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การประกอบอาชีพอิสระ
คือ การประกอบกิจการส่ วนตัว ในการผลิต
สิ นค้ า หรือบริการทีถูกกฎหมาย เป็ นธุรกิจ
ของตนเอง ไม่ ว่าจะเล็กหรือใหญ่ กต็ าม
มีอสิ ระในการกําหนดรู ปแบบและวิธีการ
ดําเนินงานของตนเองได้ อย่ างเหมาะสม
ไม่ มเี งินเดือนหรือรายได้ ทแน่
ี นอน
ผลตอบแทนทีได้ รับ คือ เงินกําไรจากการลงทุน

ข้อแนะนําในการเลือกประกอบอาชีพ
เลือกอาชีพทีถนัด

สํ ารวจตนเองว่ าสนใจอาชีพอะไร

พัฒนาความสามารถของตนเอง

คือศึกษารายละเอียดของอาชีพด้ วยตนเอง ถ้ าไม่ พอต้ อง
ฝึ กอบรม หรือฝึ กปฏิบตั ิ หรือเรียนรู้ จากประสบการณ์

พิจารณาองค์ ประกอบอืน ๆ

ทําเลทีตั6ง สภาพแวดล้อม ผู้ร่วมงาน และเงินทุน
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ปั จจัยหลักของการประกอบอาชีพ
ทุน ต้ องใช้ เงินทุนเท่ าใด หาแหล่งเงินทุนจากทีใด
ความรู้ คือ หาความรู้จากแหล่งเปิ ดสอน หรือทํางาน

เป็ นลูกจ้ างคนอืนก่ อน หรือทดลองทําเอง และเพิมความ
ชํานาญ
การจัดการ วางแผนการทํางาน เรืองคน เครืองมือ
อุปกรณ์ และกระบวนการทํางาน
การตลาด วางแผนการตลาด หาแหล่งจําหน่ าย
ช่ องทางการตลาด กลุ่มเป้ าหมาย พัฒนาเทคนิควิธีการ

คุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบอาชีพ
กล้ าเสี ยงอาชีพอิสระเป็ นธุรกิจส่ วนตัวทีต้ องลงทุน ย่อมมีความเสี ยง
มีความคิดสร้ างสรรค์ ต้ องมีการพัฒนา ปรุงปรุงสิ นค้ าและ
บริการให้ ดึงดูดลูกค้ า

มีความเชือมันในตนเอง

ในภาวะการณ์ ทตลาดมี
ี
การเปลียนแปลง
เจ้ าของธุรกิจต้ องมันใจในการตัดสิ นใจ พาธุรกิจของตนฝ่ าพ้ นอุปสรรค
ต่ าง ๆ ได้

มีความอดทน ไม่ ท้อถอย เมือเริมประกอบการใหม่ บางอาชีพต้ อง
ล้ มลุกคลุกคลานบ้ าง เป็ นเรืองธรรมดาต้ องอดทน
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คุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบอาชีพ
มีวนิ ัยในตนเอง การจะประสบความสํ าเร็จในอาชีพทีเราเป็ น
เจ้ าของเอง จําเป็ นจะต้ องมีวนิ ัย มีกฎระเบียบ การทํางานต้ อง
สมําเสมอ
มีทศั นคติทดีี ต่ออาชีพ ไม่ว่างานนั6นจะมีเกียรติหรือไม่ เรา
จะต้ องรักในงานทีทํา และให้ เกียรติกบั งานนั6น ๆ เสมอ
มีความรอบรู้ ต้ องรับรู้ ข่าวสารอยู่เสมอ เพือปรับตัวให้ ทนั ต่ อ
การเปลียนแปลง สามารถปรับปรุงธุรกิจของตนให้ ทนั สมัย
ตลอดเวลา
มีมนุษย์ สัมพันธ์ ทดีี ไม่ ว่าจะเป็ นลูกค้ า คนรอบข้ าง หรือแม้ แต่
คู่แข่ งขัน การมีมนุษย์ สัมพันธ์ ทดีี จะทําให้ การดําเนินธุรกิจ
คล่องตัว

