ข งานที่ใชความละเอียด โปรแกรมเมอร สมุหบัญชี นักการธนาคาร  
วิศวกรอวกาศ บรรณารักษ นักเทคนิคทางแพทย 
นักวิเคราะหดานการเงิน นักบัญชี

ค งานที่ใชทักษะความเปนผูนํา เจาของธุรกิจ ผูบริหาร ทหาร ทนายความ ผูจัดการ
โรงแรม นักการเมือง ครูใหญ ผูเช่ียวชาญดาน
ทรัพยากรบุคคล

ง งานที่ตองพบปะพูดคุยกับผูคนมากๆ ครู แพทย นักโฆษณา นักขาว ผูรายงานขาว นัก
สังคมสงเคราะห พยาบาล นักจิตวิทยา พนักงาน
ขายทางโทรศัพท พนักงานขายของรานคาปลีก 
พนักงานเก็บเงิน พนักงานตอนรับ

จ งานที่เกี่ยวกับศิลปะ และความบันเทิง นักแสดง ศิลปน นักดนตรี นักเขียน นักออกแบบ
เครื่องแตงกาย สถาปนิก ชางภาพ ผูออกแบบทา
เตน

ฉ งานที่ใชทักษะของการคนควาหาเหตุ และผล นักวิทยาศาสตร ตํารวจ นักสืบ นักวิจัยทาง
การแพทย จิตแพทย ศาสตราจารย วิศวกร
เครื่องกล วิศวกรไฟฟา นักวิจัยตลาด คนทํางาน
ดานกฎหมาย นักธรณีวิทยา
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4. เลือกงาน หรือสมัครงานในตําแหนงที่เหมาะสมกับตัวเรา โดยเริ่มตนจาก 

• กรณีที่ตองการเปนผูประกอบกิจการดวยตนเอง ก็ใหเลือกทําธุรกิจที่ตนเองมีความถนัด และมี
ความรูในสิ่งที่ตองการทํานั้นมากที่สุด สําหรับกรณีที่ตองการทํางานกินเงินเดือนประจํา ก็
สามารถหาตําแหนงงานที่วางไดจากตามคอลัมนสมัครงานในหนาหนังสือพิมพรายวัน 
หนังสือพิมพธุรกิจ นิตยสารสมัครงาน ใบปลิว อินเตอรเน็ต งานวันนัดพบแรงงาน หรือบริษัท
จัดหางานก็ได 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รับสมัครงาน 
ผูจัดการฝายบัญช ี               1 อัตรา 

• เพศชาย/ หญิง อายุ 30 – 40 ป 

• วุฒิปริญญาตรี สาขาบญัช ี 

• มีประสบการณในสายงานตรง 3 ปข้ึนไป  

• หากเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต จะไดรับการพจิารณาเปนพิเศษ 

• สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพืน้ฐานไดในระดับด ี
ผูที่สนใจสมัครกรุณาสง ประวตัิสวนตัว พรอมระบุเงินเดือนปจจุบัน 
เงินเดอืนที่ตองการ และรูปถายมาที ่

ฝายบุคคล สถาบันพัฒนาการเก็บออม 
ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 

บริษัท ออมทรัพย จํากดั 
1 ถนนสุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพ 

โทร 02-xxx-xxxx, E-mail: personnel@saving.com 
รับสมัครงานในตาํแหนง ผูประสานงานโครงการ จํานวน 1 อัตรา 

• เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปข้ึนไป 

• วุฒิปวช. ข้ึนไปไมจํากัดสาขา 

• หากมีประสบการณดานการเงนิ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

• พรอมที่จะทาํงานหนัก และอดทน 

• มีความสามารถในการสื่อสาร และใชคอมพิวเตอรเบื้องตนไดเปน
อยางด ี

• มีรถยนตเปนของตนเอง และสามารถใชงานได 

กิจกรรม: ใหผูเรียนลองอานโฆษณารับสมัครงานในคอลัมนสมัครงานจากหนาหนังสือพิมพขางตน แลวตอบ
คําถามตอไปนี้ 
คําถาม 

 คุณสมบัติใดบางซึ่งเปนที่ตองการของทั้งสองอาชีพขางตน 
 อาชีพใดที่เหมาะสําหรับผูที่พ่ึงจบใหม และยังไมมีประสบการณ 
 อาชีพใดที่ตองการความเชี่ยวชาญในการทํางานเปนพิเศษ 
 อาชีพใดที่ตองเกี่ยวของกับการพบปะผูคน และการเดินทางคอนขางมาก 

 

• เขียนประวัติสวนตัว (Resume หรือ CV) ซึ่งเปนเอกสารที่คลอบคลุมถึงช่ือ ที่อยู เบอร
โทรศัพท อีเมล ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน การฝกอบรม ความสามารถพิเศษ 
ตลอดจนกิจกรรมที่สนใจอื่นๆ เปรียบเสมือนกับเปนหนาตางบานแรกที่เปดออกเพื่อใหผูวา
จางงานไดพิจารณาวา เรามีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงานที่วางอยูนั้น หรือไม 
เพราะฉะนั้นจึงอยูที่ตัวเราเองวา จะนําเสนอ หรือสื่อตัวเองไดดีแคไหน โดยหลักการงายๆ ใน
การเขียนประวัติสวนตัวมีดังนี้ 
 เลือกตัวอักษรที่อานงาย โดยอาจมีการเปลี่ยนขนาด หรือใชตัวหนา (Bold) สําหรับขอมูล

ที่สําคัญ 
 เขียนใหตรงกับสิ่งที่เราตองการสื่อ หากไมสามารถนําเสนอ หรือสื่อตัวเองไดดีพอ ก็อาจ

ทําใหพลาดโอกาสในตําแหนงงานที่วางนั้นได 
 ใหขอเท็จจริงที่เปนกลาง อยาถอมตน หรือโออวด หรือใสความคิดเห็นลงไป 
 สั้น กระชับ ยอใหสิ่งที่ควรยอ และเนนกิจกรรมที่โดดเดนของเรา 
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 เอาใจใสในรายละเอียดทุกอยางที่นําเสนอ และตองไมมีคําที่พิมพผิด อยาลืมวา ผูวาจาง
งานไมไดพิจารณาแตประวัติสวนตัวของเราเพียงคนเดียว แตยังมีของผูสมัครคนอื่นๆ อีก 

 มีการใชหัวขอ และยอหนาเพื่อแยกแยะกลุมของขอมูลประเภทตางๆ เชน ประวัติ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน การฝกอบรม ความสามารถพิเศษ เปนตน 

 มีการจัดเรียงอยางเปนระเบียบหมวดหมู ตลอดจนจัดรูปแบบใหนาสนใจ เชน อยาพิมพชิด
ขอบกระดาษ เวนที่วางบางอยาพิมพจนติดกันเกินไป เปนตน 

 สะอาด เรียบรอย และครบถวนสมบูรณ 
 

ตัวอยางประวัติสวนตัว 
ช่ือ………………………..นามสกุล………………………………….. 

ขอมูลสวนตัว 
เพศ   ................................ อายุ  ………......................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด  …………………....  ศาสนา  ………......................................... 
น้ําหนัก   …………………....  สวนสูง  ………......................................... 
สัญชาติ   …………………… สุขภาพ  ………......................................... 
สถานภาพทางทหาร …………………… สถานภาพสมรส ………......................................... 
ที่อยูปจจุบัน  …………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท  …………………… อีเมลล  .................................................. 
 
การศึกษา 
ปริญญาโท  คณะ………………… ภาควิชา.......................... มหาวิทยาลัย................................... 
   สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ................... ............. คะแนนเฉลี่ย................................. 
ปริญญาตรี  คณะ………………… ภาควิชา.......................... มหาวิทยาลัย................................... 
   สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ................... ............. คะแนนเฉลี่ย................................. 
ปวส.   สาขา……………………… วิทยาลัย/ โรงเรียน......................................................... 

สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ................... ............. คะแนนเฉลี่ย................................. 
ปวช. / มัธยมศึกษา  สาขา……………………… วิทยาลัย/ โรงเรียน......................................................... 

สําเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ................... ............. คะแนนเฉลี่ย................................. 
 
