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บทคัดย่อ                                                                                                                                                                                         
	 บทความนี้น�าเสนอข้อคิดเห็นและการเปรียบเทียบระหว่างคนที่ท�างานราชการ	ผู้ประกอบการและลูกจ้าง	ซึ่งต่างก็มีข้อดีและข้อ
เสียแตกต่างกัน	 แต่เดิมมาอาชีพข้าราชการเป็นที่นิยมมากในอดีต	 ต่อมาความนิยมเริ่มเปลี่ยนแปลง	 เพราะมีรายได้ค่อนข้างน้อยจึงไม่
เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่	การเป็นผู้ประกอบการจะมีรายได้มากกว่า	แต่ก็มีความเสี่ยงภัยมากกว่าเช่นกัน	ส่วนลูกจ้างก็ยังคงเป็นอาชีพที่
คนส่วนใหญ่เลือกอยู่

Abstract

 This article presents the author’s opinions and comparisons of three professions between government official, business 
owner and employee. These three professions have different advantages and disadvantages. In the past, working as a 
government official was very popular but the value has changed among newer generation due to low compensation. 
Although business owner generates more income, but greater risks are involved. Hence, employee is the profession people 
choose nowadays.

ข้าราชการ (Government official)

	 ในอดีตที่ผ่านมา	"ข้าราชการ"	นับว่าเป็นอาชีพที่คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ให้ความเคารพยกย่องและถือว่าดีกว่าอาชีพอื่นๆ		ถึง
แม้จะไม่ร�่ารวยด้วยทรพัย์สนิเงนิทอง	หากแต่พรัง่พร้อมไปด้วยบรวิารและ	"เกยีรตยิศ"	ทีใ่ครๆ	กไ็ขว่คว้าปรารถนาจะได้เป็น	หรอืพยายาม
ให้ลูกหลานของตนได้แต่งงานกับข้าราชการ	โดยเฉพาะพวกเศรษฐีที่มีเงิน	แต่ขาด	"เกียรติยศ"	ดังสุภาษิตโบราณที่กล่าวว่า	"สิบพ่อค้าไม่
เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง"1	ในอดีตผู้เฒ่าผู้แก่ไม่อวยพรให้ลูกหลานเป็นพ่อค้ามั่งมี	เพราะมีความเชื่อว่าพ่อค้าที่ร�่ารวยยังไม่มีเกียรติเท่าพระยา	
โดย	 “พระยา”	 หมายถึงข้าราชการ	 ในสมัยโบราณข้าราชการนั้นมิใช่เป็นผู้ที่ยากจนแต่ประการใด	 และผู้ที่เป็นข้าราชการจะได้รับ
พระราชทานทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ	 และมีรายได้จากต�าแหน่งของตนเองด้วย	 การเป็นข้าราชการจึงมีเกียรติ	 มีความร�่ารวยในทรัพย์สิน
เงนิทองและข้าทาสบรวิาร	สงัคมให้ความเชือ่ถอืและยอมรบัสงู		มโีอกาสได้รบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์และเหรยีญตราง่ายกว่าอาชพีอืน่	ดงั
นั้น	 ค�ากล่าวที่ว่า	 "สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง"	นั้น	ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนไทยในอดีตที่นิยมมีอาชีพรับราชการ
เพราะหวงัในเกยีรตยิศชือ่เสยีงมากกว่าเงนิทองทีไ่ด้จากการมอีาชพีพ่อค้าเท่านัน้	แต่ยงัแสดงให้เหน็ถงึฐานะของข้าราชการในสมยันัน้ด้วย
ว่าไม่ยากจน

ข้าราชการ ผู้ประกอบการและลูกจ้าง 
อาชีพใดน่าสนใจมากกว่ากัน

Government official, Business owner and Employee; 
Which profession is the most desirable?

