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ช่ือเร่ือง การเปรียบเทียบความรูและทัศนคติตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3  
ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ช่ือผูวิจัย นางสาวธันยนันท  ทองบุญตา สถาบัน    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
แหลงท่ีเก็บรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  จํานวนหนาการวิจัย    88 หนา 
  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
คําสําคัญ ความรู  ทัศนคติ  อาชีพอิสระ ลิขสิทธิ์     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักที่สําคัญคือ  เพื่อเปรียบเทียบความรูและทัศนคติในการ

ประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่  3  ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  สําหรับตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวยตัวแปรตน  ไดแก  เพศ  สถาบัน  สาย
การเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ประสบการณที่ไดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพ  และ
ประสบการณในการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความรูและทัศนคติใน
การประกอบอาชีพอิสระ 

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายลักษณะของขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลเคร่ืองมือที่ใช  คือ  แบบสอบถามลักษณะถูกผิดและมาตราสวนประมาณคา กลุมตัวอยางที่
ศึกษา  ประกอบดวยนักศึกษาชั้นปที่ 3  ปการศึกษา  2550  ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 10  สถาบัน  แบงเปนมหาวิทยาลัยรัฐบาล  7  สถาบัน  ไดแก  กลุม
มหาวิทยาลัยปด  คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  กลุมมหาวิทยาลัยเปด  คือ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   กลุมมหาวิทยาลัยราช
มงคล   คือ  มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ   และมหาวิทยาลัยเอกชน  3 สถาบัน  คือ  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ซึ่งไดมาดวยวิธีการ
จับฉลากและแยกเปนสายการเรียนบริหารและสายการเรียนมนุษยศาสตร  โดยเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามไดดังนี้   สายการเรียนบริหาร  จํานวน   521  คน และสายการเรียนมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  จํานวน  491 คน  รวมทั้งส้ิน 1,012  คน     การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
โดยใชวิธีการทางสถิติ   ไดแก   รอยละ  คาเฉล่ีย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที 
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยการทดสอบดวย
วิธี LSD. (Fisher’s Least – Significant Different)  สําหรับการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติใน
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การประกอบอาชีพอิสระดานความคิด ดานความรูสึก และดานพฤติกรรมระหวางปจจัยดานตาง ๆ  
โดยใชวิธีการทดสอบทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา    
1.  ดานความรู  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลเกือบทุกแหงมีความรูเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพอิสระมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐาน 

2.  ดานทัศนคติ  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลเกือบทุกแหงมีทัศนคติในการประกอบอาชีพ
อิสระดีกวาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  ทั้งดานความคิด  ดานความรูสึก  และดานพฤติกรรม
แตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 

3. ดานสายการเรียน   นักศึกษาที่เรียนสายบริหารและสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
ทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 

4.  ตัวแปรอ่ืน ๆ  ไดแก  เพศ  สถาบัน  สายการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประสบการณ
ที่ไดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบ  อาชีพ  และประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษระหวาง
เรียนที่แตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3  ของมหาวิทยาลัย
ของรัฐบาลและเอกชนแตกตาง  พบวา  เพศ  สายการเรียน ไมมีผลตอทัศนคติในการประกอบอาชีพ
อิสระของนักศึกษา  และไมเปนไปตามสมมติฐาน   สวน สถาบัน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ประสบการณที่ไดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพ  ประสบการณในการทํางานหารายไดพิเศษ
ระหวางเรียน  มีมีผลตอทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 
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Abstract 
 

The main purpose of this research for comparisons of knowledge and attitude and 
towards independent career for third year undergraduate students between state and 
private university in Bangkok. For this assumsion of this research upon on; status, institution, 
major and achievement of study. Beside this the experience of students to help their 
parents to make career and their make experience on make special salary during at  study. 
The assumsion as knowledge and attitude towards independent career.  

This research methodology is a survey research and its struments are true –false 
questionnaire and rating scales. The samples which is student on the third year academic 
year 2007 from  Private and State university in Bangkok area total 10 universities.  Samples 
are divided State universities the first group is closing university as ;  Thammasat University, 
Kasetsart University, Srinakharinwirote (Prasarnmit) University, the second group is opening 
university as ; Ramkhamhaeng University, Rajabhat Group ; Chandrakasem Rajabhat 
University, Suan Dusit  Rajabhat University, Rajamangala Group as ; Rajamangala 
University of Technology Krungthep, and the last one is private university ; Dhurakij Pundit 
University, University of the Thai Chamber of Commerce, Sripratum University. The 
methodology by sampling and divided sample in two groups are the students who study on 
administrative and social humanities. From sample on administrative among 521. And 
sample on  social humanities among 491. From two group total 1,012 person. The analysis 
of data by checked on statistic which percentage, mean, standard deviation, and One-way 
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ANOVA. These finding indicate factor involve with attitude on  independent career in 
thinking feeling, and behavior between factors by testing in statistic from achievement 
computer program.   

The result of analysis found that the following ; 
1. Knowledge part ; The student from almost State Universities they can get the 

knowledge on independent career more than Private Universities by significance from 
statistic 0.05 level. By mean that not on hypothesis. 

2. Attitude part ; almost State Universities they can get attitude on  independent 
career more than Private Universities involve with thinking, feeling and various behavior by 
significance from statistic 0.05 level. By mean that not on hypothesis. 

3. Major part ; The students who study from Administrative and Humanities and 
Social Science they have got attitude not difference in independent career. By mean that 
not on hypothesis. 

4. The various factors ; such as status, institution, major, achievement and 
experience from working job. The career and experience to fine out the special salary 
during study to difference in attitude on independent career on third year from State and 
Private University this resulte finding that status and major an not main point in attitude on 
independent career and not following by hypothesis from institution ,achievement and 
experience to helping the parent on their career  during they study so get on attitude in 
making on dependent career in significance by statistic 0.05 level. By mean hypothesis. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาของปญหา 

การเปล่ียนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองลวนแลวแตมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ของบุคคลในสังคม  บุคคลจึงควรปรับเปล่ียนแนวคิดและวิถีการดําเนินชีวิตใหเหมาะสม  การประกอบ
อาชีพเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหไดมาซึ่งคาตอบแทนเพื่อสนองตอบความตองการทางดานรางกาย
และจิตใจของบุคคล  ฉะนั้นอาชีพจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะนํามาซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจ  เกียรติยศ ชื่อเสียง
และความภาคภูมิใจทําใหบุคคลพัฒนาตนไปจนถึงขีดสุดได    

หลังจากที่รัฐบาลไดประกาศคาเงินบาทลอยตัว   เม่ือป พ.ศ.2540   สงผลกระทบใหสถาบัน
การเงินหลายแหงตองปดตัวไปเพราะประสบปญหาสภาวะการขาดทุน สภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในชวง
นั้นนําไปสูปญหาการวางงานตามมา  จากการสํารวจของกองวิจัยตลาดแรงงาน ประจําเดือนเมษายน  
2549  พบวา  ความตองการแรงงานภาคเอกชนผานหนังสือพิมพมีจํานวนมาก  และระดับการศึกษา
ของแรงงานที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด   คือ   ระดับปริญญาตรี  ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและ 
ปวช.- ปวส. ตามลําดับ (กองวิจัยตลาดแรงงาน : 2549) แมวาการจางงานยังคงจํานวนมีมาก  หากแต
ยังไมสามารถสนองตอบความตองการของผูสําเร็จการศึกษาทั้งประเทศได  ดังนั้นการประกอบอาชีพ
อิสระและธุรกิจแฟรนไชนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยลดปญหาการวางงาน  อีกทั้งยังสรางคุณคา
ใหกับตนเองและสามารถยกระดับมาตรฐานของคนในสังคมอีกดวยแตการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน
ยังไมสมบูรณพอที่จะทําใหนักเรียนนักศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระได   บุคคลยังคงขาด
ความรู  ในแงของแหลงขอมูลการศึกษา  แหลงเงินทุน  ประสบการณ  ความกาวหนา   ความสําเร็จ  
ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ  เปนตน  จึงมีผลผลักดันใหมีการแสวงหาการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน
ไปเร่ือย ๆ (ยงยุทธ แฉลมวงษ. 2529 : 83)  ประกอบกับคานิยมของสังคมยังยึดติดกับการประกอบ
อาชีพที่มีรายไดหรือคาจางประจํา 

สวนหนึ่งของความสําเร็จในการประกอบอาชีพของบุคคล  นั่นคือ  การมีทัศนคติที่ดีตอการ
ประกอบอาชีพนั้น ๆ ทัศนคติไมใชพฤติกรรมแตการมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดจะสงผลตอความรูสึก  
ความคิด  ความเชื่อ  และแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมตามมา     ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจา 
จิรภัทรพิมล (2524 : 115) ไดศึกษาความปรารถนาทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 
ชั้นปที่ 1  และปที่  4  พบวา  นักศึกษาสวนใหญเห็นวาอาชีพแพทย การชาง และการสอนเปนอาชีพที่
สังคมตองการ และตามทัศนคติของนักศึกษานั้น อาชีพใดที่สังคมตองการมักเปนอาชีพที่มีเกียรติ และ
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มีรายไดดีดวย นอกจากนั้นตามความเหมาะสมระหวางลักษณะอาชีพกับเพศ ปจจัยทางครอบครัว 
และชั้นปที่ศึกษา มีอิทธิพลตอความปรารถนาทางอาชีพของนักศึกษาดวย 

จากขอมูลขางตน   ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา  การเปรียบเทียบความรูและทัศนคติในการ 
ประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาช้ันปท่ี  3  ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  เนื่องจากการเลือกประกอบอาชีพเปนเร่ืองใกลตัวนักศึกษาชั้นปที่ 3  และยังมีเวลา
เพียงพอที่จะพัฒนาความรูเพื่อเสริมสรางทัศนคติ  เปล่ียนแปลงทัศนคติ เพื่อเปนประโยชนในการเลือก
ประกอบอาชีพของนักศึกษาใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน    ตลอดจนจัดกิจกรรม
สงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรู    ความสามารถที่เรียนไปประยุกตใชในการทํางานและเปน
ผูประกอบการได 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อวัดความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ของมหาวิทยาลัย  
รัฐบาลและเอกชน 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3  มหาวิทยาลัย  
      รัฐบาลและเอกชน 
2.4 เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3  ที่เรียนสาย 

บริหารและสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน     
2.5 เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติระหวางเพศ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และประสบการณที่ได

ชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพ และประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษ
ระหวางเรียนที่มีตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3  ของมหาวิทยาลัยของ
รัฐบาลและเอกชน 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 นักศึกษาชั้นปที่ 3  มหาวิทยาลัยเอกชนมีความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ   
มากกวามหาวิทยาลัยรัฐบาล    

3.2 นักศึกษาชั้นปที่ 3  มหาวิทยาลัยเอกชนมีทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระดีกวา 
      มหาวิทยาลัยรัฐบาล   
3.3 นักศึกษาชั้นปที่ 3  มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนที่เรียนสายบริหารมีทัศนคติที่ดี 

