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การเขียนกับอาชีพ
การเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิดผ่านภาษา ซึ�งการจะถ่ายทอด

ความคิดเหล่าน้ันออกมาได้ จะต้องเรียนรู้กลวิธีการเขียนจนสามารถ

เรียบเรียงภาษาออกมาได้อย่างเหมาะสมและน่าเช่ือถือ ซึ�งเป็น

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมต่อไปใน

อนาคต การตระหนักถึงความส�าคัญของการเขียนท่ีมีต่ออาชีพจะช่วย

ผลกัดันให้ผูเ้รยีนสนใจและหมั�นฝึกฝน ท�าใหส้ามารถเรยีบเรยีงภาษา

ได้อย่างเหมาะสม 

อาชีพใดบาง
ที่ ไมจําเปนตองใช

การเขียน 

๑
หนวยการเรยีนรูที่

ประเด็นที่จะศึกษา
 ๑.  ความรู ้เกี่ยวกับการเขียนและ

อาชีพ
๒. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเขียน

ผลการเรียนรู้
๑.  อธิบายความรู้เกี่ยวกับการเขียนและอาชีพได้
๒. รู้จักอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเขียนและบอกความส�าคัญของการเขียน
 ในงานอาชีพได้
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๑	 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนและอาชีพ
การเขียนเป็นทักษะท่ีหากฝึกฝนจนช�านาญจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนทั้งในชีวิตประจ�าวัน 

และต่องานอาชีพ เพราะเป็นกระบวนการที่ใช้ถ่ายทอดความคิดลงไปในงานเขียน ผู้ที่สามารถ 

เรียบเรียงภาษาได้ดีจะสามารถถ่ายทอดความคิดสู่ผู้อ่านได้ดี ส่งผลให้งานเขียนเป็นที่ยอมรับ

๑.๑	 ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
 การเขยีนเป็นเครือ่งมือถ่ายทอดความคิดของมนษุย์อย่างหนึง่ ซึง่การจะเขยีนงานให้ออกมาดี 

จะต้องเรียนรู้ สั่งสมประสบการณ์ ฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ จนกระทั่งสามารถถ่ายทอดความคิด

ออกมาได้เหมาะสมกับผู้อ่านและบรรลุจุดประสงค์ของการเขียน 

 ๑)	 ความหมายของการเขียน การเขียนเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคโบราณ ในยุคนั้นมนุษย์ถ่ายทอด

ความรู้สึกนึกคิดและเรื่องราวในชีวิตประจ�าวันของตนลงบนผนังถ�้า โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็น

เครื่องมือในการขีดเขียน ทว่าในยุคโบราณมนุษย์ยังมิได้คิดค้นตัวอักษรขึ้นใช้ การขีดเขียนต่าง ๆ  

ที่ปรากฏบนผนังถ�้าจึงเป็นภาพเขียนหรือรูปสัญลักษณ์

	 	 ในเวลาต่อมา มนุษย์ได้พัฒนาระบบการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน ภาพเขียนหรือ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องราวของมนุษย์ที่ด้วยตัวอักษร ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปใน

แต่ละพื้นที่

  เมื่อภาษาและตัวอักษรเกิดขึ้น การสื่อสารด้วยการเขียนจึงเกิดขึ้นตามมา

มนุษย์คิดแล้วจึงเขียนเพื่อถ่ายทอดความคิดนั้นสู่ผู้อ่าน

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถให้ความหมายของการเขียนได้ว่า การเขียน คือ ทักษะ 

การสือ่สารประเภทหนึง่ เป็นเครือ่งมือเพือ่ถ่ายทอดความคดิ ความรูส้กึของผูเ้ขยีนผ่านทางตวัอกัษร 

และสัญลักษณ์ต่าง ๆ  โดยการเขียนจะสัมฤทธิผลได้ขึ้นอยู ่กับคุณภาพของเนื้อหาและกลวิธี 