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจวบ  เพิ่มสุวรรณ  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1 สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง	ส�านวนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าคนไทยในสมัยก่อนถือว่า	การเป็นพ่อค้าหรืออาชีพค้าขายนั้น	สู้รับราชการขุนนางหรือ		
	 ข้าราชการไม่ได้	เพราะเหตุที่คนไทยในสมัยก่อนยังไม่มีความช�านาญในทางค้าขายดีพอ	เมื่อไปท�ามาค้าขายเข้า	ก็มักประสบกับการขาดทุนมากกว่า	
	 ก�าไร	สู้เป็นขุนนางหรือเป็นข้าราชการไม่ได้	เพราะพระเจ้าแผ่นดินหรือรัฐบาลชุบเลี้ยงให้มีเงินเดือน	ซึ่งเท่ากับว่ามีแต่ทางได้ไม่มีทางขาดทุน
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	 แต่ปัจจบุนัทศันคตขิองผูค้นได้เปลีย่นแปลงไป	ข้าราชการ
จัดเป็นประเภทอาชีพ	"เงินเดือนน้อย"	 แม้ในบางหน่วยงานจะมี	
"เงินแค่พอใช้ระหว่างเดือน"	บ้าง	แต่ข้าราชการในหน่วยงานส่วน
ใหญ่	โดยเฉพาะพวกที่ไม่ได้อยู่ในระดับบริหาร	นับได้ว่าเงินเดือน	
คือ	"รายได้"	 เพียงอย่างเดียวจริงๆ	จนส�านวนไทยต้องกลายเป็น
ว่า	 "สิบพระยาไม่เท่าหนึ่งพ่อค้าเลี้ยง"	 สาเหตุคงหนีไม่พ้นจาก
อิทธิพลของระบบทุนนิยม	 ที่ท�าให้คนส่วนใหญ่นับถือ	 "เงินทอง"	
มากกว่า	"เกยีรตยิศ"	ถ้าให้คนในยคุปัจจบุนัเลอืกระหว่างการมเีงนิ
ทองกับมีเกียรติยศ		คนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่เศรษฐีหรือมีเงินในระดับ
พอกินพอใช้	ก็มักจะเลือกทรัพย์สินเงินทอง	ส่วนคนที่มีเงิน	(มาก
พอแล้ว)	 ก็จะบอกว่าอยากมีเกียรติยศมากกว่า	 แต่ถ้าเป็นคนใน
ระดับเศรษฐีจริงๆ	ก็มักต้องการได้ทั้งสองอย่างรวมกัน	แถมด้วย
ค�าว่า	"อ�านาจ"	เป็นอย่างที่สามอีกต่างหาก	
	 อย่างไรก็ตามอาชีพข้าราชการ	ยังคงเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
อยู่เสมอ	ไม่เปลี่ยนแปลง	แม้เงินเดือนจะน้อย	หากแต่ค�าว่าเกียรติ
นั้นควรเป็น	"เกียรติยศ"	และ	"ศักดิ์ศรี"	ที่อยู่ภายในจิตใจ	ส�านึก
อันเกิดจากความเป็น	"ข้าราชการ"	ที่ไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ	แม้เงิน
เดือนจะน้อย	แต่หากเรามี	"ความดี	ความสง่า"	ก็ไม่มีพ่อค้าคนใด
ที่จะอยู่เหนือ	ฉะนั้น	ข้าราชการจึงต้องเลี้ยงตนเองให้ได้	 โดยคิด
ว่า	"อยู่อย่างพระยา...ไม่ต้องให้พ่อค้ามาเลี้ยง"	 เงินหาเมื่อใดก็ได้	
แต่เกียรติยศและศักดิ์ศรีนั้นไม่ได้มีกันทุกคน

ข้อดีของการเป็นข้าราชการ

	 1.	 เบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง	รวมทั้งบิดาและ
มารดาได้
	 2.	มีเงินกองทุนบ�าเหน็จข้าราชการ	(กบข.)	ตอนเกษียณ
ได้น�าไปใช้	ได้บ�านาญ		
	 3.	 ไม่จ�าเป็นต้องใช้บตัรประชาชนในการท�าสิง่ต่างๆ	บาง
อย่าง	มีสิทธิพิเศษมากมาย	
	 4.	หากมีต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร	 จะมีรถประจ�าต�าแหน่ง	
ของราชการ	
	 5.	ความน่าเชื่อถือสูง	เวลากู้เงิน	ค�้าประกัน	และสามารถ
ค�้าประกันบุคคลอื่นได้ด้วย
	 6.	บางหน่วยงานงานไม่มาก
	 7.	การท�างานมคีวามมัน่คง	โอกาสทีจ่ะโดนไล่ออกเป็นไป
ได้ยาก