DPU



                                                                                        
                                                                                         -          - 3

       ตอการเลือกประกอบอาชีพอิสระมากวานักศึกษาที่เรียนสายมนุษยศาสตร 
3.4  เพศ  สถาบัน  สายการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประสบการณที่ไดชวยเหลือ

ผูปกครองในการประกอบ  อาชีพ  และประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษระหวาง
เรียนที่แตกตางกันมีทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3  ของ
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนแตกตาง 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1  ขอบเขตของเนื้อหา 
การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความรูและทัศนคติตอการประกอบอาชีพอิสระ 

ของนักศึกษาชั้นป  3  ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  10  
สถาบัน  แบงเปนมหาวิทยาลัยรัฐบาล  7 สถาบัน และมหาวิทยาลัยเอกชน  3  สถาบัน  เก็บขอมูล
สถาบันละ 100  คน  รวมทั้งส้ิน  1,000  คน  โดยการเลือกตัวอยางนักศึกษาแบบกําหนดโควตาตาม
คณะและมหาวิทยาลัยตัวอยาง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัย สายบริหาร สายมนุษยศาสตรฯ จํานวนท้ังสิ้น 

1. เกษตรศาสตร 50 50 100 
2. ศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร 50 50 100 
3. ธรรมศาสตร 50 50 100 
4. รามคําแหง 50 50 100 
5. เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 50 50 100 
6. ราชภัฏสวนดุสิต 50 50 100 
7. ราชภัฏจันทรเกษม 50 50 100 
8. ธุรกิจบัณฑิตย 50 50 100 
9. หอการคาไทย 50 50 100 
10.ศรีปทุม 50 50 100 

รวมท้ังสิ้น 500 500 1,000 
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4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
4.2.1    ทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ  ไดแก   ดานความคิด  ดานความรูสึก    
            ดานแนวโนมของการกระทํา 
4.2.2 ความรูในการประกอบอาชีพอิสระ  ไดแก    ความรูพื้นฐานในการประกอบ 

ธุรกิจข้ันตอนในการประกอบอาชีพอิสระ  และเทคนิควิธีการประกอบอาชีพ 
อิสระ   

4.2.3 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ  ไดแก  เพศ      
             สถาบัน  สายการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ประสบการณที่ได   
             ชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพ  และประสบการณในการทํางาน        
             หารายไดพิเศษระหวางเรียน 
 

5. กรอบแนวความคิดในการศึกษาคนควา 
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สามารถกําหนดกรอบแนวความคิดใน 

การวิจัย   ไดดังนี้ 

 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

- เพศ 
- สถาบัน 
- สายการเรียน 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ประสบการณท่ีไดชวยเหลือ

ผูปกครองในการประกอบอาชีพ 
- ประสบการณในการทํางานหา

รายไดพิเศษระหวางเรียน 

ความรูและทัศนคต ิ
ในการประกอบอาชีพอิสระ 
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6. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ความรูในการประกอบอาชีพอิสระ   หมายถึง    ความรูที่สงผลตอความสําเร็จของการ
ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว   อันไดแก   ความรูพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ   ข้ันตอนในการ
ประกอบอาชีพอิสระ  และเทคนิควิธีการประกอบอาชีพอิสระ   

    2.  ทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง  ความคิด  ความรูสึก  และแนวโนมที่จะ
แสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนรูและประสบการณเปนตัวกระตุนใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมตอการประกอบอาชีพอิสระซึ่งอาจจะเปนไปในทางบวกหรือทางลบก็ได   และทัศนคติ
สามารถพัฒนาและเปล่ียนแปลงได  ซึ่งสงผลใน 3  ดาน  คือ  ดานตนเองและครอบครัว  ดานสังคม
และดานเศรษฐกิจ 

2.1 ดานตนเองและครอบครัว  หมายถึง  ความคิด  ความรูสึก  แนวโนมในการแสดง   
พฤติกรรมของบุคคลตอผลที่ไดรับจากการเลือกประกอบอาชีพอิสระที่จะเกิดแกตนเองและครอบครัว   
ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงวิถีของการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว 

2.2 ดานสังคม  หมายถึง  ความคิด  ความรูสึก  แนวโนมในการแสดงพฤติกรรมของ 
บุคคลตอผลที่ไดรับจากการเลือกประกอบอาชีพอิสระทางสังคมซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงสถานภาพทาง
สังคมของตนเอง  ภายใตการเลือกประกอบอาชีพอิสระ 

2.3 ดานเศรษฐกิจ  หมายถึง  ความคิด  ความรูสึก  แนวโนมพฤติกรรมของบุคคล 
ตอผลที่ไดรับจากการเลือกประกอบอาชีพอิสระดานเศรษฐกิจ  ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงสภาพรายไดทาง
เศรษฐกิจของตนเอง  ภายใตการเลือกประกอบอาชีพอิสระ 

3. การประกอบอาชีพอิสระ/ ธุรกิจสวนตัว  หมายถึง  การที่บุคคลผูประกอบอาชีพสามารถ  
หารายไดเองโดยไมตองมีนายจาง     และไมอยูในฐานะลูกจางไมไดรับคาจางจากผูอ่ืนในลักษณะของ
เงินเดือน  หรือคาแรงประจํา หรือการที่บุคคลเปนจาของกิจการเองทั้งหมดหรือบางสวน  ซึ่งรับผิดชอบ
ตอการดําเนินการบริหารทั้งในสวนกําไรหรือขาดทุนแตเพียงผูเดียว  ไมวากิจการจะมีขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ 

4.  นักศึกษา  หมายถึง  ผูที่กําลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 3 ใน
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน   ปการศึกษา 2550 
 5.  มหาวิทยาลัย  หมายถึง  สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา   
  5.1  มหาวิทยาลัยรัฐบาล  หมายถึง  สถาบันการศึกษาในกํากับดูแลของรัฐบาล
ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยปด  มหาวิทยาลัยเปด  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชมงคล 
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   5.1.1  มหาวิทยาลัยปด  หมายถึง  มหาวิทยาลัยดั้งเดิมที่ผูเรียนจะตองสอบ
เอนทรานซเพื่อเขาไปเรียน  ไดแก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนตน 
   5.1.2  มหาวิทยาลัยเปด  หมายถึง  มหาวิทยาลัยที่ไมตองมีการสอบแขงขัน
เพื่อเขาเรียน  ไดแก  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   5.1.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยในกลุมสถาบันราชภัฏ  
ไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   5.1.4  มหาวิทยาลัยราชมงคล  หมายถึง มหาวิทยาลัยในกลุมราชมงคล  
ไดแก  มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 
  5.2  มหาวิทยาลัยเอกชน  หมายถึง  สถาบันการศึกษาในกํากับดูแลของสํานักงาน
การศึกษาเอกชน  ไดแก  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม  เปนตน 
 6.  กลุมสาขาวิชา   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาใชเปนแนวทางการแบงตามแบบของระบบการรับเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  
มี  10  กลุมสาขาวิชา  ซึ่งผูวิจัยไดเลือกเพียง  2  กลุมสาขาวิชา   ที่ทุกสถาบันการศึกษาทําการเปดสอน  
เปนกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  6.1  กลุมสาขาวิชาบริหาร  ไดแก  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร  
และสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม   ซึ่งเปนกลุมสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนควบคูทั้งการ
ใชภาษา  การส่ือสาร  การใชเหตุผล  วิเคราะห  วิจารณและการใชหลักทางวิทยาศาสตร  การคํานวณ  
ตัวเลขตาง ๆ  โดยเนนแนวความคิดในเชิงธุรกิจ  การดําเนินการและการจัดการทางธุรกิจ 
  6.2  สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก  คณะนิติศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  
คณะอักษรศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  คณะรัฐศาสตร  และคณะศิลปศาสตร  ซึ่งเปนกลุมสาขาวิชาที่
จัดการเรียนการสอนในดานภาษา  การส่ือสาร   การใหเหตุผล  การวิเคราะห  วิจารณ  มนุษยสัมพันธ  
การเขาสังคม  เนนการใชความคิดเชิงจินตนาการทองจําและการทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง 
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7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1   เพื่อทราบความรูและทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3   

มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน   สําหรับเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษาที่มีลักษณะ
เสริมสรางทัศนคติ  การเปล่ียนแปลงทัศนคติใหเกิดประโยชนตอการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน 

  7.2   เพื่อทราบความสัมพันธของความรูและทัศนคติวามีผลตอการประกอบอาชีพอิสระของ
นักศึกษา  สําหรับเปนแนวทางในการปอนขอมูลความรูในการประกอบอิสระแกนักศึกษา 

  7.3   เพื่อทราบความแตกตางเกี่ยวกับทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน  สําหรับเปนแนวทางในการสรางเสริมทัศนคติที่เปนเอกลักษณในดาน
การประกอบอาชีพแกนักศึกษา 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบความรูและทัศนคติตอการประกอบอาชีพ 

อิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3  ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ เอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัย
ไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดรวบรวมตามลําดับดังนี้ 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับอาชีพอิสระ 
             1.1  ความหมายของการประกอบอาชีพอิสระ 
             1.2  ประเภทของการประกอบอาชีพอิสระ 
             1.3  ความรูในการประกอบอาชีพอิสระ 
             1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพอิสระ 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับทัศนคติ 
             2.1  ความหมายของทัศนคติ 
             2.2  ลักษณะของทัศนคติ 
             2.3  องคประกอบของทัศนคติ 
             2.4  การเกิดทัศนคติ 
             2.5  การเปล่ียนแปลงทัศนคติและทฤษฏีการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
             2.6  เทคนิคการวัดทัศนคติ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ 
4. แนวความคิดและผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระตามตัวแปรที่ศึกษา 

 
1. เอกสารท่ีเก่ียวของกับอาชีพอิสระ 

1.1.  ความหมายของอาชีพอิสระ 
 การประกอบอาชีพอิสระ  มีผูใหความหมายของคําวา  การประกอบอาชีพอิสระ  หรือการ
ประกอบอาชีพสวนตัว   ดังตอไปนี ้
 สมพงษ  พรหมบุรมณย   ( 2535 : 1)  ไดใหความหมาย  การประกอบอาชีพอิสระ  วา  
อาชีพใดก็ตามที่ผูประกอบการเปนเจาของกิจการเองเปนนายของตัวเอง  ทั้งนี้กิจการอาจจะเล็กหรือ
ใหญข้ึนอยูกับกําลังความสามารถและทุนทรัพย 
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 สุชาติ  โชติชวง ( 2542 : 10)  ไดใหความหมาย   อาชีพอิสระ หรืออาชีพสวนตัว  หมายถึง  
ผูประกอบอาชีพไดตั้งตัวเองเปนผูประกอบการโดยไมมีนายจาง อาจเปนกิจการในลักษณะครอบครัว 
หรือการรวมหุนกับญาติพี่นองมีการบริหารจัดการกันเองรับผิดชอบตอการเส่ียงการขาดทุนลมเหลว
ทางธุรกิจดวยตนเอง 
 
 สรุปไดวา  อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ผูประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการเอง  ซึ่งลักษณะของ
กิจการอาจจะลงทุนเพียงคนเดียวหรือหุนกับญาติพี่นองก็ได  และขนาดของกิจการจะเล็กหรือใหญ
ข้ึนอยูกับความสามารถในการรวบรวมทุน 
 