ประสบการณ  ฝกอบรมดาน…………………………………… เปนเวลา……………………….. 

สอบชิงทุน…………………………………………………………………………. 
   เปนประธานชมรม กรรมการ หรือสมาชิกของ……………………………………. 
 
ทักษะพิเศษ  พูดภาษา …………………… สามารถขับรถยนตได (มีใบขับขี่) 
   สามารถใชคอมพิวเตอร (โปรแกรม…………………..) ฯลฯ 
 
งานอดิเรก  สะสมของเกา สะสมแสตมป เลี้ยงสัตว ปลูกตนไม อานหนังสือ วายน้ํา ฯลฯ 
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ผูรับรอง   1. อาจารย ………………………………………….  

หัวหนาภาควิชา/อาจารยที่ปรึกษา……………….โทรศัพท………………………… 
   2. คุณ ……………………………………………… 

ผูจัดการบริษัท…………………………………...โทรศัพท………………...……… 
 

กิจกรรม: ใหผูเรียนทดลองเขียนประวัติสวนตัว แลวแลกกันอานในชั้นเรียน พรอมทั้งทําการวิจารณวา เมื่ออาน
แลวเรารูจักกับตัวผูเขียนมากนอยเพียงใด มีจุดบกพรองตรงไหนบาง และมีจุดไหนที่โดดเดนเหนือกวาคนอื่น 
 

• สงจดหมายสมัครงาน พรอมทั้งประวัติสวนตัว และใบรับรองการศึกษา ไปยังบริษัทที่มี
ตําแหนงงานวาง โดยระบุวาไดรับทราบขาวเกี่ยวกับการสมัครงานจากที่ไหน ตลอดจนระบุ
ตําแหนงงานที่เราตองการจะสมัครดวย 

ตัวอยางจดหมายสมัครงาน 
 
      ช่ือ……………………..นามสกุล…………………... 
      ที่อยู…………………………………………………. 
 
 

     โทรศัพท…………………………………….……… 

 
 

    วันที่………..เดือน……………พ.ศ. ………. 

เรื่อง  ขอสมัครงาน 
 
เรียน  ผูจัดการฝายบุคคล  บริษัท ………………………….. 
 
สิ่งที่สงมาดวย    1.  ประวัติสวนตัว 
            2. ใบรับรองการศึกษา 
   
 ผมไดทราบจากหนังสือพิมพ…………………………….ฉบับวันที่…………………..….. วา ทางบริษัท
ไดเปดรับสมัครพนักงานในตําแหนง…………..…….………… โดยผมมีความสนใจที่จะสมัครงานในตําแหนงนี้
มากดวยเหตุผลดังนี้คือ 
 
 ผมรูสึกสนใจ และชื่นชมกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัท ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทอัน
เปนที่รูจักทั่วไปมานานแลว ดังนั้น เมื่อไดรับทราบขาวการขยายงานของบริษัท ผมจึงมีความประสงคอยากเขา
รวมงานกับทางบริษัทของทาน โดยในระหวางที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยฯ ผมไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานคือ เปนประธานชมรม กรรมการ หรือสมาชิกของ
……………………… ซึ่งชวยใหผมไดเรียนรูการทํางานในดาน.................................................. นอกจากนี้ผมก็
ไดเขารับการฝกอบรม และสัมมนาในดาน……………….. ซึ่งตรงกับคุณสมบัติที่ทานตองการ และในระหวางปด
ภาคเรียนผมยังมีโอกาสไดฝกงานดาน…………………กับบริษัท…………………………เปนเวลา………….... 
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ดวยเหตุนี้ผมจึงมีความมั่นใจเปนอยางมากวา ผมสามารถปฏิบัติงานในตําแหนง............................ไดดี ผม

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการติดตอจากทางบริษัทของทานเพื่อสัมภาษณในรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติม และ
ขอขอบคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
       ……………………….. 
       (………………………)  
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
 

สิ่งที่ไมควรทําในการสมัครงาน มีดังนี้ 
 

1. สมัครงานเพียงบริษัทเดียวเทานั้น อยาลืมวา การสมัครงานนั้น เราตองแขงขันกับคนอื่นๆ ดวย 
ดังนั้น แมวาเราจะเลือกบริษัทเขา แตเขาอาจไมเลือกเราก็ได 

 
 

2. สมัครบริษัทเดียวกันแตหลายตําแหนง เพราะเปนการแสดงใหผูวาจางเห็นวา เราไมมีจุดยืนในการ
เลือกงาน 

 
 

3. สมัครทุก
 

บริษัท หวานแหไปทั่ว อยางนี้ก็ไมไหว เพราะทําใหตองสูญเสียทั้งเงิน และเวลา 
นอกจากนี้ยังอาจไดงานที่เราไมอยากทํา หรือไมตรงตามความตองการอีกดวย ดังนั้นจึงควรเลือก
สมัครงานกับบริษัทตางๆ ที่มีงานซึ่งเราอยากทํา นาจะดีกวา 

 
 
 
 
 
 

• กรอกใบสมัครงาน (กรณีที่ไปสมัครงานดวยตนเอง ณ บริษัทที่มีตําแหนงงานวาง) โดยควร
เตรียมขอมูลตางๆ ไวลวงหนา เพื่อจะไดกรอกขอมูลไดอยางถูกตอง ละเอียดครบถวน และ
รวดเร็ว นอกจากนี้ควรมีการเตรียมเอกสารประกอบอื่นๆ เชน สําเนาบัตรประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน ไวใหพรอมดวย 
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กิจกรรม: ใหผูเรียนทดลองกรอกขอมูลของตนลงในใบสมัครงานที่จัดใหดานลาง 
 

ใบสมัครงาน 

 

 

 

 
 

รูปถาย 

                                                                                                                                       รหัสผูสมัครงาน................................... 
                                                                                                                                       Application Number                     
ตองการสมัครงานตําแหนง ....................................................... ตองการเงินเดือน ....................................... 
Position Applied for                                                                   Salary Expected 

1. ประวัติสวนตัว (Personal Record) 
ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)..................................................................................................................................... 
Name (In English) 
เพศ............... อายุ.............. วัน/เดือน/ปเกิด............................................................ สถานที่เกิด ................................... 
Gender          Age               Date of Birth                                                              Place of Birth 

สัญชาติ...................................    สถานภาพ   โสด         สมรส         แยกกันอยู         หมาย         หยา  
Nationality                                 Status              Single          Married         Separated             Widowed       Divorced 
จํานวนบุตรธิดา (ถามี) .................................................... อายุของบุตรธิดาตามลําดับ............................................................. 
Number of Children                                                         Age of Children Respectively 

สวนสูง........................ ซ.ม.    น้ําหนัก............................. ก.ก.     ผานการเกณฑทหาร           ผาน     ไมผาน  
Height                                     Weight                                          Exempted from Military        Yes          No        
บัตรประชาชนเลขที่..................…….............…… ออกใหโดย.....................  เลขประจําตัวผูเสยีภาษี......................................  
Identification Card Number                                    Issued by                         Income Tax Card 
ที่อยูปจจุบัน       ........................................................................................................................................................................ 
Present Address ........................................................................................................................................................................ 
                          ......................................................................................................................................................................... 
เบอรโทรติดตอ ..........................................โทรสาร ................................................... อีเมลล.................................................. 
Telephone Number                                     Fax Number                                              E-mail Address 

2. การศึกษา (Education Record) 

จบการศึกษาระดับ 
(Class Completed) 

ชื่อสถานศึกษา และท่ีตั้ง 
(Name and Location) 

สาขาที่สําเร็จ เมื่อ  
(When) 

คะแนนเฉลี่ย  
(GPA) (Major Subject) 
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มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง....................................................................กิจกรรมพิเศษอื่นๆ..................................................... 
Expert in                       .................................................................... Extra Activities     .................................................... 
                                      ....................................................................                              .....................................................  
                                      ....................................................................                              .....................................................         
 