ในการถ่ายทอด
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๒)	 ความสําคัญของการเขียน	 ในอดีตการเขียนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกเรื่องราว

เท่านั้น แต่เมื่อได้ศึกษางานเขียนแต่ละชิ้นท�าให้พบว่า การเขียนสามารถเป็นเครื่องสะท้อน

ความคิดของผู้เขียนได้ โดยสามารถแบ่งความส�าคัญของการเขียนได้ ดังนี้

เปนเครื่องมือสื่อสาร

ลักษณะ	: เขียนเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

ตัวอย่าง	: จดหมาย โปสต์การ์ด การ์ดอวยพร

สนองความต้องการ

ลักษณะ	: เขียนเพื่อระบายอารมณ์ หรือถ่ายทอดความรู้สึกในขณะนั้น

ตัวอย่าง	: บันทึกประจ�าวัน บทความปลุกใจ

เปนอาชีพ

ลักษณะ	: เขียนเพื่อสร้างรายได้จากงานที่เขียน

ตัวอย่าง	: นิยาย บทละคร

ถ่ายทอดเรื่องราว

ลักษณะ	: เขียนเพื่ออธิบาย หรือส่งต่อเรื่องราวให้คนรุ่นต่อ ๆ  ไปได้รับรู้

ตัวอย่าง	: บันทึกเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่จารึกลงบนวัสดุต่าง ๆ

บันทึกข้อมูล

ลักษณะ	: เขียนเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการกลับมาทบทวนอีกครั้ง

ตัวอย่าง	: บันทึกสิ่งที่เรียน

พัฒนาความคิด

ลักษณะ	: เขียนเพื่อตอบสนองความคิดของตนเอง

ตัวอย่าง	: การเขียนทุกประเภทสามารถพัฒนาความคิดของผู้เขียนได้ทั้งสิ้น
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๓)	 ปจจัยที่มีผลในการเขียน การเขียนมีความส�าคัญต่อการถ่ายทอดความคิดของผู้เขียน  

ผู้เขียนจะต้องถ่ายทอดภาษาให้ผู้อ่านเข้าใจ การจะเขียนให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ผู้เขียนต้องการ 

ผู้เขียนจะต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้อ่าน

การวิเคราะห์ผู้อ่านช่วยให้
ผู้เขียนเลือกใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
เพราะกลุ่มผู้อ่านจะมีเพศ อายุ 
อาชีพ และรสนิยมแตกต่างกัน 

จึงควรรู้จักกลุ่มผู้อ่าน
ก่อนการเขียน

เนือ้หา

ก่อนการเขียนผู้เขียน
ต้องวิเคราะห์ว่าเนื้อหาใด

ที่ต้องการสื่อถึงผู้อ่าน ต้องมี
ความรู้ในเรื่องที่เขียนและ
ก�าหนดรูปแบบการเขียน
ให้เหมาะสมกับผู้อ่าน

จุดมุ่งหมาย

การก�าหนดจุดมุ่งหมาย
เพื่อวิเคราะห์ว่า หากต้องการ
ส่งสารนี้ไปถึงผู้อ่าน ควรใช้
ส�านวนโวหาร หรือกลวิธี

การถ่ายทอดแบบใดให้บรรลุ
จุดประสงค์ได้ดีที่สุด

ทักษะ
ภาษา
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๔)	 ข้อควรคํานึงในการเขียน	 การเขียนเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน เพื่อให้เกิดความรู ้

ความช�านาญ และเพื่อป้องกันความผิดพลาด ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้

ความถูกต้อง

คือ การเขียนสะกดค�าให้ถูกต้อง ไม่สะกดผิด 

หรือใช้ค�าผิดความหมาย ซึ่งจะท�าให้งานเขียน

เกิดความคลาดเคลือ่นในการสือ่ความหมายได้

ความกระชับ

คือ การเลือกใช้ค�าในการเขียนให้สั้น กระชับ  

รู้จักใช้ส�านวนสุภาษิตที่สามารถสื่อความได้

โดยไม่ยืดเยื้อ ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจงานเขียนง่าย