    1.2  ประเภทของอาชีพอิสระ 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2526 : 23)  จัดผูประกอบอาชีพอิสระได  3  ประเภท  คือ 

1. ประเภทคาขาย   ไดแก  ขายของชํา  ขายขาวแกง  ขายเส้ือผาสําเร็จรูป   ขายของเลน 
สําหรับเด็ก  ขายเคร่ืองเขียนแบบเรียน  ขายอุปกรณทางการเกษตร  และขายเคร่ืองสําอาง 
 2.   ประเภทบริการ   ไดแก  รับจางทั่วไป  รับเหมากอสรางทั่วไป  เสริมสวย  รับยอมผา  ขับ
รถสงผูโดยสาร  รับซอมจักรยาน  และมอเตอรไซด 
 3.    ประเภทเกษตรกรรม   ไดแก  ทําไร  ทํานา  และกรีดยาง 
 สัญญา  จัตตานนท (2527 : 16)  ไดแบง  อาชีพอิสระ  ตามระดับการใชความรู
ความสามารถในการประกอบอาชีพเปนกลุมใหญ ๆ   3  กลุมอาชีพ  คือ 

1.  กลุมอาชีพที่ใชทักษะหรือความรู ในระดับปริญญา  อนุปริญญา  เชน  แพทย  วิศวกร   
ทนายความ  ผูตรวจสอบบัญชี  และครูอาจารย  เปนตน 

2.  กลุมอาชีพที่ใชทักษะหรือความรู ในระดับต่ํากวาอนุปริญญา  เชน  ชางเคร่ืองยนต    
ชางไฟฟา  ชางวิทยุ  เขียนแบบ  ตัดเส้ือ  ตัดผม  เสริมสวย  เย็บหนัง  เปนตน 
 3.  กลุมอาชีพที่ไมตองใชทักษะหรือความรูวิชาชีพอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ  เชน 
ประกอบ การคาของชํา คาขาวแกง  คาผลไม  คาหนังสือตาง ๆ  ทําฟารมเล้ียงสัตว  หาบเร  แผงลอย  
ขับรถแทกซี่  ตลอดจนเปนผูที่รับสินคามาขายเอง  เปนตน 
 กรมวิชาการ (2530 : 4)    ไดจําแนกประเภทของการประกอบอาชีพอิสระ  ไดดังนี้    ดาน
อุตสาหกรรม  ดานเกษตรกรรม   ดานคหกรรม  ดานพาณิชยกรรม  และดานศิลปหัตถกรรม 
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 ประดิษฐ  ชาสมบัติ  และผาสุก  พงษไพจิตร (2531 : 82-102)  แบงการประกอบอาชีพ
อิสระอยางกวาง ๆ  ไดเปน  2   ประเภท  คือ 

1. สาขาเศรษฐกิจที่เปนระบบ (formal  sector)   เชน  การประกอบอาชีพแพทย  พยาบาล   
ทนายความ  สถาปตยกรรม  และชางประเภทตาง ๆ 

2. สาขาเศรษฐกิจที่ไมเปนระบบ  (informal  sector)   เชน  หาบเร  แผงลอย  ขายอาหาร   
บริการดานตาง ๆ  เปนตน 
 
 อาชีพอิสระ  เปนอาชีพสวนตัวหรือการประกอบธุรกิจดวยตนเอง  สรางงานข้ึนมาเองจาก
ความรูหลาย ๆ  แขนง  ไมวาจะเปนความรูดานอุตสาหกรรม  ดานเกษตรกรรม   ดานคหกรรม  ดาน
พาณิชยกรรม  และดานศิลปหัตถกรรม  ทั้งนี้การจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยทักษะความรู  
ประสบการณ  และระดับของความรูความสามารถที่แตกตางกันไปตามสาขาอาชีพที่ไดเรียนรูมา 
 

  ความรูในการประกอบอาชีพอิสระ 
 ความรู ไดมีผูแสดงขอคิดเห็นและใหความหมายของคําวา ความรูไวตาง ๆ ดังนี ้
 วินัย  ตรีไพชยนตศักดิ์ (2536 : 11) ไดกลาววา ความรู เปนความสามารถในการจําและ
เขาใจในส่ิงตาง ๆ ที่ประสบมา และสามารถแสดงเปนพฤติกรรมโดยบอกหรืออธิบายได 
 พรชัย  ไชยเสนา (2540 : 15)  ไดกลาววา  ความรู คือ  ส่ิงที่มนุษยไดมาหลังจากที่มีการ
เรียนรูในรูปตาง ๆ และสามารถแสดงพฤติกรรมเหลานั้นออกมาไดเชน สามารถจําและอธิบายเร่ืองราว
ตาง ๆ ไดอยางถูกตองซึ่งถือวาเกิดความรูแลว 
 สุชาติ  โชติชวง  (2542 : 24)   ไดกลาววา   ความรูและทักษะของการประกอบอาชีพอิสระ 
หมายถึง ความสามารถในการใชในส่ิงที่มนุษยไดมาหลังจากที่มีการเรียนรูในอาชีพอิสระ และสามารถ
ใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมาใชในการปฏิบัติงาน แลวสามารถแสดงพฤติกรรมเหลานั้นออกมาได 
 
 สรุปไดวา ความรูของการประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ  เรียนรู 
ตลอดจนเก็บเกี่ยวทักษะและประสบการณตาง ๆ มาประยุกตใชในการประกอบอาชีพอิสระ 
 
 ในการประกอบอาชีพอิสระนั้นผูประกอบการตองใชความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษา
หาความรูและจากประสบการณ     รวมทั้งคุณลักษณะที่มีอยูในตนเอง       และปจจัยสนับสนุนตาง ๆ 
ผูประกอบการอาชีพอิสระจําเปนตองรูวิชาชีพและวิชาการสนับสนุนหลายดาน คือ มีทักษะมีความรอบ
รูตาง ๆ  ไมอยางนั้นคงไมกลาไปเส่ียงตอความลมเหลว   ซึ่งความรูและทักษะที่ใชในการประกอบ
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อาชีพอิสระใหประสบผลสําเร็จซึ่งจะตองมีทักษะ  3  ดาน  คือ  ความรูและทักษะดานธุรกิจหรือการ
จัดการ ความรูและทักษะดานการเปนผูประกอบการ  (เถาแก)  ความรูและทักษะดานเทคนิค  (ชนะ  
กสิภาร. 2534 : 10) 
  
 ความรูและทักษะดานการจัดการ 
 ในการดําเนินกิจการเปนผูประกอบการแลว นอกเหนือจากมีความพรอมทางสถานภาพแลว
ผูประกอบการจะตองมีความพรอมทางดานการใชความรูและทักษะดานการจัดการ หมายถึง การใช
ความรูและทักษะที่มีในตัวของผูประกอบการเพื่อการบริหารงานทั่วไปใน 4 ดานที่จะสงผลตอผลสําเร็จ
ของกิจการที่ดําเนิน อันไดแก 
 1. การจัดดานการตลาด   การตลาดมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจทุกประเภทเพราะ
ผูผลิตและผูจําหนายสินคา    ตองดําเนินการใหสินคาเปล่ียนมือไปถึงผูบริโภคอยางกวางขวางโดย 
สะดวกรวดเร็วและส้ินเปลืองคาใชจายนอยที่สุด    ดังนั้น   ผูดําเนินการธุรกิจตองมีความรูและทักษะ
การตลาดเปนอยางดี   ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จในการประกอบกิจการได ในการบริหารการตลาดจึงตอง
ใชความรู   และทักษะในดานตาง ๆ   ไดแก   การวิจัยตลาด  การวางแผนการใหบริการ  การสงเสริม
การใหบริการ  การจัดการใหบริการ การรวบรวมขอมูลการตลาด เปนตน 
 2. การจัดการดานการเงิน  ไดแก  ปจจัยในการประกอบธุรกิจอยางหนึ่ง  คือ   การเงิน 
เพราะการเงินดีมีสภาพคลองจะชวยทําใหการดําเนินการทางธุรกิจเปนไปดวยดี   และเจริญกาวหนา  
สามารถขยายกิจการไดกวางขวางออกไปได    การบริการเงินจึงเปนเร่ืองสําคัญในการประกอบธุรกิจ
และเปนหนาที่โดยตรงของผูประกอบการ ที่จะตองตัดสินใจในการจัดสรรเงินใหถูกตองและเหมาะสม
เพื่อประสิทธิภาพ     และความม่ันคงของธุรกิจ    ผูบริหารการเงินตองมีความรูความสามารถในเร่ือง
ทรัพยสินถาวร   เชน  ที่ดิน  อาคาร  เคร่ืองมือ อุปกรณ ของใชถาวรควรเปนเงินทุนระยะยาว มีกําหนด
จายคืนเกินกวา  5  ป  สวนการใชจายในระยะส้ัน  เชน  วัสดุอุปกรณของใช    วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
คาจางเงินเดือน  คาใชจายตาง ๆ  ควรจะเปนเงินทุนในระยะส้ันมีกําหนดจายคืนภายในระยะเวลา 1 ป 
เปนตน   สามารถสรุปการใชความรูและทักษะการจัดการดานการเงิน  ไดแก  แหลงที่มาของเงินทุนใน
ระยะส้ัน  และแหลงเงินทุนในระยะยาว  การบริหารการเงินระยะส้ัน  และการบริหารการเงินระยะยาว
การรักษาสภาพคลองทางการเงิน  การวิเคราะหจุดคุมทุน  เอกสารทางธุรกิจ และเอกสารทางการเงิน 
เปนตน 
 3. การจัดการดานวัตถุดิบ  หรือสินคาคงคลัง     มีความสําคัญในการควบคุมสินคา และ
วัตถุดิบที่นํามาใชในการใหบริการลูกคา ทําใหทราบถึงผลของการประกอบธุรกิจวากิจการดําเนินไป
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ไดผลมากนอยเพียงใด   ซึ่งในการดําเนินการจัดการดานนี้  ไดแก  การแสดงรายละเอียดของชิ้นสวน 
การส่ังซื้อ  การเก็บดูแลรักษา  การตรวจสอบจํานวน  และการซื้อมาทดแทน เปนตน 
 4. การจัดการดานบุคลากร  ไดแก  การจัดการหรือการบริหารที่มีความเกี่ยวของกับคน 
ในดานตาง ๆ  ซึ่งผูประกอบการจะตองใชความรูและทักษะในดานตาง ๆ ไดแก การวิเคราะหลักษณะ
ของงาน  การกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะมาปฏิบัติงาน   การพัฒนา   การเพิ่มทักษะ   การรักษา
บุคลากรดวยสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน   การจัดสวัสดิการ การจดบันทึกการทํางาน   จัด
ประเมินผลการทํางาน และการนิเทศงานภายในสถานประกอบการ เปนตน 
 