ข้อเสียของการเป็นข้าราชการปัจจุบัน

	 1.	 เริ่มแรกมาเงินเดือนค่อนข้างน้อย			
	 2.	การขึน้เงนิเดอืนในระบบราชการจะเดนิไปช้าๆ	กว่าจะ
ได้มากพอสมควรก็ต้องอาศัยเวลาเป็นสิบๆ	ปี

	 3.	คณุภาพของอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ไม่ค่อยทนัสมยั
	 4.	 โอกาสก้าวหน้า	ตามขั้นตอน	ใช้ระยะเวลานาน
	 5.	การท�างานมีกฎ	 ระเบียบค่อนข้างมาก	 ท�าให้งานไม่
รวดเร็ว	
	 6.	 ระบบเส้นสายมีมาก	 บางครั้งก็มีการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) 

	 ค�าว่า	"พ่อค้า"	กับ	"ผู้ประกอบการ"	นั้นมีความหมายต่าง
กนั	พ่อค้า	หรอื	Merchant	หมายถงึบคุคลทีเ่ทีย่วออกหาซือ้สนิค้า
แล้วน�าไปขายต่อโดยไม่ได้น�ามาใช้เอง	 หรือหมายถึงบุคคลที่น�า
ของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ																																																																																																																	
	 ผู้ประกอบการ	 หรือ	 	Entrepreneurs	 ในภาษาอังกฤษ	
หมายถึงบุคคลที่ยอมรับความเสี่ยงตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นมา	เพื่อหวัง
จะได้ผลก�าไร																																																																			
	 สรุปได้ว่าพ่อค้าไม่ได้เป็นผู้ผลิต	แต่ท�าหน้าที่เป็นผู้ที่มีเงิน
ไปซื้อของมาขาย		หรือบางทีอาจจะไปเครดิตสินค้ากับผู้ผลิตหรือ
คนกลาง	น�าของนัน้มาจ�าหน่าย		เมือ่ได้เงนิมากน็�ามาหกักบัต้นทนุ	
ที่เหลือเป็นก�าไร	แล้วน�าเงินไปซื้อสินค้ามาขายอีก		เป็นการหมุน
เวียนเงินจากการขายไปและซื้อกลับคืนมา	หรือเป็นการหมุนเวียน
เงนิในระยะทีส่ัน้กว่า	พ่อค้าจะมคีวามเสีย่งน้อยกว่าผูป้ระกอบการ	
ทีจ่ะต้องใช้ความคดิในการลงทนุหาผลติภณัฑ์	มคีวามเสีย่งหาเงนิ
ลงทนุ	ตัง้โรงงาน	ซือ้เครือ่งจกัร	จ้างแรงงาน	ท�าการบรหิารจดัการ	
ทรัพยากรต่างๆ	 หาตลาด	 และปรับสภาวะให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม	
ขยายงาน	 ทั้งผลักดันทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 จนกลาย
เป็นผู้ประสบความส�าเร็จ	ดังนั้นผู้ที่ท�าธุรกิจใหญ่โตขึ้นมาได้จนถึง
ปัจจบุนัและกลายเป็นแหล่งจ้างงาน	สร้างรายได้ให้กบัประเทศ	นบั
ได้ว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องส่งเสริมอย่างยิ่ง
	 ปัจจบุนัต�าแหน่งทางราชการลดลง	เศรษฐกจิตกต�า่	ท�าให้
เอกชนมีการลดพนักงาน	คนตกงานและหันมาเป็นผู้ประกอบการ
หรือพ่อค้ามากขึ้น	 มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง	 ทั้งรัฐบาลและ
เอกชนร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 เช่น	 มหาวิทยาลัย
กรงุเทพ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ฯลฯ		เปิดหลกัสตูร	"เสรมิสร้างผูป้ระกอบ
การใหม่"	(New	Entrepreneurs	Creation:	NEC)	ให้กับ	
	 •	ผู้ว่างงานที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ		
	 •	นกัศกึษาจบใหม่	ซึง่มแีนวคดิและตัง้ใจจะเป็นผูป้ระกอบ
การรุ่นใหม่	(Young	Entrepreneur)	
	 •	ผู้ประกอบการ	ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ	1-3	ปี
ที่ผ่านมา	 แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็งจ�าเป็นต้องได้รับความรู้และการ
บ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง	
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	 •	 ทายาทเจ้าของกิจการ	 ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอด
กจิการหรอืร่วมบรหิารกจิการด้วยการขยายกจิการหรอืจดัตัง้ธรุกจิ
ใหม่เป็นของตนเอง	
	 •	ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว	เช่น	ข้าราชการ	พนักงาน	
ผูป้ระกอบการวชิาชพีอสิระ	(เช่น	สถาปนกิ	ทนายความ	ฯลฯ)	หรอื
ผู้รับจ้างอิสระแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ	
 