ภาษาที่ใช  (Language  Used)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความตั้งใจที่จะศกึษาตอหรือไม      มี     ไมมี 
Intends to further study                       Yes      No 

3. ประวัติการทํางาน (Employment Record) 
เทาที่เคยทํางานมาทานชอบทํางานตําแหนงใดมากที่สุด? ………………………..… เพราะอะไร?..................................... 
What position did you like most?                                                                               Why?  

 

วันเดือนปท่ีทํางาน 
(Date of 

Employment) 

ชื่อบริษัทพรอมท่ีอยู 
(Company Name 

and Address) 

ตําแหนง 
(Position) 

ลักษณะงาน 
(Nature of 

Work) 

รายได 
(Earnings) 

เหตุท่ีออก 
(Reason of Leaving) 

จาก....... ถึง.......... 
From     To 

  
 

  

จาก........ถึง.......... 
From     To 

  
 

  

จาก........ถึง.......... 
From     To 

  
 

  

 
4. ขอมูลท่ัวไป (General Record) 

ใครแนะนําใหมาสมัครงานที่นี่ หรือทราบไดอยางไร? ............................................................................................................... 
How did you know of job vacancies here? 

มีเพื่อน หรือญาติทํางานในบริษัทนี้หรือไม                 ไมมี        มี โปรดระบุชื่อ ................................................................. 
Do you have any friend or relative in our employ?         No             Yes, please specify 

เคยถูกฟองรองดําเนินคดี หรือไม?                              ไมเคย      เคย โปรดอธิบาย............................................................... 

ความสามารถ (Skills) ดี (Good) พอใช (Fair) ไมดี (Poor) 

พูด (Speak)    

อาน (Read)    ภาษาไทย (Thai) 

เขียน (Write)    

พูด (Speak)    

อาน (Read)    ภาษาอังกฤษ (English) 

เขียน (Write)    

พูด (Speak)    

อาน (Read)    
ภาษาอื่นๆ โปรดระบุ................ 

(Others, please specify) 
เขียน (Write)    
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Did you have any legal action taken against you?          No              Yes, please explain 

มีรถยนตเปนของตนเองหรือไม?                                ไมมี          มี โปรดระบุรุน และหมายเลขทะเบียน………………… 
Do you have your own transport?                                  No                Yes, please specify model and plate number 
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถติดตอไดที่…………………………………………………………………………………… 
In case of emergency to notify                     …………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                           ลงชื่อผูสมัคร..................................... 
                                                                                                                                           Application’s Signature    
                                                                                                                                           วันที่สมัคร......................................... 
                                                                                                                                           Date of Application 

 
5. ไปสัมภาษณงาน เมื่อไดรับการติดตอกลับมาจากบริษัทที่มีตําแหนงงานวาง ทั้งนี้การสัมภาษณงาน 

(Job Interview) ถือเปนการพูดคุยสนทนาที่มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาความจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว
ผูสมัคร ซึ่งผูวาจางงานไมสามารถพิจารณาไดจากใบสมัครงาน หรือประวัติสวนตัว ยกตัวอยางเชน 
บุคคลิกภาพ ทัศนคติ ตลอดจนปฏิภาณไหวพริบของผูสมัคร เปรียบเสมือนกับเปนตัวกรองเพื่อคัดหา
ผูสมัครที่เหมาะสมกับตําแหนงงานที่วางนั้นมากที่สุดนั่นเอง โดยคําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหเรา
เขารับการสัมภาษณดวยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น 

 
กอนการสัมภาษณ 

♦ กรอกใบสมัครดวยลายมือของเราเอง เขียนอยางบรรจง ตองสะอาด และเรียบรอย 

♦ หาขอมูลเกี่ยวกับบริษัท และตําแหนงงานที่สมัคร 

♦ พิจารณาคุณสมบัติของเราที่คิดวาทําใหเหมาะกับงานตําแหนงนี้  จดทักษะสําคัญที่จะบอกกับผูสัมภาษณ  
♦ เตรียมคําถามที่อยากจะถาม เขียน และนําไปดวยเมื่อจะสัมภาษณ การตั้งคําถามที่ดีเปนการแสดงใหเห็นวาเรา 

สนใจในงานนั้นๆ ตัวอยางเชน “ในแตละวัน พนักงานตําแหนงนี้มีหนาที่อะไรบาง” 

♦ แตงตัวใหเหมาะสม เรียบรอย และสะอาด การแตงตัวเปนสิ่งสําคัญมากอยางหนึ่ง 

♦ ตรงเวลา และไปคนเดียว 

♦ กรณีที่นัดสัมภาษณแลวเกิดเปลี่ยนใจ ควรโทรศัพทแจงยกเลิกนัดกับทางบริษัทกอนเสมอ จะไดไมเสีย
ประวัติถูก Black List เพราะ ในปจจุบัน หลายๆ บริษัทมีการแลกเปลี่ยน Black List ระหวางกันแลว 

 
ระหวางการสัมภาษณ 

♦ จงเชื่อมั่นในตัวเอง อยาลืม “ยิ้ม” 

♦ เปนตัวของตัวเองใหมากที่สุด การสัมภาษณสวนใหญจะไมมีคําถามที่มีคําตอบที่ถูก หรือผิดตลอดเวลา 
หากแตมีคําถามที่พยายามใหแสดงออกถึงความเปนตัวของเราเองซะมากกวา 

♦ แสดงความเคารพ และกลาววา “สวัสดีคะ/ ครับ ผม/ ดิฉัน ช่ือ…..” 

♦ สุภาพ และผอนคลาย อยาแสดงกิริยา หรือทาทางที่ทําใหผูสัมภาษณทราบวา เรากําลังเครียดอยู 

♦ อยาวิพากษวิจารณบริษัทที่เคยทํางานมากอน 

♦ รักษาบุคลิกภาพใหดูด ี 
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♦ คิดกอนพูดเสมอ 

♦ สบตาผูสัมภาษณ ในขณะที่กําลังพูด หรือตอบคําถาม 

♦ ตอบคําถามใหครบถวน อยาตอบแตเพียง “ใช” หรือ “ไมใช” เทานั้น 

♦ แสดงความกระตือรือรน และความสนใจทั้งในตําแหนงงานที่สมัคร และตัวบริษัท  

♦ ถามถึงโอกาสกาวหนาในอาชีพ แตอยาถามเรื่องเงินเดือน หรือผลประโยชนเปนเรื่องแรก  

♦ แนะนําตัวเอง ถาถูกถามถึงขอบกพรอง/ ขอเสียของตัวเอง ใหยกตัวอยางที่อาจจะเปนประโยชนตอบริษัท 
เชน “ขอบกพรอง/ ขอเสียของดิฉันคือ ทําอะไรแลวตองใหดีที่สุด” 

♦ แสดงความเคารพเมื่อสัมภาษณเสร็จ พรอมทั้งกลาวคําขอบคุณ เชน “ขอบคุณที่ใหเวลาและที่พิจารณา ผม/ 
ดิฉันดีใจมากที่ไดพบคุณ และดีใจที่มีโอกาสสนทนากัน” 

 
หลังการสัมภาษณ 

♦ สงจดหมายขอบคุณผูสัมภาษณที่ใหโอกาส และเวลาแกเรา 

♦ จดบันทึกถึงขอผิดพลาด หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น สําหรับการสัมภาษณครั้งตอไป 

กิจกรรม: ใหผูเรียนทดลองตอบคําถามสําหรับการสัมภาษณเขาทํางานดานลาง 

• เคยทํากิจกรรมอะไรบางที่ชวยพัฒนาความรู ความสามารถ? 

• ใหยกตัวอยางงานที่เคยทําไดดีที่สุด/ ภูมิใจที่สุด 

• อยากไดผูบังคับบัญชาแบบไหน? 

• คนแบบไหนบางที่คุณไมอยากทํางานดวย  เพราะอะไร? 

• คุณมีจุดเดนอะไรบาง? 

• คุณมีจุดดอยอะไรบาง? คุณไดทําอะไรเพื่อแกไขจุดดอยเหลานั้นบางหรือไม? 

• ชวยเลาเรื่องเกี่ยวกับบริษัทของเราที่คุณรู? 

• คุณช่ืนชมใครเปนพิเศษ? ในแงไหน? 
 