 ความรูและทักษะทางดานความเปนผูประกอบการ 
 การเปนผูประกอบการธุรกิจเปนทั้งศาสตร  (science)  และทั้งศิลปะ  (art)   นั่นคือ  การ
ประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ผูประกอบการจะตองมีความรูความเขาใจในหลักการธุรกิจและ
สามารถนําความรูนั้นไปใชอยางมีศิลปะมีความเชี่ยวชาญ   และบุคคลที่ประกอบอาชีพธุรกิจตอง
ทํางานในหนาที่หลายอยางดังนี้ (สมคิด  บางโม. 2532 : 6 – 8) 
 1. จัดซื้อหรือรวบรวมสินคาไวบริการลูกคา 
 2. ขายสินคาหรือบริการ จะตองรูการดึงดูดลูกคาใหมาซื้อสินคาและบริการ 
 3. เก็บรักษาสินคา นั่นคือ   จะตองมีรานคา   เลือกทําเลไดถูกตองหรือมีโกดังเก็บสินคา
ตลอดจนบริหารสํานักงานใหมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดการเร่ืองเงิน ตองออมเงินไวทําทุน รูเร่ืองเงินทุน รูจักเก็บเงิน 
 5. อาจตองปลอยเครดิต คือ ไมใชขายแตเงินสดอยางเดียว อาจทําใหเสียลูกคาได หรือถา
ปลอยเครดิตไมดีอาจสูญเสียไดเชนเดียวกัน 
 6. จะตองทําบัญชีเกี่ยวกับรายรับ รายจาย รายละเอียดของรายรับ รายจายแตละประเภท 
ธุรกิจบางประเภทกฎหมายบังคับใหตองทําบัญชี 
 7. จางคนงาน จะตองรูจักเลือกคนงานรับเขาทํางาน ควบคุมดูแลใหเขาทํางานอยางเต็มที่
คุมกับคาจางที่ไดรับ 
 8. ใชบริการธุรกิจอ่ืน ๆ เชน ธนาคาร การขนสง ประกันภัย ทนายความ เปนตน 
 9. ใชบริการของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ใหหนวยงานของรัฐชวยในกรณีพิพาท
แรงงาน รัฐบาลชวยคุมครองเคร่ืองหมายการคา ตํารวจชวยรักษาความปลอดภัย 
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 คุณลักษณะความเปนผูประกอบการที่สงผลตอผลสําเร็จอาชีพอิสระ 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ และคนอ่ืน ๆ (2535 : 11) กลาววา คุณลักษณะของบุคคลมีผลตอ
ความสําเร็จ หรือลมเหลวในการประกอบอาชีพ และงานในวิจัยของวารด (Ward. 1986) แสดงใหเห็น
วาในการประกอบอาชีพนั้นคนที่ประสบความสําเร็จมากกับคนที่ประสบความสําเร็จนอยมีคุณลักษณะ 
และมีบุคลิกภาพแตกตางกัน  และผลงานวิจัยของนิโคล (Nicol. 1988)   พบวา   บุคลิกภาพสามารถ
พยากรณความสําเร็จในการประกอบอาชีพได 
 ปราโมทย  เจนการ (2523 : 96)   ไดศึกษา   คุณลักษณะองคประกอบเชิงมนุษยของ 
ผูประกอบการ พบวา คุณลักษณะของผูประกอบการ เปนดังนี้ 
 1. มีความกลาเส่ียงอยางสมเหตุสมผล 
 2. มีความสามารถในการคิดคนประดิษฐ 
 3. มีความสามารถในการรับรูโอกาสทางธุรกิจ 
 4. มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 5. เปนคนมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร 
 6. มีความเชื่อในอิทธิพลจากการควบคุมภายใน 
 7. มีความเปนผูนํา 
 จากการวิจัยของวิบเบน (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ และคนอ่ืน ๆ . 2535 : 13 ; อางอิงมาจาก 
Wibben. 1998)   ซึ่งศึกษาผูประกอบการสตรี  จํานวน  151  คน  ในโอคลาโฮมา พบวา  สมรรถภาพ
ที่จําเปนสําหรับผูประกอบการเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ 
 1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
 2. ความรูเกี่ยวกับความตองการของลูกคา 
 3. ความรูเกี่ยวกับข้ันตอนเบื้องตนในการเร่ิมทําธุรกิจ 
 4. ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการบริหารเวลา และการปฏิบัติงาน 
 5. ความสามารถในการประเมินทักษะ ความรู และความสามารถของบุคคล 
 6. ความสามารถในการใชทักษะในการเขียนและการพูดเพื่อส่ือความหมาย 
 7. ตระหนักในปจจัยที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ 
 จากเอกสารประกอบคําบรรยายการจัดตั้งศูนยบริการของดิเรก  ชูวิเชียร (2537 : 8) ไดให
ขอสรุปเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ไวดังนี้ 
 1. จงระลึกเสมอวาหนาที่ คือการใหบริการลูกคา 
 2. ปฏิบัติตอลูกคาทุกคนดวยความสุภาพ และออนโยน 
 3. ใหเกียรติยกยองลูกคาทุกคน พึงระลึกเสมอวาลูกคา คือ ผูมีอุปการคุณ 
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 4. ปฏิบัติตอลูกคาดวยความซื่อสัตย สุจริต และความยุติธรรม 
 5. ติดตามผลการใหบริการลูกคา ใหบริการอยางรวดเร็วและมีความตรงตอเวลา 
 6. แสดงความรับผิดชอบปญหาที่เกิดข้ึน และพยายามหาทางแกไขจุดผิดพลาด 
 7. ใหคําแนะนําปรึกษากับลูกคาอยางถูกตองและมีเหตุผล 
 8. เชื้อเชิญลูกคา และใหความเปนกันเอง 
 9. รายงานผลการใหบริการใหลูกคาไดรับทราบ 
 10. กลาวคําขอบคุณลูกคา 
ส่ิงที่ลูกคามีความตองการ 
 1. การตอนรับที่อบอุน  
 2. มีความเขาใจซึ่งกันและกัน 
 3. กิริยาทาทางที่นาเคารพเชื่อถือ   
 4. ความสุภาพออนโยน 
 5. ไดรับการปฏิบัติอยางเปนกันเอง 
 6. ไดรับการปฏิบัติดวยความเสมอภาค 
 7. เห็นเวลาของลูกคามีคา 
 เฉลียว  สุวรรณกิตติ (2530 : 30) ไดสรุปไววา ผูประกอบอาชีพสวนตัวที่ประสบความสําเร็จ
จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวดังนี้ 
 1. ตองเปนคนที่สามารถทนทํางานหนักไดเกิดกวาบุคคลปกติ  
 2. เปนผูที่มีความกระตือรือรนอยูเสมอ  
 3. มีความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความมุงม่ันที่จะทําอะไรใหได 
 4. ในการประกอบกิจการใด ๆ มักจะตั้งเปาหมายสูงไวเสมอ (แตสามารถปฏิบัติได) 
 5. ไมเบื่องาย ไมชอบทิ้งอะไรกลางคันเม่ือพบอุปสรรค 
 6. เห็นคุณคาของเงิน  
 7. มีพลังในการแกปญหาอยางไมเส่ือมถอย  
 8. ไมใชคนเส่ียงแบบหลับตาเส่ียง และเปนนักเก็งอนาคตที่มีความสามารถ  
 9. รูจักใชความผิดแตหนหลังเปนบทเรียน  
 10. รูจักใชคําวิพากษวิจารณของผูอ่ืนใหเปนประโยชน  
 11. มีความคิดริเร่ิมและกลารับผิดชอบตอการริเร่ิมตาง ๆ เหลานั้น 
 12. รูจักใชทรัพยากรที่จํากัดไดอยางเปนประโยชน  
 13. ในการทํางานชอบตั้งเกณฑที่สูงเขาไว 
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 จากการศึกษารายกรณีของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอิสระในภาค
พาณิชยการและบริการ   จํานวน  15  ราย   ของกองวิจัยการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แหงชาติ  พบวา  มีปจจัยอยู  3  ประการ  ที่จะชวยใหผูประกอบอาชีพอิสระประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานปจจัยเหลานั้นไดแก (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2532 : 93 – 109) 
 1. ปจจัยพื้นฐาน หรือ คุณลักษณะที่สําคัญของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพอิสระ ปจจัยดานนี้ประกอบดวย 
  1.1 ความขยันอดทน ทํางานประเภทหนักเอาเบาสู ไมทอถอยในการทํางาน 
  1.2 ประหยัด 
  1.3 ฉลาดมีไหวพริบ มีความคิดริเร่ิม รูทันคน ทันเหตุการณ มองการณไกล 
  1.4 ซื่อสัตยและมีคุณธรรม 
  1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่งประกอบดวย 
   ก.  พูดจาไพเราะ พูดจาเกง พูดดี 
   ข.  การมีสังเกตดี สามารถคบคาสมาคมไดกับคนทุกชั้น 
   ค.  มีความสามารถรวมงานกับคนอ่ืนและการบํารุงรักษาบุคลากร 
  1.6 มีสุขภาพด ี
  1.7 ความสามารถและความถนัดงานอาชีพ มีความรูและความถนัดในงานที่ทํา 
  1.8 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพที่ทําอยู 
  1.9 ตรงตอเวลาในการนัดหมาย 
  1.10 ใฝหาความรูและประสบการณเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 2. ปจจัยเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม ปจจัยดานนี้ประกอบดวย 
  2.1 ทําเลที่ตั้งของสถานประกอบการอยูในทําเลที่เหมาะสม 
  2.2 ครอบครัว มีสวนชวยสนับสนุนดังนี้ 
   ก.  เปนกําลังใจหรือแรงผลักดันทําใหตั้งใจประกอบอาชีพใหมีฐานะม่ันคง 
   ข.  คนในครอบครัวชวยเหลือกิจการอยูเบื้องหลัง 
  2.3 เพื่อนฝูง 
  2.4 มีสภาพการณที่เอ้ืออํานวยตอการประกอบอาชีพ 
 3. ปจจัยที่เปนเงื่อนไขเฉพาะกรณี ปจจัยดานนี้ประกอบดวย 
  3.1 ความตองการที่จะหนีจากสังคมเกาซึ่งมีความยากจน ไปสูสังคมใหมที่ดีกวา 
  3.2 ความตองการที่จะใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
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  3.3 ความตองการที่จะวางรากฐานครอบครัวใหม่ันคง เพื่อบุตรภรรยาจะไดไมตอง
ลําบากเหมือนตนเองเคยประสบมาแลว 
 ความรูและทักษะดานความเปนผูประกอบการ หมายถึง การใชคุณสมบัติหรือสมรรถภาพ
ในดานตาง ๆ ที่มีอยูมาใชเพื่อการบริหารงานในกิจการใหลุลวงตามเปาหมายที่ไดวางไว ความรูและ
ทักษะดานความเปนผูประกอบการ ไดแก 

1. ความรูและทักษะทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
2. ความรูและทักษะเกี่ยวกับความตองการของลูกคา 
3. ความรูและทักษะเกี่ยวกับข้ันตอนเบื้องตนในการเร่ิมทําธุรกิจ 
4. ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการบริหารเวลาและการปฏิบัติงาน 
5. ความสามารถในการประเมินทักษะ ความรู และความสามารถของบุคคล 

 6. ความสามารถในการใชทักษะในการเขียนและการพูดเพื่อส่ือความหมาย 
 7. ตระหนักในปจจัยที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ 
 