 มาลองดูกันว่าการเป็นผู้ประกอบการมีข้อดีและข้อเสีย
อย่างไร
ข้อดีของการเป็นผู้ประกอบการ

	 1.	คนที่ท�าธุรกิจ	มีความเชื่อว่าธุรกิจของตนเอง	แม้ว่าจะ
เริม่จากธรุกจิเลก็ๆ	กย็งัมคีวามภมูใิจได้ท�าสิง่ทีต่นเองชอบ	ถกูกบั
นิสัยและรักงานด้านนี้	เท่ากับเป็นพลังให้ต้องท�าและขยายให้ใหญ่
โตขึ้นให้ได้	เกิดความมั่นคงได้โดยไม่ต้องรอรับเงินเดือน	
	 2.	คนทีเ่ป็นเจ้าของธรุกจินัน้	มคีวามอสิระ	พึง่ตนเอง	โดย
อาศัยความสามารถของตน	 ยืนอยู่บนขาของตนเอง	 และไม่ต้อง
ฟังค�าสั่งใคร	เวลาไหนที่อยากได้เงินมาก	ก็ยินดีท�างานหนักอย่าง
สุดก�าลัง	แต่ถ้าเวลาไหนจังหวะยังไม่อ�านวยก็ค่อยๆ	ท�าไป	
	 3.	มโีอกาสได้ค้นหาสิง่ใหม่ๆ	ทีผู่อ้ืน่มองไม่เหน็	แต่ตนเอง
มองเห็นแล้วน�ามาใช้	
	 4.	การมีธุรกิจของตนเองนี้เป็นงานที่ท้าทายใช้ความคิด
ตลอดเวลา		สามารถออกค�าสั่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง	เพื่อให้ได้
มายังสิ่งที่อยากท�า	ไม่มีความเบื่อหน่าย
	 5.	ธุรกิจที่เป็นทรัพย์สินที่สร้างมาด้วยตัวเอง		ทิ้งไว้ให้กับ
ลูกหลานสืบทอดต่อไป
	 6.	ธุรกิจที่ท�าช่วยให้คนได้มีงานท�าด้วย	