และรวดเร็วขึ้น

ความน่าเชื่อถือ

คือ การให้ข้อมูลในงานเขียนอย่างถูกต้อง

สามารถน�าไปใช้อ้างอิงได้ ท�าให้งานเขียนมี

ความน่าเชือ่ถือและช่วยเพิม่คุณค่าให้งานเขยีน

ความชัดเจน

คือ การเลือกใช้ค�าท่ีสื่อความหมายได้ชัดเจน 

และไม่ก�ากวม ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องตรงกับ

ผู้เขียนขึ้นอยู่กับการใช้ค�า ใช้ประโยค และการ

ใช้ถ้อยค�าส�านวน

ความสุภาพ

คือ การเขียนที่ผู้เขียนเลือกใช้ถ้อยค�าสุภาพ

ไม่มีถ้อยค�าที่ก่อให้เกิดความบาดหมางหรือ

แตกแยก ท�าให้งานเขียนเป็นมิตรและน่าอ่าน

ความประทับใจ

คือ การใช้ถ้อยค�าส�านวนที่มีความหมายลึกซึ้ง

กนิใจ ท�าให้ผูอ่้านเกดิความซาบซึง้ หรอืประทบั

ใจงานเขียน ช่วยให้ผู้อ่านติดตามงานเขียนได้

ตลอดทั้งเรื่อง หรือติดตามงานเขียนชิ้นอื่น ๆ  

ต่อไป

การเขียนงานทุกครั้ง ผู้เขียนย่อมคาดหวังให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจในงานเขียนของตน 

เพราะฉะนั้น ผู้เขียนจึงควรค�านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน กระชับ สุภาพ น่าเชื่อถือ และเกิดความ

ประทับใจทุกคร้ังท่ีอ่าน เมื่อผู้เขียนค�านึงถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยผลักดันให้ผู้เขียนสร้างสรรค์งานได้

ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ เมื่องานเขียนดีย่อมได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้อ่าน
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๑.๒	 ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
สงัคมปัจจบัุนมีการก�าหนดค่าเงนิเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นสนิค้าและบรกิาร การจะได้

เงินตรามาต้องท�างานหรือประกอบอาชีพ การรู้จักตนเองเพื่อเลือกประกอบอาชีพตามที่ตนสนใจ

จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

๑)	 ความหมายของอาชพี ในอดตีมนษุย์เริม่ต้นการประกอบอาชพีเพยีงเพือ่ต้องการปัจจัย ๔ 

คือ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรคในการด�ารงชีพ โดยส่วนมากมักใช้แรงงาน

   เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นโดยตรง จนเม่ือเกิดการก�าหนดให้มีอัตรา

       แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ มนุษย์จึงประกอบอาชีพที่สร้างรายได้

    เพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปล่ียนกับสินค้าและบริการต่าง ๆ

    และเมื่อสังคมมีการขยายใหญ่ขึ้นจนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจ 

          การประกอบอาชีพจึงมีหลากหลาย

        รูปแบบมากขึ้นด้วย

มนุษย์ทํางานเพื่อแลกกับปจจัย	๔	เมื่อมีระบบการเงิน

จึงเริ่มทํางานเพื่อแลกเงิน

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถให้ความหมายของ

อาชีพได้ว่า การท�างานที่มีผลตอบแทนเป็นรายได้หรือค่าจ้าง

เพื่อน�าไปใช้ด�ารงชีพ ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อครอบครัว 