 ความรูและทักษะทางดานเทคนิควิธีการ 
 เฉลียว  บุรีภักดี และคนอ่ืน ๆ (2534 : 27 – 29) ไดทําการวิจัยเร่ืองการสํารวจอาชีพทีเ่ปน 
ไปได   พบวา   ความสําเร็จและความลมเหลวของการประกอบอาชีพอิสระข้ึนอยูกับสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของผูประกอบการในการดําเนินกิจการนั้น ๆ เองเปนสําคัญ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ สมรรถภาพดานเทคนิคอาชีพ และสมรรถภาพดานเทคนิคจัดการ ดังตอไปนี้ 
 1. สมรรถภาพดานเทคนิคอาชีพ   หมายถึง  ความสามารถ  ความรูความเขาใจ  เจตคติ 
คานิยม นิสัย   ตลอดจนทักษะความชํานาญงาน   ทั้งในดานทฤษฎีปฏิบัติเกี่ยวกับการระบุ  และการ
กําหนดทางเลือกตาง ๆ  ที่เปนไปไดที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในอาชีพหนึ่ง ๆ  อันไดแก  ทางเลือกของ
แหลงจําหนายและวิธีการจําหนายผลผลิต   ทางเลือกทางดานลักษณะดานผลผลิตเชิงปริมาณและ
คุณภาพ   ทางเลือกดานระบบการผลิตที่เหมาะสม    และทางเลือกดานปจจัยการผลิตที่เหมาะสม     
ทั้งนี้  เพื่อใชเปนทางเลือกในการตัดสินใจเลือกดําเนินการแบบใดแบบหนึ่ง  ตามแนวการตัดสินใจซึ่ง
จะกลาวถึงในหัวขอสมรรถภาพดานเทคนิคการจัดการตอไป 
  1.1 การระบุและกําหนดทางเลือกดานแหลงจําหนาย และวิธีการจําหนายผลผลิต คือ 
ความสามารถในการระบุ  และกําหนดแหลงจําหนาย   และวีการจําหนายสินคาหรือบริการที่ถูกตอง
เหมาะสมกับประเภทของสินคาและบริการนั้น ๆ  ไดอยางกวางขวางพอสมควรเพื่อใชในการตัดสินใจ
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เชน ถาตองการจําหนายแบบซุปเปอรมารเกตก็ตองกําหนดแหลงจําหนาย 
ในเขตชุมชนเมืองใหญ  ณ จุดตาง ๆ ของเมือง และรูวิธีการจําหนายแบบโนมนาวจิตใจและใหอิสระ 
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ในการเลือกแกลูกคาหลายวิธี เปนตน 
  1.2 การระบุและกําหนดทางเลือกดานลักษณะของผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ 
การมีความสามารถที่จะระบุ   และกําหนดทางเลือกดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไดอยาง
กวางขวางสําหรับประเภทของผลผลิตนั้น เชน สามารถระบุการผลิตดานการถนอมอาหารใหมีคุณภาพ 
ที่ดีหลายระดับคุณภาพ มีรสอรอยหลายแบบและเก็บไวไดเปนเวลานานโดยไมสูญเสียคุณคาอาหาร
เปนระยะเวลาตางกัน เปนตน 
  1.3 การระบุกําหนดทางเลือกดานระบบการผลิตที่เหมาะสม สําหรับแตละทางเลือก
ดานผลผลิต   คือ  การมีความสามารถที่จะกําหนดจัดตั้งระบบการผลิตและการขายที่ครบวงจร    
ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การลงมือผลิตและจัดจําหนายโดยกําหนดเปนระบบตาง ๆ เปนทางเลือกที่
สามารถเลือกมาใชอยางเหมาะสม เชน สถานที่ตั้งกิจการมีที่ใดใหเลือกบาง  ที่พักคนงานมีที่ใดให
เลือกบาง เคร่ืองจักรเคร่ืองมือมีที่ใดใหเลือกบาง เปนตน 
  1.4 การระบุการกําหนดทางเลือกดานปจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับทางเลือกอ่ืนดาน
ระบบการผลิตและผลผลิต คือ การมีความสามารถที่จะกําหนดปจจัยในดานกําลังคน เงินทุน สถานที่ 
เวลาและวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ  ใหเหมาะสมกับระบบการผลิตที่เลือกไวแลว คือ สามารถผลิตไดตรงตาม
ปริมาณและคุณภาพที่ตองการ   และสอดคลองกับวิธีการผลิตที่เลือกไวแลว เชน การผลิตของที่ระลึก
จากวัสดุพื้นบานชนิดตาง ๆ  เลือกใชคนในหมูบานที่มีความชํานาญและคุนเคยกับการประดิษฐวัสดุ
พื้นบานดังกลาว 
 2. สมรรถภาพทางดานเทคนิคการจัดการ  หมายถึง  ความสามารถความรู   ความเขาใจ 
เจตคติ  คานิยม  นิสัย  ตลอดจนทักษะความชํานาญงานทั้งในดานทฤษฎี   และปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กําหนดเกณฑการตัดสินใจการใชเกณฑดังกลาวเพื่อใหกิจกรรมบรรลุเปาหมายทั้งในดานผลกําไรที่ดี   
ดานชื่อเสียง ความไววางใจลูกคา  ดานสวัสดิภาพ  ความม่ันคงของตนเองและผูรวมงานตลอดจนมี
สวนรวมและบทบาทที่ดีในการพัฒนาสังคมโดยรวม  ทั้งนี้ประกอบดวยการตัดสินใจเลือกทางเลือก
ดานตาง ๆ 
  2.1 การตัดสินใจเลือกทางเลือกดานแหลงจําหนายและวิธีการจําหนายผลผลิต  คือ 
ความสามารถสรางเกณฑใชเกณฑตัดสินใจที่เหมาะสม  เพื่อเลือกทางเลือกแหลงจําหนายสินคาและ
วิธีการจําหนายผลผลิต  เชน  การตัดสินใจวาจะจําหนายสินคาใหแกลูกคากลุมใดเปนสําคัญหรือการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการจําหนายสินคาโดยตั้งอยูกับที่  หรือนําใสรถบรรทุกไปบริการขายถึงตัวลูกคาใน
หมูบานชนบทเปนตน 
  2.2 การระบุกําหนดทางเลือกดานลักษณะของผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ  
การมีความสามารถที่สรางเกณฑ  การใชเกณฑตัดสินใจที่เหมาะสม  เพื่อเลือกทางเลือกดานผลผลิต
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เชิงปริมาณและคุณภาพ  เชน  การตัดสินใจผลิตสินคาที่มีคุณภาพระดับหนึ่ง  ซึ่งเหมาะสมกับระดับ
ความตองการของผูซื้อ เชน การปลูกตึกแถวทาวนเฮาสจํานวนมากสําหรับลูกคาที่เปนคนชั้นกลาง  
หรือฐานะไมรํ่ารวย  และปลูกบานหลังใหญตกแตงทันสมัยสําหรับลูกคา ที่เปนเศรษฐีรํ่ารวยจํานวน 
ไมมากนัก เปนตน 
  2.3 การตัดสินใจเลือกดานระบบการผลิตที่เหมาะสมกับแตละทางเลือกดานผลผลิตคือ 
การมีความสามารถสรางเกณฑ  และใชเกณฑการตัดสินใจที่เหมาะสม  ในการเลือกระบบการผลิตที่
สอดคลองกับทางเลือกผลผลิตที่เลือกแลว  เชน   การตัดสินใจใชระบบการผลิตในการทําเกษตรแบบ
ดั้งเดิมโดยใชแรงงานสัตวเพื่อจุดประสงคในการทําเกษตรแบบผสมผสานใหครบวงจร เพื่อการพึ่งตนเอง
และรักษาสภาพนิเวศนวิทยา   หรือการตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรใหม โดยใช
เคร่ืองจักรกลเพื่อจุดประสงคผลิตพืชเฉพาะอยางเพื่อการสงสินคาออกหรือเพื่อปองกันโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน 
  2.4 การตัดสินใจเลือกดานปจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับทางเลือกอ่ืน  ดานระบบการ
ผลิตและผลผลิตที่เลือกแลว คือ การมีความสามารถสรางเกณฑ ใชเกณฑตัดสินใจที่เหมาะสมในการ
เลือกปจจัยการผลิตดานคน เงินทุน สถานที่ เวลา และวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตลอดวิธีการบริหารทรัพยากร
เหลานั้นใหสอดคลองกับผลผลิตและระบบการผลิตที่กําหนดเร่ืองไว 
 การประกอบอาชีพอิสระของผูประกอบการที่จะประสบผลสําเร็จได    นอกจากมีความรูและ
ทักษะในดานการจัดการทรัพยากรในดานตาง ๆ แลว   จะตองมีความเปนผูประกอบการ   หรือจะตอง
มีคุณลักษณะเปนผูประกอบการเหลานี้ในขางตนแลว    ผูประกอบการจะตองมีความรูและทักษะดาน
เทคนิคดวย   นั่นคือ  การใชความรูและทักษะดานเทคนิคเพื่อดําเนินกิจการดวยความรูและทักษะดาน
เทคนิคสรุปได 2 ดาน คือ ดานเทคนิคอาชีพ  ไดแก ความสามารถ ความรูความเขาใจ  เจตคติ คานิยม  
นิสัย  ทักษะความชํานาญงาน ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในอาชีพ   และดานเทคนิคการจัดการ   ไดแก  
ความสามารถ  ความรู  ความเขาใจ  เจตคติ  คานิยม  นิสัย  ทักษะ  ความชํานาญการ ที่เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ 