คุณสมบัตขิ องผู้ประกอบอาชีพ
มีความซือสั ตย์ จริงใจต่ อลูกค้ า การบริการลูกค้ าให้ เกิดความ
ประทับใจจะทําให้ ลูกค่ ากลับมาใช้ บริการหรือซือสิ นค้ าเราอีก
มีความรู้ พนื6 ฐานในการเริมทําธุรกิจ ควรมีความรู้ ในสิ งทีเราทํา
อย่ างน้ อยซื6อวัตถุดิบจากไหน ตลาดอยู่แหล่งใด
มีการพัฒนาตนเอง มีการศึกษาอบรมเพือพัฒนารู ปแบบสิ นค้ า
และบริการ อีกทั6งพัฒนาตนเองให้ มคี ุณลักษณะกับอาชีพ เช่ น
ช่ างเสริมสวย ต้ องพัฒนาตนเองให้ ดูสวยงาม
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การประกอบอาชีพดีอย่างไร
เป็ นเจ้ านายตนเอง ใช้ ความรู้ความสามารถได้ อย่างเต็มที
กําหนดการทํางานได้ เอง
รับผิดชอบกิจการเองทั6งหมด
ตัดสิ นใจเรืองต่ าง ๆ ได้ เต็มที
รายได้ ไม่ จํากัด ทํามากรวยมาก ทําน้ อยรวยน้ อย

แหล่งเงินทุน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME BANK) สาขานครปฐม T. 034-218661-2
www.smebank.co.th

ธนาคารเพื#อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.) สาขานครปฐม T. 034-212552
www.baac.or.th

บรรษัทประกันสินเชื#ออ ุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
www.sbcg.or.th

ธนาคารกร ุงไทย สินเชื#อโครงการพิเศษสําหรับธ ุรกิจ
สาขานครปฐม T. 034-250770-2 www.ktb.co.th
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แหล่งเงินทุน
ธนาคารออมสิน สินเชื#อผูป้ ระกอบการใหม่ สินเชื#อเพื#อการสร้าง
งาน สินเชื#อเพื#อสานฝันสูอ่ าชีพ สาขานครปฐม
T. 034-254636 www.gsb.or.th
ธนาคารนครหลวงไทย สินเชื#อผูป้ ระกอบการใหม่ สาขา
นครปฐม T. 034-255317-9 www.scib.co.th
ธนาคารกร ุงเทพ จํากัด (มหาชน) สินเชื#อเพื#อใช้ในการลงท ุนใหม่
ขยายกิจการ สาขานครปฐม T. 034-251994-6

www.bangkokbang.com
กรมส่งเสริมอ ุตสาหกรรม www.gsb.or.th
มูลนิธิพิบลู สงเคราะห์ เพื#อให้การสงเคราะห์ผพ
้ ู น้ โทษรวมทัง4
ครอบครัว www.correct.go.th

แหล่งฝึ กอบรม
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดนครปฐม T. 034-204701-2
www.ntsdc.go.th

สํานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพฯ

โรงเรียนฝึ กอาชีพ 10 แห่ ง
ศูนย์ฝึกอาชีพ 8 แห่ ง

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตั3งอยู่ถนนเชียงใหม่
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

สํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม อาคารวิทยาบริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
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แหล่งฝึ กอบรม
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาวิทยาลัยดุสิตธานี
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
บ้านช่างไทย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แหล่งฝึ กอบรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

www.dip.go.th

กรมส่งเสริมการส่งออก

เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ

www.depthai.go.th

ศูนย์ฝึกอาชีพศรีชุมพาบาล เขตดินแดง กรุงเทพฯ
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แหล่งอาชีพอิสระจาก Web
กองส่งเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน
www.doe.go.th/vgnew
อาชีพดอทคอม www.archeep.com

ไอเดียอาชีพ

www.idea4rich.com
www.google.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิม; เติม
สํ านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
กลุ่ มงานส่ งเสริมการมีงานทํา
โทรศัพท์ 0-3425
3425--0861
0861--2 ต่ อ 12 , 14
มือถือ 089
089--2549203
089--2549204
089
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