ไมวาเราจะอยากเปนมนุษยเงินเดือน หรือเปนผูประกอบการทําธุรกิจสวนตัว ก็สามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนการประกอบอาชีพขางตนมาประยุกตใชไดเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม มีประเด็นที่ควรทําความเขาใจ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกตางระหวางการทํางานเปนมนุษยเงินเดือน และการเปนผูประกอบการดังนี้ 

 

มนุษยเงินเดือน ผูประกอบการ 
1. มีรายไดแนนอนเทากันทุกเดือน และมีสวัสดิการ

ชวยเหลือในดานตางๆ 
2. รับผิดชอบเฉพาะงานในตําแหนงที่ทํา 
3. ตองอยูภายใตบังคับบัญชาจากผูอื่น 
4. ไมอยากทําเมื่อไหร ก็เปลี่ยนงานไดทันที 
5. โดนหักภาษีเงินได กอนที่ตนจะไดใชจาย 
6. มีวันหยุดพักผอนตามที่กิจการกําหนด 

1. รายไดที่เกิดขึ้นทั้งหมดของกิจการเปนของเราแต
เพียงผูเดียว 

2. ทําทุกอยางเพื่อใหกิจการอยูรอด 
3. ไมตองรับคําสั่งจากใคร เปนนายของตัวเอง 
4. การเลิกกิจการเปนไปไดยาก 
5. ไดใชจาย กอนที่จะโดนหักภาษีเงินได 
6. อยากหยุดงานเมื่อไหรก็ได 
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7. แยสุด ก็แคตกงาน 7. แยสุด คือ ลมละลาย 
 
กิจกรรม: นายออมสิน เพิ่งเรียนจบ ปวส. โดยในขณะที่เรียนอยู ก็ทํางานเปนพนักงานเก็บเงินที่รานขายของชํา
ควบคูไปดวยอยูประมาณ 3 ป เขาอยากกลับไปเรียนตอในระดับปริญญาตรี โดยคาดหวังถึงความกาวหนาทาง
อาชีพการงานในอนาคต   มีประเด็นอะไรบางที่เขาควรคํานึงถึง 
 

แหลงท่ีมาของรายได  
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. รูจักกับแหลงที่มาของรายไดประเภทตางๆ 
2. เห็นความสําคัญของสวัสดิการประเภทตางๆ ที่บริษัทจัดหาให 
3. สามารถคํานวณคาลวงเวลาที่พึงไดรับไดอยางถูกตอง 

 
แหลงที่มาของรายได 

เมื่อพูดถึงคําวา “รายได (Earnings)” ยอมหมายถึง ผลประโยชนที่เราพึงไดรับจากการประกอบอาชีพ
นั่นเอง โดยอาจอยูในรูปของตัวเงิน หรือสิทธิประโยชนตางๆ ก็ได ทั้งนี้ รายได หรือเงินที่หาไดนี้ยอมขึ้นอยูกับ
ความสามารถ และความทุมเทของแตละคนในการทํางานนั่นเอง โดยเราสามารถแบงแหลงที่มาของรายได
ออกเปน 

1. รายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพหลัก หรืองานประจํา เชน เงินเดือน คาจาง เปนตน  
2. รายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจํา เชน รับจางทําสวนในวันหยุด รับ

พิมพรายงาน รับจางดูแลคนชรา หรือเด็กเล็ก เปดทายขายสินคามือสอง เปนตน แตการประกอบอาชีพ
เสริมนี้ตองไมสงผลกระทบตอความทุมเท และเวลาของงานหลักที่เราทําอยู นอกจากนี้ตองไมทําใหเรา
เสียสุขภาพ ตลอดจนเวลาที่มีใหแกครอบครัวดวย 

3. รายไดที่เกิดจากการมีอาชีพเปนผูประกอบการ ไมวาจะอยูในรูปแบบของการผลิต การคาปลีก การคาสง 
การขายตรง หรือการใหบริการ เชน กําไรที่เกิดจากการขายสินคา หรือบริการ คานายหนา เปนตน  

4. รายไดที่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย หรือหลักทรัพยใดๆ เชน เงินปนผล ดอกเบี้ยรับ คาเชา กําไรที่ได
จากการซื้อขาย เปนตน 

5. รายไดจากการมีลาภลอย หรือการเสี่ยงโชคใดๆ เชน การถูกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาล การถูกสลาก
ออมสิน เปนตน 

 
แนวคิดท่ีนารู!  
หลายๆ คนคงเคยไดยินวา หากเรามีรายไดไมเพียงพอ หรือ เดือดรอนจากการที่มีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นจนทํา
ใหเกิดปญหาทางการเงินชักหนาไมถึงหลัง แหลงเงินทุน หรือรายไดที่คนสวนใหญมักจะคิดถึงเปนอันดับ
แรก ก็คือ “การกูยืม” ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 

 
 
 

1. การกูยืมในระบบ เปนการกูยืมเงินผานสถาบันการเงินตางๆ เชน ธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุน 
เปนตน โดยจะมีการกําหนดกฎระเบียบตางๆ ขึ้นเพื่อรองรับไวอยางชัดเจน ทั้งนี้หากเราตองการกู ก็
ตองปฎิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดไวนั้น ถือเปนการสรางความนาเชื่อถือ หรือเครดิต
ใหแกตนเอง แตหากมีการทําผิดกฎระเบียบขึ้นเมื่อใด ก็จะทําใหเราเสียประวัติ หรือเครดิตในการ
กูยืมนั่นเอง 

 
 
 

2. การกูยืมนอกระบบ เปนการกูยืมเงินจากบุคคลตางๆ ที่ปลอยเงินกู โดยไมมีกฎระเบียบตางๆ รองรับ 
ทั้งนี้ เราสามารถกูยืมเงินไดงาย สะดวก รวดเร็วกวาแบบแรก นอกจากนี้ยังยอมรับหลักประกันทุก
ชนิด จึงทําใหเปนที่นิยมกับบคคลแทบทกชนชั้นอาชีพ แตการกยืมประเภทนี้ก็ตองแลกมาดวยการ
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จะเห็นไดวา การประกอบอาชีพของบุคคลแตละคนไมเหมือนกัน หาเงินไดมากนอยก็ไมเทากัน แตไมวา
เราจะมีรายไดมาจากแหลงไหนก็ตาม สิ่งสําคัญก็คือ ตองพยายามสรางรายไดจากความสามารถที่เรามีอยูใหสูง
ที่สุดเทาที่เราจะทําได โดยเราสามารถสรางรายไดใหสูงสุดไดจาก 

• ทําในสิ่งที่ตนรัก เนื่องจากการไดทําในสิ่งที่เรารัก จะเปนแรงบันดาลใจใหเราทําในสิ่งที่ดีที่สุด สงผลให
ไดรับผลตอบแทนดีๆ มาสูเรา 

• รูจักตนเองวา มีทักษะ ความสามารถ หรือจุดแข็งในดานใด ที่สามารถนํามาใชในการประกอบอาชีพได 
เชน มีความขยัน อดทน หรือมีพรสวรรคในการทํางานดานนั้นๆ  

• สะสมประสบการณในการทํางาน และพัฒนาตนเองใหเปนมืออาชีพ 

• พยายามศึกษา และพัฒนาใหตนเองมีจุดเดน หรือทักษะพิเศษที่แตกตางจากคนอื่นๆ เพื่อโอกาสกาวหนา
ขึ้นในอนาคต 

• พยายามศึกษา และทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่อาจสงผลกระทบทั้งทางตรง และทางออมตอเรา 
เชน นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหมๆ  

 
 

แนวคิดท่ีนารู!  
การที่เราจะกาวหนาในอาชีพการงานไดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 ขอดังนี้  

1. ตัวเราเอง อยาเอาแตรอใหชีวิตการทํางานเปนไปตามเสนทางอาชีพ (Career Path) ที่บริษัทกําหนด
ไวให ตองรูจักขีดเสนทางความกาวหนาของเราขึ้นมาเอง และตระหนักไวเสมอวา “ชีวิตเราเปนของ
เรา” มองหาเสนทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวเรา พิจารณาดูวา เสนทางนั้นตองการอะไรเพิ่มเติมเพื่อ
ความกาวหนาของเราในอนาคต มีทางลัดที่จะทําใหเราไปถึงจุดหมายไดเร็วขึ้นหรือไม 