 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพอิสระ 
   แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพอิสระนี้   ไดประมวลจากนักธุรกิจและ
นักวิชาการที่ไดทําการศึกษาถึงการเขาสูอาชีพธุรกิจ   ดังตอไปนี้ 
   เฉลียว  บุรีภักดี  (2527 : 185 – 178)  กลาววาแนวโนมในการทํางานของเยาวชน
ไทยในสวนที่เกี่ยวกับเยาวชนผูประกอบอาชีพอิสระนั้น   การเร่ิมตนประกอบอาชีพนั้น  สวนใหญทํา
แทนพอ  แมหรือหรือเคยเปนลูกจาง  พอชํานาญแลวทําเองหรือเรียนอาชีพแลวเปดกิจการของตนเอง
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แตจะเร่ิมจากกิจการเล็ก  ๆ   แลวจึงขยายใหใหญข้ึน   สวนสาเหตุที่เลือกประกอบอาชีพอิสระเพราะ
ความรูความสามารถของตนเอง  สภาพแวดลอมในครอบครัวเอ้ืออํานวย   และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจดี 
   ผุสดี  รุมาคม   (2540  :  40)   กลาววา   เร่ืองที่สําคัญที่สุดซึ่งผูคาดหวังวาจะเปน
เจาของธุรกิจกําลังเผชิญอยู  คือ   การทําใหผลสําเร็จจากการเขาไปประกอบธุรกิจของตนเอง   เร่ืองนี้
สงผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนตอการตัดสินใจข้ันสุดทายที่จะเปนผูประกอบการ    เปาหมายตาง ๆ  จะ 
เปนตัวกําหนดหลักเกณฑสําหรับการตัดสินใจทางการบริหารในอนาคตและมาตรฐานซึ่งจะใชสําหรับ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกิจการ  วัตถุประสงคหลายประการของบุคคลที่เขาไปประกอบธุรกิจ  
คือ   กําไรและความม่ันคง   ความพอใจสวนบุคคล   ความเกี่ยวของของครอบครัว  ความเปนอิสระ   
อํานาจ   และสภาพทางสังคมและการเขาไปประกอบธุรกิจของตนเองจะตองเผชิญอุปสรรคตาง ๆ   
เชนกัน   ซึ่งหลายคร้ังมีความสําคัญมากกวาขอดีที่มีอยู   ผูที่คาดหวังวาจะเปนเจาของธุรกิจจะตอง
ประเมินผลประโยชนจากการมีธุรกิจของตนเองกับความสูญเสียทางการเงินที่อาจจะเกิดข้ึนได  การ
ขาดความม่ันคงในการทํางาน   การควบคุมสภาพแวดลอมตองทํางานหลายดานและใชเวลามาก   
และผลกระทบตอครอบครัว 
   Mccleland. (1961)   ไดกลาว   ผูประกอบการมีคุณลักษณะทางจิตใจที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือ   มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง   (Need for Achievement)   และผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สูงจะมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  6  ประการ  ไดแก     มีความกลาเส่ียงพอสมควร    มีความ
กระตือรือรนหรือมีความขยันขันแข็งในการทําส่ิงแปลก ๆ  ใหม ๆ     มีความรับผิดชอบตอตนเอง    รูถึง
ผลที่เกิดจากการตัดสินใจ   มองการณไกล     และมีความสามารถใสการจัดระบบงาน  การจัดการ  
และการจัดองคการ 
   Crockett (วชิระ, 2541)  กลาววา  นักธุรกิจทั่วไปมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาผู
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มุงหวังจะประกอบอาชีพผูประกอบการมีคะแนน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวานักศึกษาทั่วไป  ผูประกอบมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความตองการตัดสินใจ
ดวยตนเอง 
   Philip Holland (กองเกียรติ, 2549) ไดกลาววา  ผูที่จะประสบความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพสวนตัวนั้น    ตองเปนผูที่มีความมุงม่ันเสมอวา  ตองเปนผูประกอบการใหได   เปนผูรู
จักคิดกอนตัดสินใจภายใตขอมูลที่เพียงพอ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนแลวเปรียบเทียบผลเสีย
กอนตัดสินใจ  เปนผูที่มีหัวคิดและทุนรูวิธีการใชทุนนอยที่สุดในการเร่ิมตนธุรกิจ   มีความรู   ทักษะ   
ประสบการณพอที่จะตอสูกับอุปสรรคในอนาคต   เปนผูที่มุงหวังในชัยชนะในการแขงขัน   ตองทํางาน

DPU



                                                                                        
                                                                                         -          - 20

หนัก   และที่สําคัญที่สุดคือ   ตองมีความกลาในการตัดสินใจดวยตนเองในการเส่ียงเพื่อการเร่ิมตน
ประกอบธุรกิจอยางรอบคอบและแนวแน 
 
   จากแนวคิดตาง ๆ  ดังกลาวขางตน   บุคคลที่จะเลือกประกอบอาชีพอิสระนั้นจะตอง
เปนผูมีความรูทักษะ และประสบการณ ทัศนคติ  คานิยม มีความพรอมทางดานเงินทุนตองกลาเส่ียง
อยางมีเหตุผล  มีความม่ันใจในตนเอง เปนผูที่ชอบทํางานหนักและทนทานตอการทํางาน   เปนผูที่มี
เปาหมายในชีวิต  มีการวางแผน  มีความคิดในทางสรางสรรค  สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรู   
การฝกอบรม   การสัมมนา   และวิธีการอ่ืน ๆ  เพื่อชวยใหธุรกิจประสบความสําเร็จได  และการเร่ิมตน
ของการประกอบอาชีพอิสระของเยาวชนหรือนักศึกษาสวนใหญจะไดรับประสบการณ  แนวทางการ
ประกอบอาชีพจากครอบครัวซึ่งบิดามารดาประกอบธุรกิจหรือจากการที่เยาวชนหรือนักศึกษาเคยเปน
ลูกจางในสถานประกอบการมากอน  สําหรับการจัดการในสถานศึกษาควรจัดประสบการณความรู     
การจัดการดานธุรกิจตลอดจนปลูกฝงทัศนคติและคานิยมที่ดีตอการประกอบอาชีพอิสระ 

 
2.  เอกสารเกี่ยวกับทัศนคติ 
     2.1  ความหมายของทัศนคติ 

คําวา   “ทัศนคติ”   มีความหมายตรงกับคําวา   “Attitude”   ในภาษาอังกฤษ   ซึ่งมี
นักจิตวิทยาหลาย ๆ  ทานอาจใชคําวา   ทาที   เจตคติ   ความรูสึก   หรือความเชื่อ   ซึ่งตางก็มี
ความหมายเดียวกัน   และไดมีผูใหคําจํากัดความของคําวา  “ทัศนคติ”   ดังนี้ 
 ชิฟแมน  และคานุค   (ศิริวรรณ  เสรีรัตน   2539  :  188  ;  อางอิงมาจาก   Schiffman  and  
Kanuk.  1994   :  657)   ไดใหความหมายของทัศนคติ   วาหมายถึง   ความโนมเอียงที่เรียนรูเพื่อใหมี
พฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอบางส่ิง เนื่องจากเปนผลของ
กระบวนการทางจิตวิทยา   ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรงแตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึง
อะไรหรือทําอะไร 

สมหมาย  จงจิตรนันท   (2541 : 125)   สรุปวา  ทัศนคติ  หมายถึง  แนวโนมของพฤติกรรม 
ที่จะแสดงออกมา   ซึ่งเปนไดทั้งพฤติกรรมที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ   หรืออาจจะหมายถึงความรูสึก
นึกคิดของบุคคลที่มีตอบุคคล  ส่ิงของ  และความคิดเห็นในเชิงบวกหรือลบและนอกจากนี้ยังเปนการ
ประเมินเหตุการณ   ความคิด   วัตถุส่ิงของ   และผลิตภัณฑของบุคคล    การประเมินในลักษณะนี้ 
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ไมสามารถทําการวัดได  เพราะทัศนคติเปนนามธรรมที่คอนขางวัดยาก   ตองอาศัยการสอบถามเปน
หลักในการวัดมากกวาการสังเกตพฤติกรรม  ทัศนคติมักแสดงออกมาในรูปของความชอบและไมชอบ   
ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูภายหลักมิใชมีมาตั้งแตกําเนิดและเปนผลจากการวิเคราะหของบุคคล 

กอรดอน  ออลพอรท  (ดํารงศักดิ์  ชัยสนิทและคณะ  2543   :  19 ;  อางอิงมาจาก    
Gordon W. Allport. 1975  : 22)   ใหความหมายวาทัศนคติ   หมายถึง   สภาวะแหงความพรอม
ทางดานจิตใจซึ่งเกิดจากประสบการณ   สภาวะแหงความพรอมนี้เปนแรงที่จะกําหนดทิศทางของ
ปฏิกิริยาของบุคคลที่มีตอบุคคลอ่ืน   ส่ิงของ   วัตถุ   หรือสถานการณที่เกี่ยวของ 
 ดํารงค  ชัยสนิท  และคณะ   (2543   :  20)  สรุปวา  ทศันคติ  หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด 

ของบุคคลที่มีตอส่ิงใด ๆ   อันไดประสบการณหรือการเรียนรูและเปนแนวโนมที่จะแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมในทางสนับสนุนหรือตอตานส่ิงนั้น ๆ 

 
2.2 ลักษณะของทัศนคติ 

 ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท  และคณะ  (2543   :  22)   กลาวถึงลักษณะของทัศนคติไว   3  ประการ
ดังนี้ 

1.  ทัศนคติ   เปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณของแตละคน   มิใชเปนส่ิงที่ติดตัว
มาแตกําเนิด 

2.  ทัศนคติ   เปนสภาพทางจิตใจที่มีอิทธิพลตอการคิดและการกระทําของบุคคลเปนอันมาก 
3.  ทัศนคติ   เปนสภาพทางจิตใจที่มีความถาวรพอสมควร   ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลแตละบุคคล

ตางไดรับประสบการณและผานการเรียนรูมามาก   อยางไรก็ตามทัศนคติก็อาจมีการเปล่ียนแปลงได   
อันเนื่องจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตาง ๆ  รอบตัวบุคคลนั้น 

2.3  องคประกอบของทัศนคต ิ
 จากการศึกษาทางจิตวิทยา   พบวาทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีองคประกอบอยู  3  อยางคือ   

(Shaver.   1977   :  168 – 170)   ดังนี้ 
 1.  องคประกอบดานความรู   (Cognitive  Component)   เปนความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับ

วัตถุ  หรือเหตุการณตาง ๆ  รวมทั้งความเชื่อของบุคคลที่มีตอส่ิงเหลานั้นดวย 
 2.  องคประกอบทางดานความรูสึก   (Affective  Component)   เปนความรูสึกของบุคคลที่ 

มีตอส่ิงเราที่เขารับรู   อาจจะเปนไปในทางที่ดีหรือไมดี  ถาบุคคลมีความรูสึกไมดีตอส่ิงใดบุคคลก็จะ 
ไมชอบตอส่ิงนั้น   ถาบุคคลมีความรูสึกดีตอส่ิงใดก็จะเกิดความชอบตอส่ิงนั้น 

3.  องคประกอบทางดานแนวโนมที่จะกระทํา  (Behavioral Component)  หมายถึง  ความ 
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โนมเอียงของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับความรูสึกของตน   คือ   การยอมรับหรือ 
ไมยอมรับ   ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ 

องคประกอบทั้ง  3  ดานนี้จะตองมีความสอดคลองกัน   ถาองคประกอบดานใดดานหนึ่ง
เปล่ียนแปลงไป   ทัศนคติของบุคคลนั้นก็จะเปล่ียนแปลงไป 

1.  องคประกอบดานความรู   ความคิด   (cognition)   ซึ่งเปนปฏิกิริยาทางดานการรับรู   
เปนปฏิกิริยาทางดานการรับรู  มีโครงสราง   6  ระดับ   คือ   ความรู   ความเขาใจ   การประยุกต   การ
วิเคราะห   และการประเมินคา   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   (บลูม, 2523) 

    1.  ความรู   (Knowledge) หมายถึง   ความรูเกี่ยวกับการระลึกถึงส่ิงเฉพาะและเร่ืองทั่ว ๆ  
ไป   การระลึกถึงวิธีการและกระบวนการ  หรือการระลึกถึงแบบแผน   โครงสราง   หรือสถานการณ 

1.1  ความรูเฉพาะส่ิง   (Knowledge of specifics)   หมายถึง   การระลึกถึงส่ิง
เฉพาะและชิ้นสวนของสาระที่โดดเดี่ยว   การเนนอยูที่สัญลักษณที่มีความหมายในเชิงรูปธรรมซึ่งจัด
อยูที่ระดับต่ําสุดของความเปนธรรม   ความรูเฉพาะส่ิงที่เปนองคประกอบของส่ิงที่ซับซอนและเปน
นามธรรมของความรูที่สรางข้ึน   ไดแก   ความรูศัพทและความรูขอเท็จจริงเฉพาะส่ิง   เชน  วันที่  
เหตุการณ  บุคคล   สถานที่ 