ข้อเสียของการเป็นผู้ประกอบการ

	 1.	 ในระยะแรกที่ก่อตั้งธุรกิจต้องอดทนต่อสู้อย่างมาก	
ท�างานหนัก	ท�างานวันละ	10	-	14	ชั่วโมง	เลิกงานแล้วต้องหอบ
งานน�ากลบัไปคดิต่อทีบ้่าน	บางครัง้การนอนกไ็ม่เป็นสขุ	ต้องกลบั
ไปครุ่นคิดท�างานแก้ปัญหา
	 2.	 ต้องมทีนุท�าธรุกจิ	ทนุนีเ้กดิจากการเกบ็หอมรอมรบิน�า
ไว้ก็ต้องน�ามาใช้ในการลงทุนครั้งนี้		ถ้าตัดสินใจลงทุนไม่ถูกต้อง	
ก็ต้องสูญเสียเงินทองทั้งหมดที่ลงไปทั้งหมด
	 3.	การเริ่มธุรกิจในระยะแรกๆ	 ยังไม่มีรายได้ที่แน่นอน	
อาจจะขาดทุน	ซึ่งต่างจากคนที่เป็นลูกจ้างจะได้รายได้แน่นอนทุก
เดือน	
	 4.	การท�าธรุกจิเอง	นอกจากรายได้ไม่แน่นอนแล้ว	ในเวลา	
3	-	5	ปี	อาจจะขาดทุนอีกด้วย	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ	

	 5.	การท�าธรุกจิเป็นอาชพีอสิระกจ็รงิ	ไม่มเีจ้านายคอยยนื
บังคับบัญชา	 ยืนอยู่บนขาของตนเอง	 แต่ต้องไม่ลืมไปว่าลูกค้านี่
แหละคือเจ้านาย	 และผู้ที่เกี่ยวข้องในการท�าธุรกิจ	 เช่น	 ผู้ที่ส่ง
วัตถุดิบ	 อะไหล่	 หรือบริการต่างๆ	 ก็เป็นนายอีกคนที่ต้องยอม																																																																																																																																														
											6.	การท�าธุรกิจไม่ค่อยมีเวลาให้กับเพื่อนและครอบครัว	
ท�างานแข่งกับเวลา	ต่อสู้กับสิ่งต่างๆ	ที่ไม่ได้คาดคิด	ท�าอยู่ครึ่งๆ	
กลางๆ	จะถอนตัวก็ไม่ได้	ต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดก่อน	
แล้วค่อยหาความสุขใส่ตัวในภายหลัง

เหตุผลที่บุคคลหันมาสนใจท�าธุรกิจ

	 1.	สามารถสร้างความส�าเรจ็ให้กบัชวีติได้ในระยะเวลาอนั
สั้น
	 2.	ต้องการมีความอิสระ	สามารถเป็นเจ้าของกิจการตาม
เป้าหมาย	 ไม่ต้องอยู่ภายใต้อ�านาจบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
ของใคร
	 3.	สามารถด�าเนินกิจการได้ตามต้องการ	เป็นนายตนเอง
ได้เต็มที่
	 4.	 เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว
	 5.	มีความภูมิใจที่มีโอกาสช่วยเหลือการจ้างงาน
	 6.	การเป็นเจ้าของธุรกิจ	 ได้รับการยอมรับจากสังคม
มากกว่าการเป็นลูกจ้าง
	 7.	ชอบท�างานแบบท้าทาย

ลูกจ้าง (Employee)                                             
	 ลูกจ้าง	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งตกลงท�างานให้นายจ้างโดย
รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร	 ในอดีตคนที่หางานราชการท�า
ไม่ได้	ไม่มีทุนหรือประสบการณ์	ก็จะเริ่มชีวิตจากการเป็นลูกจ้าง
เอกชนมาก่อน	ภายหลงัพอมทีนุหรอืประสบการณ์มากขึน้	จงึค่อย
หันมาเป็นผู้ประกอบการภายหลัง	 แต่บางคนก็ท�างานเป็นลูกจ้าง
จนตลอดชีวิตการท�างานก็มีเป็นจ�านวนมาก