 
 
 
 
 

2. โอกาสที่เอื้ออํานวยตอความกาวหนาในอาชีพนั้นๆ หลายๆ บริษัทมีการวางเสนทางอาชีพใหแก
บุคลากรของตนเอาไวลวงหนา แตพอเอาเขาจริงๆ โอกาสที่จะกาวหนากับมีนอยมาก เพราะมีการ
วางเงื่อนไข ตลอดจนคุณสมบัติตางๆ ไวมากมาย บางทีก็ตองรอใหตําแหนงงานในระดับสูงวาง
เสียกอน จึงจะมีโอกาสกาวหนาได ซึ่งก็ไมรูวาตองรอไปถึงเมื่อไหร นอกจากนี้ ในปจจุบัน ยังมี
โอกาสที่เราจะถูกปลดออกจากการเปนพนักงาน (Lay off) เกิดขึ้นดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา ไม
เพียงแตตองพิจารณาถึงโอกาสกาวหนาในอาชีพเทานั้น แตจะทําอยางไรไมใหตนเองตองสูญเสีย
งาน ตลอดจนรายไดจากวิชาชีพนั้นๆ ดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ไมพ่ึงพารายไดจากการประกอบอาชีพหลักแตเพียงอยางเดียว รูจักสรางทางเลือกอื่นๆ ใหแกรายไดของ
ตน ทั้งนี้ก็เพราะ หากอาชีพหลักประสบกับปญหา ก็ยังมีรายไดจากแหลงอื่นๆ มาชดเชยไดนั่นเอง 
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• รูจักใชเวลาในการทํางานใหคุมคาที่สุด เพื่อจะไดมีเวลาในการไปหารายไดอยางอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวคิดท่ีนารู! 
 มารูจักกับ “รายไดที่แทจริง (Real Earnings)” กัน โดยรายไดที่แทจริงในที่นี้ หมายถึง รายไดที่ไดรับ
จากการประกอบอาชีพหลักเมื่อเปรียบเทียบกับ 1 หนวยเวลา ซึ่งโดยปกติแลวเรามักจะตีมูลคาของรายไดที่เรา
ไดรับออกมาในรูปของตัวเงินคือ เปนบาทเปนสตางคเสมอ แตหากเรานําเอาเวลาในการทํางานเขามาใช
เปรียบเทียบดวย จะพบวา ในบางกรณีคนที่มีรายไดที่เปนตัวเงินมากกวา กลับมีรายไดที่แทจริงนอยกวาคนที่
มีรายไดที่เปนตัวเงินนอยกวาเสียอีก ทําไมจึงเปนเชนนั้น ลองมาดูตัวอยางแลวเราจะไดเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น 
 หากสมมติใหนายอดออม และนายออมทรัพยตางก็ไดรับเงินเดือนๆ ละ 30,000 บาทเทาๆ กัน อยางไร
ก็ตาม หากระยะเวลาการทํางานของนายอดออมเทากับเดือนละ 200 ช่ัวโมง ในขณะที่นายออมทรัพยใชเวลา
ทาํงานเดือนละ 250 ช่ัวโมง รายไดที่แทจริงของทั้งสองจะเปนดังนี้ 
 นายอดออม  จะมีรายไดที่แทจริงเทากับ 30,000/ 200 = 150 บาทตอช่ัวโมง  
 นายออมทรัพย  จะมีรายไดที่แทจริงเทากับ 30,000/ 250 = 120 บาทตอช่ัวโมง 
 สังเกตุไดวา แมทั้งสองคนจะมีเงินเดือนเทากัน แตเวลาในการทํางานไมเทากัน รายไดที่แทจริงจึง
แตกตางกัน จึงสรุปไดวา “เวลาเปนสิ่งที่มีคา” ทั้งนี้ก็เพราะเวลามีสวนทําใหรายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้น หรือลดลง
ก็ได หากเวลาที่ใชในการทํางานยิ่งนอย รายไดที่แทจริงก็จะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากเวลาที่ใชในการ
ทํางานยิ่งมาก รายไดที่แทจริงก็จะนอยลงนั่นเอง 

 
 

• มองหาสิ่งที่ดีกวา และรูจักสรางโอกาสใหแกตนเอง ไมใชนอนรอใหโอกาสว่ิงเขามาหาเราแทน 

• รูจักขยายฐานรายได โดยใชเงินทํางานแทนตัวเอง ไมวาจะเปนการลงทุนในทรัพยสิน หรือหลักทรัพย
ประเภทตางๆ 

 
แนวคิดท่ีนารู! 

 
หลายๆ ครั้งเรามักนึกถึงแตสิ่งที่เราทําไมได สิ่งที่เราไมมี และสิ่งที่เราไมรู ยกตัวอยางเชน อยากอยูเฉยๆ แลว
หาวิธีทําใหมีคนนําเงินมาบริจาคใหเยอะๆ จนไดกลายเปนมหาเศรษฐีภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว การคิด
เชนนี้มีแตจะบั่นทอนความรูสึกของตนเองเสียเปลาๆ ในความเปนจริงแลว เราควรที่จะนึกถึง และมองหา 
ตลอดจนตั้งใจทําใน “สิ่งที่เรารู สิ่งที่เราทําได และสิ่งที่เรามี” อยูในขณะนี้ตางหาก โดยมีเรื่องเลาในอเมริกา
อยูเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับเด็กชายอายุ 8 ขวบที่เริ่มตนแนวคิดการทํางานของตนจากการนําหนังสือพิมพที่เสียบติด
อยูบนรั้วสนามดานหนาบาน มาสงใหแกเจาของบานถึงประตูหนาบาน ซึ่งมีระยะหางเพียงไมถึง 10 เมตร แต
เขาก็ไดรับคาจางเพียงพอที่จะนําไปใชจาย และเก็บออมได อยางไรก็ตาม เด็กคนนี้กลับไมไดหยุดอยู
เพียงแคนี้ เขามักหาโอกาสในการทําสิ่งใหมๆ ที่เขารู และทําไดตลอดเวลา จนในที่สุด เมื่ออายุเพียง 17 ป ก็
สามารถหาเงินไดถึงหลายรอยลานเหรียญดอลลารเลยทีเดียว! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิการที่ควรรู 
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นอกเหนือจากแหลงรายไดตางๆ ที่กลาวถึงขางตน สวัสดิการที่เราไดรับจากบริษัทนายจางก็ถือวาเปนสวน
หนึ่งที่สําคัญของรายไดเรา ซึ่งโดยทั่วไปแลว บริษัทนายจางจะมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับสวัสดิการของพนักงานอยู
ประมาณ 15 - 50% ของคาจางที่จายใหแกพนักงาน โดยสวัสดิการสวนใหญที่นายจางเสนอใหมีดังนี้ 

• สิทธิในการลาพักรอน (โดยไดรับคาจาง) 

• สิทธิในการลาปวย (โดยไดรับคาจาง) 

• สิทธิในการลากิจ (โดยไดรับคาจาง) 

• สิทธิในเรื่องคารักษาพยาบาล  ประกันสุขภาพ  คาทําฟน ฯลฯ 

• สิทธิในการลาคลอดบุตร (โดยไดรับคาจาง) 

• สิทธิในการลาบวช (โดยไดรับคาจาง) 

• สิทธิในการซื้อหุนของบริษัท (Employee Stock Option Plan) 

• เงินโบนัส (Bonus) 

• การประกันอุบัติเหตุ 

• การอบรมสัมมนา และดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

• การใหความชวยเหลือในดานตางๆ แกพนักงาน เชน ใหทุนเรียนตอปริญญาโท   ลาเรียนตางประเทศ  
ชวยเงินแตงงาน ชวยเหลือคาคลอดบุตร ชวยเหลือคาทําศพบุพการี ชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร ชวยเหลือ
ดานสถานที่พัก คาเครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ 