โดยการประกอบอาชีพนั้นจะต้องเป็นอาชีพสุจริต ไม่ท�าให้

ผูอ้ืน่ได้รบัความเดอืดร้อน หากประชาชนในประเทศมอีตัราการ

ประกอบอาชีพสูงและจ�านวนคนว่างงานน้อย สามารถบ่งบอก

ได้ถงึความเจริญก้าวหน้าและการบริหารจัดการทรัพยากรของ

ประเทศได้เป็นอย่างดี

เปดโลก
อาชีพ

¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ºÅçÍ¡ ËÃ×Í Blogger à»š¹
ÍÒªÕ¾·Õèä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ à¾ÃÒÐ
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๒)	 ข้อควรคํานึงในงานอาชีพ ในปัจจุบันที่อ�านาจเงินเข้ามามีบทบาทในการแลกเปล่ียน

ซือ้ขาย การประกอบอาชพีเพือ่แลกเปลีย่นเป็นเงนิจงึมคีวามส�าคญัมาก หลายคนเข้ารบัการศึกษา

เพื่อน�าไปประกอบอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคล่ือนประเทศ ก่อนจะประกอบอาชีพ

ควรค�านึงถึงตนเองและอาชีพที่ต้องการท�า โดยการท�าความรู้จักกับสิ่งเหล่านั้น ดังนี้

๒.๑)	 รู ้จักตนเอง เป็นการส�ารวจตนเองเพื่อท�าความเข้าใจความคิด ความชอบ 

และสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

บุคลิกภาพ

ส�ารวจตนเองว่า
มีการวางตัว ลักษณะท่าทาง 

การพูด การเดิน 
การแต่งกาย
เป็นเช่นไร

ความชอบ

ค้นหาว่าตนเอง
มีความสนใจท�า
หรืออยู่กับสิ่งใด

ครอบครัว

วิเคราะห์พื้นฐานครอบครัว
ว่ามีศักยภาพพอที่จะน�า
ตนเองไปสู่เป้าหมาย
ที่ต้องการได้หรือไม่

เปาหมายในชีวิต

วางแผน หรือก�าหนด
เป้าหมายในชีวิต
เพื่อด�าเนินตาม
เป้าหมายนั้น

สภาพร่างกาย

ส�ารวจความพร้อม
ของตนเองว่าเหมาะกับ

งานที่มีความเสี่ยง
ในระดับใด

ค่านิยม

ส�ารวจค่านิยม 
เพื่อมองหาอาชีพ
ที่เป็นที่ต้องการ

ของสังคม

ความสามารถ

มองหาความเชี่ยวชาญ
ของตนเอง ซึ่งอาจเกิด
จากการมีพรสวรรค์

หรือเกิดจากการฝึกฝน
จนช�านาญ
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๑

๒

๓

๔

 ๒.๒)	รู้จักอาชีพ เป็นการศึกษา ท�าความเข้าใจ และพิจารณาอาชีพที่ต้องการท�า  

เพ่ือเตรียมตัวก้าวเข้าสู่อาชีพน้ัน การศึกษาเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มีส่วนช่วยอย่างมากใน

การตัดสินใจว่าอาชีพนั้น ๆ  เหมาะสมกับตนเองจริงหรือไม่ จะช่วยท�าให้เลือกอาชีพได้ตามความ

ถนัดและความสนใจ

 การท�าความรู้จักกับตนเองและอาชีพที่ตนเอง 

สนใจและเชีย่วชาญจะช่วยในการวางแผนอนาคตทีจ่ะเลอืก 

อาชีพที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด

โอกาสก้าวหน้า

ตลาดแรงงาน

เป็นการศึกษาโอกาสในการก้าวหน้า
เม่ือเลอืกท�างานนัน้ เพือ่ต่อยอดไปสู่
การประสบความส�าเร็จในงานอาชพี

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ความต้องการของสังคม
ในปัจจุบนัทีมี่ต่อผู้ท�างาน
ในด้านต่าง ๆ  และการ
วิเคราะห์ความต้องการ 
ในอนาคต  เพื่อช่วยใน 
การตดัสนิใจเลอืกประกอบ
อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติ

เป็นการศึกษาคุณสมบัติ หรือ
ลักษณะของบุคคลที่แต่ละอาชีพ
ต้องการ เพื่อพัฒนาตนเองให้
สามารถเป็นส่วนหนึ่งของงาน
นั้นได้

ลักษณะงาน

เป็นการศกึษาข้อมูลหรอืสิง่ทีเ่กีย่วข้อง
กับงานนั้น ๆ  เพื่อหารูปแบบของสิ่งที่
ต้องท�าในงานและเป้าหมายของงาน
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๑.๓	ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและการเขียน
ภาษาเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ก�าหนดขึ้นเพื่อใช้ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน ดังนั้น มนุษย์จึงต้องท�า 

ความเข้าใจเพื่อน�าไปใช้ได้ถูกต้อง โดยเฉพาะในงานอาชีพที่ต้องติดต่อสื่อสารกันอย่างสม�า่เสมอ 

การเข้าใจศลิปะการใช้ภาษาจะช่วยให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างราบรืน่ เมือ่พิจารณาจุดมุง่หมาย

ของการเขียน จะเห็นว่าสามารถน�าไปใช้ในงานอาชีพได้ทั้งสิ้น ดังนี้

ลักษณะ
การเขียนบอกเล่าถึงเรื่องราว
ที่ต้องการถ่ายทอด

การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

การเขียนข่าว การเขียนสารคดี

ลักษณะ

การเขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด

ของผู้เขียน

การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

การเขียนบทวจิารณ์ การเขยีนแนะน�า

สินค้าและบริการ

ลักษณะ

การเขียนขยายความ เพื่อให้เข้าใจ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

การเขียนวิธีใช้สินค้า การเขียนชี้แจง

นโยบายขององค์กร

ลักษณะ

การเขียนให้ผู้อ่านเห็นจินตภาพ

หรอืนกึภาพตามทีผู่เ้ขยีนต้องการจะส่ือ

การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

การเขียนนวนิยาย

การเขียนกวีนิพนธ์

ด้านการเล่าเรื่อง

ด้านการแสดงความคิดเห็น

ด้านการอธิบาย

ด้านการสร้างจนิตนาการ
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ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและการเขียนเกิดขึ้นจากการที่ทุกอาชีพต่างก็มุ่งหวังผลก�าไร 

และก�าไรเหล่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดการติดต่อส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน 

ความจ�าเป็นในการสื่อสารผลักดันให้ทักษะทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการฟัง  การพูด การอ่าน 

และการเขียนมีบทบาทขึ้นมา โดยเฉพาะการพูดและการเขียนที่ท�าหน้าที่ถ่ายทอดความคิด 

ออกมาผ่านสื่อต่าง ๆ

ติดต่อสื่อสารด้วยการพูด อาจพบปัญหาเรื่องเวลา 
ท่ีไม่ตรงกันและความไม่สะดวกในการเดินทาง 
เหมาะส�าหรับการสื่อสารที่นัดหมายมาแล้ว

ติดต่อสื่อสารด้วยการเขียน มีความสะดวกกว่าการ
พดูเพราะผู้รับสามารถตอบกลับในเวลาทีส่ะดวกโดย
ไม่จ�าเป็นต้องตอบกลับทันที

เนื่องจากแต่ละองค์กรอาจไม่สามารถติดต่อด้วยการพูดคุยได้สะดวก เพราะต้องมีการ 

นัดหมายที่ตรงกัน การเขียนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกและเหมาะสมกว่า

๑. “นักเรียน” สัมพันธ์กับ “การเขียน” อย่างไร 

๒. หากนักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะการเขียนจะส่งผลเช่นไรต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเขียนได้แก่อะไรบ้าง

๔. การรู้จักตนเองมีผลต่อการประกอบอาชีพอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

๕. ยกตัวอย่างอาชีพที่ควรให้ความส�าคัญต่อการเขียน พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ

ชวน คิด
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