ข้อดีของการเป็นลูกจ้าง

	 1.	อาชพีลกูจ้างมเีงนิได้เป็นประจ�าเท่าๆ	กนัทกุเดอืน	สิน้
เดอืนจะได้เงนิเป็นก้อน	มาจ่ายค่าอาหาร	ค่าใช้จ่ายทางบ้าน	ค่าน�า้
มันรถยนต์และรายจ่ายอื่นๆ	ที่จ�าเป็น	
	 2.	มีเงินสะสมเป็นเงินออมในรูปตัวเงิน	สิ้นปีอาจจะยังได้
เงินเดือนขึ้น	หรือได้รับโบนัสประจ�าปี	
	 3.	ลูกจ้างมีความสบาย	 ตื่นเช้าแต่งตัวออกจากบ้าน	 ที่
ท�างานทีเ่ป็นอาคารใหญ่โต	ตดิแอร์เยน็สบาย	มคีนท�าความสะอาด	
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	 4.	ลูกจ้างนั่งโต๊ะท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	ในสัปดาห์หนึ่งก็
ท�างาน	5-6	วัน	มีวันหยุดเสาร์และอาทิตย์	 	หลังเลิกงานมีเวลา
ว่างพักผ่อนเป็นของตนเอง	
	 5.	แต่ละปีจะมีวันหยุดเนื่องในวันเทศกาลต่างๆ	วันหยุด
พกัร้อนประจ�าปี		ได้รบัเงนิโดยไม่ต้องไปท�างาน	เวลาเจบ็ป่วยกไ็ด้
รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล																																																																																																																			
	 6.	มีโอกาสได้แสดงความสามารถได้เต็มที่	 หากนายจ้าง
ไว้วางใจ	กต็อบแทนด้วยการเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่งหน้าทีใ่ห้รบัผดิ
ชอบสูงขึ้น	ให้เงินเดือนสูงขึ้น	มีรถประจ�าต�าแหน่ง	เป็นที่นับหน้า
ถือตาของนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน

ข้อเสียของการเป็นลูกจ้าง

	 1.	แม้จะมีรายได้ประจ�า	มีความภูมิใจที่ท�าให้ธุรกิจเจริญ
เตบิโตด้วยการใช้ความสามารถและรบัผดิชอบสงู	จนธรุกจิก้าวมา
ได้ถึงขั้นนี้	แต่ก็เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของตนเอง																																																																																																																																									
	 2.	การท�างานเป็นลูกจ้างนั้น	 ขึ้นอยู่กับความพอใจของ
นายจ้าง	 แม้จะท�างานหนักทุ่มเทเวลาให้กับการท�างานอย่างมาก	
ถ้ามีต�าแหน่งสูงขึ้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ด�ารงต�าแหน่งนั้น		
เพราะเมื่อยังมีญาติของเขาคอยอยู่																																																																																													
	 3.	 ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต�่า	 บริษัทมีนโยบายลดคนงาน	
หรืออาจจะต้องหยุดกิจการชั่วคราว	ลูกจ้างอาจจะตกงาน																																																																																																		
	 4.	บางครั้งไม่มีความยุติธรรม	 แม้ลูกจ้างจะเป็นคนขยัน	
ท�างานดี	 รับผิดชอบสูงมีผลงานมาก	 แต่การแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งสงูขึน้	ขึน้อยูก่บัความพอใจของนายจ้าง	ท�าให้ขาดโอกาส

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดคงพอที่จะเป็นข้อคิดในการเลือก
ประกอบอาชีพ	ซึ่งแต่ละท่านก็มีมุมมองที่แตกต่างกัน	 ใครที่ชอบ
งานสบายๆ	ไม่ต้องแข่งขันกันมาก	รายได้ไม่มาก	พออยู่ได้แบบ
ประหยัด	(พอกินพอใช้)	ต�าแหน่งหน้าที่ไปเรื่อยๆ	อาชีพมั่นคง	ก็
น่าจะเลอืกข้าราชการ		ใครทีช่อบงานท้าทายหน่อย	รายได้ด	ีหน้าที่
การงานไปเร็วตามความรู้ความสามารถ	 ก็น่าจะเลือกเป็นลูกจ้าง
เอกชน	 แต่ถ้าใครชอบเป็นนายของตัวเอง	 ชอบเสี่ยง	 ชอบความ
เป็นอสิระ	อยากรวยเรว็ๆ	กน่็าจะเลอืกเป็นผูป้ระกอบการ		แต่ทัง้นี้
ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละคนด้วย
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