• สวนลดในการซื้อสินคา/ บริการของบริษัท 

• โครงการดูแลสุขภาพ เชนมีศูนยกีฬา หรือเชาสนามกีฬาใหพนักงานไดออกกําลังกาย ชวยคาเปนสมาชิก 
Fitness Club/ สนามกอลฟ/ สระวายน้ํา ฯลฯ 

 

• โครงการสันทนาการเพื่อความรื่นเริงตางๆ เชน การพาไปเที่ยวพักผอนประจําป 

• ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ เชน กองทุนประกันสังคม และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ีนารู! 
 ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุนั้นถือไดวาเปนหลักประกันชีวิตของคนในยุคนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
แนวคิดของธนาคารโลก (World Bank) ที่เรียกกันวา “ทฤษฏีเสาหลัก 3 ตน (Three Pillars)” โดยสามารถแบง
ออกเปน 

 เสาตนแรก (1st Pillar) เปนระบบการออมภาคบังคับ (Public Mandated) ที่มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อเปนสวัสดิการขั้นพื้นฐานใหแกผูคนในสังคม โดยมีหนวยงานภาครัฐทําหนาที่บริหารงานให 
(Publicly Managed) ทั้งนี้จะมีการกําหนดผลประโยชนทดแทนไวลวงหนาเปนอัตราเงินขั้นตํ่าที่
สมาชิกจะไดรับเมื่อยามเกษียณอายุในลักษณะที่แนนอนตายตัวไมผันแปรไปตามจํานวนเงินที่
สมาชิกไดจายเขาสูกองทุนนั้น (Defined  Benefit) สําหรับระบบการออมประเภทนี้ในประเทศ
ไทย ก็ไดแก กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) ซึ่งถือเปนสวัสดิการภาคบังคับที่
รัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้น และมอบหมายใหสํานักงานประกันสังคม หรือ สปส. (Social Security 
Office) เปนผูดูแล และบริหารเงินของกองทุน 

 เสาตนที่สอง (2nd Pillar) เปนระบบการออมภาคบังคับ (Public Mandated) เชนเดียวกันกับเสา
ตนแรก แตมีวัตถุประสงคหลักก็เพื่อสรางรายไดภายหลังจากเกษียณอายุเพิ่มเติมใหกับแรงงาน
ไทย และมีหนวยงานภาคเอกชนทําหนาที่บริหารงานให (Privately Managed) โดยผลประโยชน
ที่สมาชิกจะไดรับจากกองทุนนั้นขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ไดจายเขากองทุน และผลประโยชนที่เกิด
จากการนําเงินของกองทุนนั้นไปลงทุน (Defined Contribution) สําหรับระบบการออมประเภทนี้
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กิจกรรม: ใหผูเรียนคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แลวนํามาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรูกันในช้ันเรียน 
 
รูจักกับวิธีคํานวณหาคาลวงเวลา (Overtime) 
 สําหรับกรณีที่เราตองทํางานเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาทํางานปกติใหแกบริษัทนายจาง เราก็ควรที่จะ
ไดรับคาลวงเวลา เพื่อเปนการชดเชยกับเวลา และแรงงานที่ตองทําเพิ่มขึ้นนั้นดวย โดยเราสามารถคํานวณหาคา
ลวงเวลาไดดังนี้ 
 

1. กรณีที่พนักงานไดรับคาจางรายวัน 
เนื่องจากไดรับคาจางเฉพาะวันที่ทํางาน   คาลวงเวลาจึงคํานวณตามคาจางรายวันนั้น ยกตัวอยางเชน  
นายอดออมไดคาจางวันละ 200 บาท ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง  
คิดเปนคาจางรายชั่วโมง = 200/ 8 = 25 บาท/ ช่ัวโมง 
ทํางานลวงเวลาหลังเลิกงานในวันทํางานปกติ จะไดรับเพิ่ม 1.5 เทา = 25 x 1.5 = 37.50 บาท/ ช่ัวโมง 
ทํางานในวันหยุด (ช่ัวโมงเหมือนวันทํางานปกติ) จะไดรับเพิ่ม 2 เทา = 200 x 2 = 400 บาท/ วันหยุด 
ทํางานในวันหยุดหลังช่ัวโมงทํางานปกติ จะไดรับเพิ่ม 3 เทา = 25 x 3 = 75 บาท/ ช่ัวโมง 
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2. กรณีที่พนักงานไดรับคาจางรายเดือน 
การจายคาจางใหแกพนักงานเปนรายเดือน เปรียบเสมือนกับการที่บริษัทเหมาจายคาจางใหเต็มเดือน 
โดยรวมการจายคาจางในวันหยุดสุดสัปดาหเอาไวดวยแลวนั่นเอง ยกตัวอยางเชน  
นายเก็บออมไดคาจาง 9,000 บาท/ เดือน ทํางานวันละ 6 ช่ัวโมง 
คิดเปนคาจางรายวัน = 9,000/ 30 วัน = 300 บาท/ วัน 
คิดเปนคาจางรายชั่วโมง = 300/ 6 ช่ัวโมง = 50 บาท/ช่ัวโมง 
ทํางานลวงเวลาหลังเลิกงานในวันทํางานปกติ จะไดรับเพิ่ม 1.5 เทา = 50 x 1.5 = 75 บาท/ ช่ัวโมง 
ทํางานในวันหยุด (ช่ัวโมงเหมือนวันทํางานปกติ) จะไดรับเพิ่ม 2 เทา = 300 x 2 = 600 บาท/ วันหยุด 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากนายจางไดจายคาจางปกติครอบคลุมถึงวันหยุดดวยแลว ดังนั้นการทํางานใน
วันหยุดสําหรับช่ัวโมงทํางานปกติ (6 ช่ัวโมง) จะไดคาลวงเวลา 600 - 300 = 300 บาท/ วันหยุด 
ทํางานในวันหยุดหลังช่ัวโมงทํางานปกติ จะไดรับเพิ่ม 3 เทา = 50 x 3 = 150 บาท/ ช่ัวโมง 

 
กิจกรรม: ใหผูเรียนลองคํานวณหาคาลวงเวลาของพนักงานในตัวอยางดานลาง 

 นายประหยัดไดคาจางวันละ 160 บาท ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง หากในวันหยุดนายประหยัดตองมา
ทํางานเต็มวัน อีกทั้งยังไดทํางานหลังช่ัวโมงการทํางานปกติตอไปอีก 2 ช่ัวโมง คาลวงเวลาที่ 
นายประหยัดจะไดรับในวันหยุดนี้คือเทาไร 

 นายมัธยัสถ ไดคาจางเดือนละ 6,000 บาท ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง หากในวันหยุดนายมัธยัสถตองมา
ทํางานเต็มวัน อีกทั้งยังไดทํางานหลังช่ัวโมงการทํางานปกติตอไปอีก 1 ช่ัวโมง คาลวงเวลาที่ 
นายมัธยัสถจะไดรับในวันหยุดนี้คือเทาไร 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอยางใบแจงรายได หรือใบจายเงินเดือน 
 

PAYROLL STATEMENT 
Wealth Co., Ltd. 