1.2  ความรูในเร่ืองวิถีทางและวิธีการที่จัดกระทํากับส่ิงเฉพาะ (Knowledge of ways  
and means of dealing with specifics)  หมายถึง  ความรูเร่ืองวิถีทางในการจัดระเบียบการศึกษา   
การตัดสินการวิพากษวิจารณ  วิธีการคนควา  ไดแก  ความรูเร่ืองแบบแผนนิยม  ความรูเร่ืองแนวโนม
และลําดับเหตุการณ  ความรูเร่ืองการจัดจําพวกและประเภท  ความรูเร่ืองเกณฑ  ความรูเร่ืองระเบียบ
วิธ ี

1.3  ความรูเร่ืองสากลและเร่ืองนามธรรมในสาขาตาง ๆ  (Knowledge of the  
universals and abstractions in a field)   หมายถึง  ความรูในเร่ืองแบบแผนและรูปแบบที่สําคัญ ๆ   
ที่ปรากฏการณ   และความคิดไดรับการจัดรวบรวมไวเปนโครงสรางทฤษฏีและขอสรุปตาง ๆ  จํานวน
มาก   ซึง่มีอิทธิพลตอสาขาวิชาที่นํามาใชศึกษาปรากฏการณ  หรือแกปญหาระดับนี้เปนระดับที่สูงสุด
ของความเปนนามธรรมและความซับซอน  ไดแก  ความรูเร่ืองหลักการและขอสรุปทั่วไป  และความรู
เร่ืองทฤษฏีและโครงสราง 

  2.  ความเขาใจ  (Comprehension)   หมายถึง  ประเภทของการเขาใจหรือวัดความเขาใจ   
ซึ่งแตละคนรูวาควรส่ือความหมายอะไรและใชเนื้อหาหรือความคิดอะไรส่ือความหมาย  อาจไมตอง
สัมพันธกับเนื้อหาอ่ืนทั้งเร่ืองก็ได 
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2.1  การแปลความ (Translation)  หมายถึง  ความเขาใจที่ไดรับจากความระมัดระวัง   
และความถูกตองในส่ิงที่ส่ือความหมายจากภาษาหนึ่ง  หรือแบบฟอรมหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่ง  หรืออีก
ฟอรมหนึ่ง  การแปลความไดรับการตัดสินโดยอาศัยความซื่อสัตยและความถูกตอง  นั่นคือ  การแปล
ความภายใตขอบเขตที่เนื้อหาในเร่ืองเดิมไดรับการรักษาไว   ถึงแมวาแบบฟอรมของการส่ือความหมาย
จะเปล่ียนไปก็ตาม 

2.2  การตีความ  (Interpretation)  หมายถึง  การอธิบายหรือการสรุปเร่ืองในการส่ือ
ความหมาย  ซึ่งการแปลความนั้นเกี่ยวของกับการนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการส่ือความหมาย  
นอกจากนั้นการตีความเกี่ยวของกับการจัดเรียงลําดับการจัดเรียงระบบ   เพื่อใหภาพพจนใหมของ
เนื้อหา 

2.3  การสรุปอางอิง (Extrapolation)  หมายถึง การขยายแนวโนมหรือความโนมเอียง
เกินเลยจากขอมูล   ความเปนนามธรรมนี้อาจอยูในรูปความคิดทั่ว ๆ  ไป  กฎของกระบวนการ  หรือ
วิธีการสรุป   ความเปนนามธรรมอาจจะเปนหลักเทคนิคและทฤษฏีที่จะตองจําและประยุกตใช 

   3.  การประยุกต   (Application)   หมายถึง   การใชความเปนนามธรรมในสถานการณ
รูปธรรมบางอยาง   ความเปนนามธรรมนี้อาจอยูในรูปความคิดทั่ว ๆ  ไป   กฎของกระบวนการ หรือ
วิธีการสรุปความเปนนามธรรมอาจจะเปนหลักเทคนิคความคิดและทฤษฏีที่ตองจําและประยุกตใช 

   4.  การวิเคราะห   (Analysis)   หมายถึง   การจําแนกการส่ือความหมายไปสูหนวยยอย ๆ  
หรือเพื่อใหไดลําดับข้ันตอนของความคิดที่แสดงออกอยางชัดเจน   โดยชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวาง
ความคิดที่แสดงออกมาใหชัดเจน   การวิเคราะหเชนนี้มีเปาหมายเพื่อใหการส่ือความชัดเจนข้ึน  เพื่อ
ชี้ใหเห็นวาการส่ือความหมายจัดเรียบเรียงไดอยางมีวิธีการซึ่งไดรับการจัดแสดงผลของการกระทํา
ตลอดจนพื้นฐานของการจัดเรียบเรียงอยางไร 

4.1  การวิเคราะหหนวยยอย   (Analysis of elements)   หมายถึง  การชี้ใหเห็นถึง
หนวยยอย ๆ   ที่มีความสัมพันธกันในการส่ือความหมาย 

4.2  การวิเคราะหความสัมพันธ  (Analysis of relationship)  หมายถึงการเชื่อมตอ
และปฏิกิริยาตอบสนองระหวางหนวยยอยกับสวนตาง ๆ  ของการส่ือความหมาย 

4.3  การวิเคราะหหลักการจัดระเบียบ   (Analysis of organization principles)   
หมายถึง   ระบบองคการ  การจัดเรียงอยางมีระเบียบและโครงสราง  ซึ่งเชื่อมการส่ือความหมายเขา
ดวยกัน  โดยรวมโครงสรางที่เดนชัด   และ  “ที่เปนนัยสําคัญ”  ตลอดจนพื้นฐานการจัดเรียงที่จําเปน   
และกลไกที่ทําใหการส่ือความหมายเปนหนวยเดียวกัน 
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   5.  การสังเคราะห  (synthesis)  หมายถึง  การนําหนวยตาง ๆ  หรือสวนตาง ๆ มาประกอบ
เปนเร่ืองเดียวกัน   ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการนําองคประกอบหรือหนวยงานตาง ๆ  มาจัดเรียบเรียง
และรวบรวมในทางที่จะดํารงแบบแผนหรือโครงสรางที่ไมไดมีอยูเชนนั้นมากอน 

5.1  ผลผลิตจากการส่ือความหมายเฉพาะ  (Production of a unique  communication)   
หมายถึง   พัฒนาการของการส่ือความหมายซึ่งผูเขียนหรือผูพูดพยายาม   ส่ือความคิดความรูสึกและ
ประสบการณไปยังผูอ่ืนที่ปฏิสัมพันธดวย 

5.2  ผลิตผลแผนงานหรือชุดเสนอเพื่อปฏิบัติการ   (Production of plan or  Proposed  
set of operation)   หมายถึง   พัฒนาการของแผนการทํางานหรือโครงรางของแผนปฏิบัติการโดยแผน
ดังกลาวควรมีความสอดคลองกับความสัมพันธเชิงนามธรรม (Derivation of a set of abstract  relation)   
หมายถึง   พัฒนาการของชุดความสัมพันธเชิงนามธรรม   เพื่อการจําแนกหรือเพื่ออธิบายขอมูลของ
ปรากฏการณบางอยางก็ได  ตลอดจนการอนุมานขอความและความสัมพันธจากชุดของขอความ
เบื้องตน  หรือการนําเสนอดวยสัญลักษณ 

 6.  การประเมิน   (Evaluation)   หมายถึง   การตัดสินเกี่ยวกับคุณคาของเนื้อหาและวิธีการ
เพื่อจุดมุงหมายที่กําหนด   กลาวคือการตัดสินนี้หมายความถึงการตัดสินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   
ภายใตขอบเขตเนื้อหา  และวิธีการใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน  ซึ่งเกณฑมาตรฐานนี้ไดรับการ
กําหนดโดยผูทําการประเมินนั้น 

6.1  การตัดสินตามเกณฑภายใน   (Judgments in terms of internal evidence)   
หมายถึง  การประเมินความถูกตองของการส่ือความหมายจากหลักฐานวามีความถูกตองตามหลัก
ตรรกวิทยา   และเกณฑมาตรฐานภายในอ่ืน ๆ  อยางไร 

6.2  การตัดสินตามเกณฑภายนอก   (Judgments in terms of external criterias)   
หมายถึง   การประเมินวัตถุโดยอาศัยเกณฑเลือกวามีความถูกตองตามหลักตรรกวิทยาและเกณฑ
มาตรฐานภายในอ่ืน ๆ  อยางไร 

2.  องคประกอบดานความรูสึก   (Affection)   มีโครงสราง   5   ระดับ   คือการรับหรือการ
ตั้งใจ   การตอบสนอง   การใหคุณคา   การจัดระบบ   และกระบวนการจัดประเภทคุณลักษณะคุณคา
ลักษณะที่ซับซอน   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

                    1.  การรับ (การตั้งใจ)  (receiving of attending)  หมายถึง  ความรูสึกไวตอปรากฏการณ
หรือส่ิงเราบางอยางที่มีอยู  นั่นคือ  ความตั้งใจหรือการแสดงความสนใจตาง ๆ  เหลานี้   และการตั้งใจ
นี้แบงเปนข้ันแรกและข้ันสําคัญที่กอใหเกิดการเรียนรู   ซึ่งมีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมและบุคคล 
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ประเภทการรับ   แบงออกเปนประเภทตาง ๆ  ได  3  ประเภท   เพื่อบงชี้ระดับการรับ
ที่แตกตางกันของปรากฏการณ   จุดแบงประเภทยอย ๆ  นี้   เปนจุดที่สมมุติข้ึนและประเภททั้งสามถือ
เสมือนตั้งอยูบนความตอเนื่องเดียวกัน   โดยเร่ิมจากจุดที่บุคคลขาดการแสดงออกจนถึงการแสดง
ออกมาอยางเต็มที่ 

1.1  ความรูตัว   (awareness)   หมายถึง   พฤติกรรมทางการรูแตไมเหมือนความรู
ซึ่งจัดอยูที่ระดับต่ําสุดของการเรียนรู   โดยไมใหความสนใจในเร่ืองความหรือความสามารถที่จะระลึก
ถึงขอความหรือขอเท็จจริง   ความรูตัวซึ่งเปนส่ิงที่เกิดจากการตั้งใจของบุคคลตอสภาพการณ   หรือ
ปรากฏการณดังกลาว   สงผลใหบุคคลนั้นมีความเขาใจตอสภาพการณตาง ๆ   

1.2  ความตั้งใจรับ   (willingness to receive)   หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงความ
อดทนตอส่ิงเราที่ไดรับไมใชการหลีกเล่ียงส่ิงเราเชนเดียวกับความรูตัว   ซึ่งเกี่ยวกับของกับความเปน
กลางหรือยึดการตัดสินเกี่ยวกับส่ิงเราออกไปในระดับนี้ของความตอเนื่อง   ความตั้งใจรับจึงไมมุง
แสวงหาส่ิงเราหรือแหลงกําเนิดส่ิงเรา  แตอยางมากที่สุดทําใหตั้งใจสังเกตปรากฏการณและตั้งใจรับ
ส่ิงนั้น 