รหัสพนักงาน/ Employee No.: 0003 ชื่อ/ Name: นายอดออม ใจดี เลขประจําตัวผูเสยีภาษี/ Tax Id.: 00000000000003 
แผนก/ Dept.: การเงิน        งวดที่จาย/ Period: 2/ 2549  วันที่จาย/ Pay Date: 3/ 3/ 2549   นําเขาบัญชีเลขที/่ Bank Acct.: 000003 

รายการเงินได/ Income รายการเงินหัก/ Deduct รายการสะสม/ Year to Date 
เงินเดือน/ Income                        47,250 ลา หรือขาด/ Leave of Absent                0 เงินไดสะสม/ YTD Income               540,500 
คาตําแหนง/ Position                            0 สาย/ Late                                                0 ภาษีสะสม/ YTD Taxes                      37,850 
คาลวงเวลา/ Overtime                   2,200 ภาษี/ Taxes                                      3,300 ประกันสังคมสะสม                              4,950 
คาเบี้ยเลี้ยง/ Allowance                        0 ประกันสังคม                                      450 กองทุนสํารองสะสม                           25,960 

แนวคิดท่ีนารู! 
กรณีที่เปนพนักงานประจําของบริษัท ทุกครั้งที่มีการจายคาจาง จะไดรับเอกสารที่เรียกกันวา “ใบแจงรายได
ของพนักงาน หรือใบจายเงินเดือน (Pay Slip/ Payroll Statement)” ซึ่งไดแสดงรายละเอียดของเงินเดือนที่
ไดรับ คาลวงเวลา เงินโบนัส (ถามี) ยอดเงินที่ถูกหักเงินเขาประกันสังคม รวมถึงเงินสะสมในกองทุนสํารอง
เพื่อการเลี้ยงชีพเอาไวนั่นเอง  

Private and Confidential 
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รายไดอื่นๆ/ Others                              0 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ                     2,360  
 เงินหักอื่นๆ                                      1,040  

รวมเงินได/ Total Income          49,450 รวมเงินหัก/ Total Deduct              7,150 รวมเงินสะสม/ Total YTD               609,260 

 รายไดสุทธิ/ Net Income                     42,300 
 

กิจกรรม: ใหผูเรียนลองอานใบแจงรายได หรือใบจายเงินเดือนของพนักงานขางตน แลวตอบคําถามตอไปน้ี 

คําถาม 
 ใครคือ ผูวาจาง หรือนายจาง 
 ไดเงินเดือนๆ ละเทาไร 
 เปนรายไดที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใด 
 ถูกหักอะไรบาง 
 ต้ังแตตนปจนถึงปจจุบัน  ถูกหักภาษีเงินไดไปเทาไร 
 มีการจายเงินเขาประกันสังคม และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเทาไรในงวดนี้ 
 เหลือเงินไดสุทธิเทาไร 

 
 

 
 
 
 
 

ภาษีเงนิได (Income Taxes) 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. รูจักกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
2. เขาใจหลักเกณฑในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 
 “ความตาย และภาษีเปนสองสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไมได” เมื่อประกอบอาชีพมีรายไดแลว หนาที่สําคัญซึ่ง
บุคคลผูที่มีรายไดทุกคนตองปฎิบัติ ก็คือ การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยเงินภาษีนี้ถือวาเปนรายไดหลักของ
ภาครัฐที่จะนําไปใชในการพัฒนาประเทศตอไปนั่นเอง ทั้งนี้ หลักเกณฑในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
เริ่มตนจาก 

• การรวมเงินไดพึงประเมิน หรือรายไดทั้งหมดที่เราไดรับในปภาษีนั้น 

• นําคาใชจายมาหักออกจากรายไดขางตน โดยสามารถหักไดสูงสุด 40% ของรายได แตตองไมเกิน 
60,000 บาทตอป 

• นําคาลดหยอนตางๆ ตามที่กฎหมายเปดโอกาสใหใชสิทธิ์มาหักออก ถือวาเปนการบรรเทาภาระภาษีเงินได
ใหแกผูที่มีเงินไดทุกคน โดยการใหสิทธิหักคาลดหยอนภาษีนี้จะตั้งอยูภายใตเงื่อนไขบางประการ  
ยกตัวอยางเชน 
 สามารถหักคาลดหยอนสวนตัวได 30,000 บาทตอป 
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 กรณีเบี้ยประกันชีวิต สามารถหักลดหยอนไดไมเกิน 50,000 บาทของเงินไดหลังจากหักคาใชจาย 
แตมีเง่ือนไขวาตองเปนกรมธรรมประกันชีวิตที่มกีําหนดระยะเวลาตั้งแต 10 ปขึ้นไป และเปนการ
ทําประกันชีวิตกับบริษัทผูรับประกันภัยที่ประกอบกิจการในประเทศไทยเทานั้น 

 กรณีเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ใหหักลดหยอนไดเทาจํานวนเงินที่จายจริง แตตองไมเกินรอยละ 
10 ของเงินไดหลังจากหักคาใชจาย และหักคาลดหยอนอื่นๆ แลว 

เนื่องจาก ภาครัฐใจดีใหสิทธิหักคาลดหยอนภาษีแกเราแลว ดังนั้นเราจึงควรที่จะศึกษา และใชประโยชน
จากสิทธิหักลดหยอนตามที่กฎหมายกําหนดมานั้นอยางเต็มที่ 

• ใหนําเงินไดสุทธิที่ไดนั้นมาคํานวณภาษีตามอัตราโครงสรางภาษีที่กรมสรรพากรไดกําหนดไว สําหรับ
ในประเทศไทยนั้นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจัดเก็บในอัตรากาวหนา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ยิ่งมี
รายไดมาก ก็ยิ่งตองเสียภาษีในอัตราที่มากขึ้น ดังแสดงในบัญชีอัตราภาษีเงินไดตอไปนี้ 

  

เงินไดสุทธิตอป อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
เงินไดสุทธิไมเกิน 100,000 บาท 0% 
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 100,000 บาทแตไมเกิน 500,000 บาท 10% 
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 500,000 บาทแตไมเกิน 1,000,000 บาท 20% 
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 1,000,000 บาทแตไมเกิน 4,000,000 บาท 30% 
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 4,000,000 บาท 37% 
 

 ทีนี้ลองมาดูตัวอยางการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากันดีกวา สมมติวา นายออมสิน ไดรับเงินไดทั้ง
ปๆ ละ 300,000 บาท โดยมีการทําประกันชีวิตไวตองจายเบี้ยประกันปละ 40,000 บาท นอกจากนี้ยังไดบริจาคเงิน
จํานวน 1,000 บาท เราจะสามารถคํานวณภาษีที่นายออมสินตองจายไดดังนี้ 
   รายไดทั้งป     300,000 บาท 
              หัก คาใชจาย        60,000 บาท 
   คาลดหยอนสวนตัว      30,000 บาท  
   คาเบี้ยประกันชีวิต       40,000 บาท 
   ยอดเงินไดคงเหลือ     170,000 บาท 
              หัก เงินบริจาคตามจายจริง        1,000 บาท 
   เงินไดสุทธิกอนเสียภาษี    169,000 บาท 
นายออมสิน ตองเสียภาษีดังตอไปนี้ 

• เงินได 100,000 บาทแรกไดรับการยกเวนภาษี 

• ที่เหลือ 69,000 บาท อยูในชวงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ 10% จึงตองเสียภาษีเทากับ 

69,000 × 10% = 6,900 บาท 
 

 สําหรับกรณีที่เปนกิจการซึ่งมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลทั้งในรูปแบบของบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชน หากมีรายไดจากการประกอบธุรกิจ หรือการดําเนินงานเกิดขึ้น ก็จะถูกจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตรารอยละ 30 ของกําไรที่หาไดนั้น 
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กิจกรรม: ใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องภาษี ตลอดจนสิทธิหักลดหยอนภาษีประเภทตางๆ ที่เวปไซดของ
กรมสรรพากร: www.rd.go.th แลวนํามาอภิปรายในชั้นเรียนใหเพื่อนๆ ไดทราบ 
 

จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการประกอบวิชาชพี 
จุดประสงคในการเรียนรู 

1. รูจักกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
2. เขาใจขอแตกตางระหวางจริยธรรม และกฎหมาย 

 
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
 ในการประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีหลัก หรือแนวทางในการทํางานอันดีงามที่ 
ผูประกอบวิชาชีพตองยึดถือปฏิบัติตามเพื่อดํารงไวซึ่งช่ือเสียง และเกียรติคุณของกลุมผูประกอบวิชาชีพนั้นๆ หรือ
ที่เรียกกันวา “จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ (Code of Conduct)” โดยการมีจรรยาบรรณที่ดีนั้นยอม  
สงผลใหการประกอบวิชาชีพโดยรวมไดรับการยอมรับ และเชื่อถือจากกลุมคนโดยทั่วไป 
 ทั้งนี้ สิ่งที่ผูประกอบวิชาชีพจะตองคํานึงใหมากก็คือ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
ที่ถูกตอง และเหมาะสมตอองคกร ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) กับองคกรของตนเอง ไมใชมุง
แตจะทํากําไร หรือเงินเพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน 
  ในกรณีที่เปนพนักงานกินเงินเดือน ตองมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพดังนี้ 

• ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกร 

• ใชเวลา และทรัพยสินขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมนําไปใชในทางมิชอบ หรือเพื่อ
ประโยชนของตนเอง 

• ไมแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจสงผลตอทั้งช่ือเสียง และผลการดําเนินงานของ
องคกร 

• หลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกรได ยกตัวอยางเชน ไมรับ
ผลประโยชนตางๆ จากบุคคลภายนอก เชน ของขวัญ หรือเงิน เพื่อแลกกับการดําเนินงานที่มิชอบ 

• รวมมือ และเสริมสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นกับผูรวมงาน 

• ไมแอบอางผลงานของคนอื่นมาเปนของตนเอง 

• รักษาความลับขององคกรอยางเครงครัด 
 

 นอกจากนี้ ในกรณีที่เปนผูประกอบการเอง ตองมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพดังนี้ 

• ไมเอารัดเอาเปรียบสังคม ตลอดจนใหสิ่งที่ดีที่สุดแกสังคม โดยผลิตสิ่งของที่ดีมีคุณภาพ ไมปลอมปน

สินคา  และพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลที่เกิดจากการใชสินคาที่ผลิตออกไป 

• สงเสริมใหมีการแขง “ดี” หนีหางจากวิธีการแขงขันที่สกปรก 

• ยกระดับการดํารงชีพ และสงเสริมใหเกิดการจางงาน 

• ปฎิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับตางๆ ของภาครัฐ 

• ใหผลตอบแทน รางวัล และสวัสดิการที่เหมาะสมแกลูกจางของตน 

• ตระหนักถึงความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนปองกันไมใหสิ่งแวดลอมเสื่อมทรามลง 

http://www.rd.go.th/
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• ใหความชวยเหลือ และสนับสนุนทางดานการศึกษา โดยสงเสริมใหมีการฝกอบรม และดูงานของ
นักศึกษา ตลอดจนสงผูเช่ียวชาญไปบรรยายใหนักศึกษาฟง 

 
กิจกรรม: ใหผูเรียนอานกรณีศึกษาดานลาง และแบงออกเปน 2 กลุมในฐานะเจาของกิจการ และลูกคา เพื่อโตวาที
กันวา “สิ่งที่บริษัทไดกระทําลงไปนั้นถูกตอง หรือไม เพราะอะไร” 
 

“เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษัท บอช แอนด ลอมบ อิงค ผูผลิตผลิตภัณฑถนอมดวงตาชื่อดังจากสหรัฐ 
ไดประกาศเรียกคืนน้ํายาลางคอนแทคเลนสรุน “เรนู มอยเจอรล็อค” จากตลาดทั่วโลกอยางเด็ดขาด โดยระบุวา 
น้ํายารุนดังกลาวอาจกอใหเกิดอาการติดเชื้อในกระจกตาจนถึงขั้นตาบอดได อยางไรก็ตาม กอนหนานี้ บริษัท 
บอช แอนด ลอมบ ถูกลูกคาบางรายในสหรัฐฟองรองจนตองหยุดจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวไปแลว และพบวามีผู
ติดเช้ือรวมทั้งสิ้น 122 ราย ขณะที่ในสิงคโปร และฮองกงก็ไดสั่งใหหยุดขายเชนกัน หลังพบผูติดเชื้อในลักษณะ
เดียวกันนี้ โดยนายโรนัลด ซารเรลลา ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร (ซีอีโอ) ของ บอช 
แอนด ลอมบ เปดเผยวา บริษัทยึดมั่นในความปลอดภัยของลูกคากอนเปนอันดับแรก โดยปญหาติดเชื้อจากการใช
ผลิตภัณฑดังกลาวนั้นมาจากสาเหตุหลายประการ ซารเรลลา ระบุวา เช้ือราบางชนิด เชน เช้ือราฟวเซเรียม อาจกอ
ตัวขึ้นไดเองในขวดน้ํายา หรือกลองแชคอนแทคเลนส โดยจะเกาะกลุมกันคลายแผนฟลมบางๆ ซึ่งมักพบตามอาง
ลางมือ หรือทอระบายน้ํา หากผูใชเปดฝาขวดน้ํายาทิ้งไว หรือลางกลองแชคอนแทคเลนสไมสะอาดพอ อยางไรก็
ดี น้ํายาลางคอนแทนเลนสรุนอื่น ของบอช แอนด ลอมบ อาทิ เรนู มัลติพลัส และ เรนู มัลติเพอรโพส จะยังมีวาง
จําหนายตอไป” 

ที่มา: หนังสือพิมพโพสตทูเดย (17 พฤษภาคม 2549) 
  
 
จริยธรรมท่ีผูประกอบวิชาชีพพึงมี 
 นอกเหนือจากจรรยาบรรณที่ดีแลว ผูประกอบวิชาชีพยังตองมี “จริยธรรม (Ethics)” อันหมายถึง การรูจัก
ไตรตรองแยกแยะความดี และความชั่ว รูวาอะไรผิด อะไรถูก อะไรควร อะไรไมควร ซึ่งถือเปนตนแบบของการ
คิด และการปฏิบัติจนเกิดเปนพฤติกรรมที่ดีของผูประกอบวิชาชีพอันกอประโยชนใหแกทั้งตนเอง และสังคม 
โดยเนนแนวทางชี้นําคุณธรรม และเสริมสรางแบบฉบับพฤติกรรมที่ดีที่สังคมมุงหวัง และชวยในการตัดสินใจใน
การประกอบวิชาชีพ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยหลักจริยธรรมพื้นฐานมี 5 ประการดังนี้ 

1. เคารพในชีวิต และรางกายของผูอื่น โดยไมมุงทํารายผูอื่น 
2. เคารพในทรัพยสินของผูอื่น โดยไมทุจริตฉอโกง 
3. เคารพ และยินดีในคูครองของตน โดยไมประพฤติผิดในกาม 
4. เคารพในความจริง โดยไมหลอกลวง หรือกลาวเท็จ 
5. เคารพในศักดิ์ศรีของตน โดยไมเกี่ยวของสิ่งเสพติดใหโทษ 

 อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการกําหนดหลักจริยธรรมพื้นฐานไวอยางชัดเจน แตก็ยังมีหลายๆ คนที่มักเขาใจ
ผิดคิดวา จริยธรรม และกฎหมายเปนสิ่งเดียวกัน จึงเปนสิ่งสําคัญที่เราควรจะทําความเขาใจถึงขอแตกตางระหวาง
จริยธรรม และกฎหมาย ดังตอไปนี้ 
 

จริยธรรม กฎหมาย 
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1. เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับสูงของมนุษย 
2. ไมมีบทลงโทษ แตจะถูกลงโทษโดยสังคม 
3. เปนการควบคุมพฤติกรรมจากภายใน 
4. เปนขอบังคับจากสังคม ที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
5. เปนเรื่องของจิตสํานึก จะทําหรือไมก็ได 

1. เปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมระดับต่ําของมนุษย 
2. มีบทลงโทษที่แนนอน และชัดเจน 
3. เปนการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอก 
4. เปนขอบังคับจากภาครัฐ ที่เปนลายลักษณอักษร 
5. เปนขอบังคับที่ตองกระทําตาม 

 

กิจกรรม: ใหผูเรียนแบงกลุมเพื่อพิจารณาวาจากเหตุการณดานลาง ถือไดวา ผูประกอบวิชาชีพมีจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพหรือไม อยางไร 

• เจาของรานอาหารแหงหนึ่งตองการที่จะเพิ่มกําไร จึงวาจางนักเรียนมาทํางานนอกเวลาเปนกะสั้นๆ 
ให เพื่อที่จะไดจายคาจางในอัตราที่ตํ่ากวาคาแรงขั้นตํ่า รวมทั้งยังไมจําเปนตองใหสวัสดิการใดๆ 
ทั้งสิ้น 

• นายประหยัดเปนชางซอมของศูนยรถยนตแหงหนึ่ง แตมักชักชวนใหลูกคามาใชบริการซอมรถยนต
กับตนเองแทน โดยจะใหสวนลดเปนพิเศษ 
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