1.3  ความตั้งใจที่ถูกควบคุมหรือถูกเลือก   (controlled or selected)   หมายถึง   
ความตั้งใจในระดับสูงข้ึนมา   โดยมุงที่ปรากฏการณใหมความแตกตางของส่ิงเราที่ไดรับเขา   เปน
รูปรางและเปนฐานใหกับระดับความรูตัวหรือบางทีในระดับที่รูตัวเพียงคร่ึงเดียว  ความแตกตางดาน
ตาง ๆ   ของส่ิงเราซึ่งไดรับรูวาแยกอยางเด็ดขาดออกจากความประทับใจที่อยูถัดไป 

    2.  การตอบสนอง   (responding)   ในที่นี้   มุงที่การสนองตอบซึ่งอยูสูงกวาการตั้งใจตอ
ปรากฏการหรือสูงกวาการตั้งใจจะรับ   คือ   ตองมีการแสดงออกซึ่งความตั้งใจอีกดาน   ซึ่งหมายถึง
การปฏิบัติตอส่ิงเราที่เกิดข้ึนหรือการปฏิบัติตอปรากฏการณนอกเหนือจากการรับรูตอส่ิงเราซึ่งเปนจริง
ที่ระดับถัดไป 

2.1  การยินยอมในการตอบสนอง  (acquiescence in responding)   หมายถึง   
ความเชื่อฟงหรือการยอมรับ   ซึ่งนอกจะหมายถึงการยินยอมที่แสดงออกโดยเปดเผย  อาจหมายถึง
การยอมรับอยางเรียบ ๆ  ในข้ันเร่ิมตนของพฤติกรรมที่เกี่ยวของและส่ิงเราพฤติกรรมเปนเร่ืองที่ยังไม
ตกลงกันโดยทั่วไป   การยอมรับเปนคําศัพทที่เหมาะสมกวาความเชื่อฟง  เนื่องจากมีปฏิกิริยาเพื่อ
เสนอแนะอยูมากกวา   และมีความหมายในเชิงการตอตานหรือยอมแพอยางไมตั้งอยูนอยกวา 

2.2  ความตั้งใจทีจะตอบสนอง  (willingness of respond)  หมายถึง  ความตั้งใจ   
ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทํากิจกรรมอยางเต็มใจ   หมายถึงวาบุคคลยอมรับอยางเต็มที่ที่จะ
แสดงพฤติกรรมของเขาเองออกมาอยางเปดเผยหรือสมัครใจ   ไมใชเพราะกลัวการถูกลงโทษ   อาจ

DPU



                                                                                        
                                                                                         -          - 26

สังเกตวา   การตอตานหรือการยอมแพอยางไมตั้งใจ   ซึ่งอยูในระดับที่แลวอาจถูกแทนที่ดวยความ
พอใจหรือเปนส่ิงที่มาจากการเลือกของเขาเอง 

2.3  ความพึงพอใจในการตอบสนอง  (satisfaction in response)  หมายถึง  ความ
ตั้งใจตอบสนอง   กลาวคือ   ความยินยอมเปนการอนุมัติทางใจในการตอบสนอง  หรือการตอบสนอง
อยางสมัครใจ  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ควบคูกับความรูสึกพอใจ  การตอบสนองทางอารมณความพึงพอใจ
โดยทั่ว ๆ  ไป   การพึงพอใจและความสนุกสนาน   ความพึงพอใจในการตอบสนองเปนเร่ืองที่มีความ
ยากลําบากที่จะกําหนดใหแนนอนได 

3.  การใหคุณคา (valuing)   โดยทั่วไปแลวใชในความหมายวา  วัตถุปรากฏการณ   หรือ  
พฤติกรรมที่มีคา   การมีกรอบแหงความคิดเชิงนามธรรมของคุณคาเปนสวนหนึ่งของผลจากการที่แต
ละบุคคลใหคุณคาหรือตีราคา   ผลิตผลทางสังคมที่เขามาอยูภายในตัวบุคคลที่ไดรับการยอมรับอยาง
ชา ๆ    และในที่สุดบุคคลนั้นก็ใชเปนเกณฑตัดสินคุณคาของเขาซึ่งพฤติกรรมที่ถูกจัดประเภทไวที่ระดับ
นี้มีความสอดคลองและคงที่พอที่จะนํามาเปนลักษณะของความเชื่อ  ทัศนคติ  การใหคุณคานี้ไมไดมุง
ที่ความสัมพันธระหวางคุณคา   แตมุงส่ิงที่อยูภายในตัวบุคคล   เชน   ความคิดคุณคาซึ่งการใหคุณคา
เปนส่ิงที่เกิดข้ึนจากการจูงใจ   ไมใชดวยความพึงปรารถนาที่จะยินยอมหรือเชื่อฟง  แตเปนการยินยอม
ของแตละบุคคลแตคุณคาบางอยางที่เสนอแนะใหเกิดพฤติกรรม 
  3.1  การรับคุณคา   (acceptance of a value)   หมายถึง   คุณคาของปรากฏการณ
พฤติกรรม   วัตถุ   การยอมรับคุณคานี้มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับความเชื่อ   ซึ่งหมายความวา
เปนการยอมรับขอเสนอหรือขออางทางอารมณซึ่งคนพิจารณาโดยอาศัยพื้นฐานที่พอเพียง  ความเชื่อ
ในที่นี้แสดงออกซึ่งความมากนอยของความแนนอนเขามาเกี่ยวของที่ระดับต่ําสุดของการใหคุณคา   
นั่นคือ   ความพรอมที่จะประเมินขออางของคนไดมากกวาในระดับของคนไดมากกวาในระดับที่สูงข้ึน   
ซึ่งเปนตําแหนงที่ถูกกําหนดไวกอน 
  3.2  ความพึงพอใจในคุณคา  (preference of a value)  หมายถึง การแสดงใหเห็น
ระดับของความรูสึกภายในระหวางการเพียงแตรับคุณคากับการยินยอมหรือความสํานึกที่เกี่ยวของ
อยางลึกซึ้งในเร่ืองนั้น   พฤติกรรมระดับนี้หมายถึงไมเพียงแตการรับมากพอที่จะใหคุณคากับส่ิงที่ 
ชักจูงที่คนหาและที่ตองการ 
  3.3  การยอมรับ  (commitment)   หมายถึง   ความคิดเกี่ยวกับความเชื่อและความ
แนนอน   ที่อยูเลยความสงสัยออกไปนั้นชวยส่ือไปถึงระดับของพฤติกรรมที่ตั้งใจไวในบางกรณีเร่ืองนี้
อยูระหวางความศรัทธากับการยอมรับ ความเชื่อทางอารมณที่ตั้งบนพื้นฐานที่ไมคอยมีเหตุผลความ
ซื่อสัตยตอตําแหนง   กลุม   หรือ   สาเหตุไดรับการจัดจําแนกไวที่นี้ดวย 
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 บุคคลที่แสดงพฤติกรรมที่ระดับนี้ไดรับอยางชัดแจงวาเปนผูยึดถือคุณคาบางอยาง   ดังนั้น
เขาจึงปฏิบัติตอส่ิงที่มีคุณคาบางอยางในลักษณะที่ขยายพัฒนาการของเขาตอไปเพื่อความเกี่ยวของ
ของเขาตอส่ิงนั้นอยางลึกซึ้งยิ่งข้ึน   เขาพยายามหวานลอมคนอ่ืนและพยายามทําใหคนอ่ืนเปล่ียนใจ
ในส่ิงที่เขาทํา   มีการเราอารมณใหเกิดข้ึนเพื่อใหความตองการไดรับความพึงพอใจอันเปนผลมาจาก
ความตองการหรือแรงผลักดันซึ่งมีแรงจูงใจอยางแทจริงที่ทําใหเกิดพฤติกรรมนั้น 

4.  การจัดระบบ (organization) หมายถึง การจัดคุณคาใหเปนระบบการกําหนดความสัมพันธ
ระหวางคุณคาและการสรางจุดรวมทั่วไปการจัดระบบนี้เกิดข้ึนอยางคอยเปนคอยไปและถูกเปล่ียนแปลง 
ตามคุณคาใหม ๆ  ที่เขามาเกี่ยวของในการจัดระบบ   ตามจุดมุงหมายซึ่งบรรยายจุดเร่ิมตนของการ
สรางระบบคุณคาสามารถแบงเปนสองระดับ  เนื่องจากมีส่ิงบังคับที่มากอนการจัดความสัมพันธคือ
การสรางกรอบแนวคิดของคุณคาในรูปแบบซึ่งยอมใหจัดเปนองคกรได   รูปแบบการสรางกรอบ
แนวคิดแบงออกเปน  2  ประเภท   คือ   กระบวนการจัดองคกร  และองคกรของระบบคุณคา 
  4.1  การสรางกรอบแนวความคิดของคุณคา (conceptualization of a value)   การ
สรางกรอบแนวคิดเปนนามธรรมคืออยูในรูปของสัญลักษณแตสัญลักษณที่ใช  ไมใชสัญลักษณทาง
ภาษา   ไมวาการสรางกรอบแนวคิดปรากฏที่จุดเร่ิมนี้บนความตอเนื่องทางจิตอยางไรก็ตามการสราง
กรอบแนวคิดเพิ่มเติมนี้จะชวยทําใหแตละบุคคลสามารถเห็นคุณคาความสัมพันธของส่ิงที่บุคคลนั้นได
ยึดถือไว 

4.2  การจัดเรียบเรียงระบบคุณคา   (organization of a value)   เนื่องจากคุณคาที่ 
บุคคลรับรูอาจจะยังไมไดการจัดระเบียบที่เหมาะสมหรืออาจเปนคุณคาตาง ๆ  ที่ซับซอนหรือเปนคุณ
คาที่ไมสัมพันธกัน   ดังนั้น   การนําคุณคาเหลานี้เขามามีความสัมพันธเชิงเรียงลําดับ  จึงเปนส่ิงที่จะ
หลีกเล่ียงเสียมิได   ความสัมพันธเชิงลําดับเปนเร่ืองที่ราบร่ืนและสอดคลองภายใน   อยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติจริงการผสมผสานอาจทําไดนอยกวาการทําความราบร่ืนของสวนทั้งหมดที่นาจะเกิดข้ึน  
นั่นคือ  ความสัมพันธที่ไดรับการบรรยายในลักษณะที่เปนความสมดุล   ซึ่งข้ึนอยูกับสัดสวนของ
ส่ิงแวดลอมซึ่งสงบเงียบที่จุดใดจุดหนึ่งของเวลา 

5.  การสรางลักษณะโดยคุณคาเดี่ยวหรือคุณคาซับซอน   (characterization by a value or  
value complex)   ซึ่งคุณคามีตําแหนงอยูภายในตัวแตละบุคคลนานพอที่บุคคลนั้นจะประพฤติตาม
แบบแผนของระบบคุณคาที่บุคคลนั้นมีอยู   การกระตุนพฤติกรรมใด ๆ จะไมสามารถจัดระบบภายใน
ตัวเองอยางมีสอดคลองและไมไดเราอารมณหรือมีผลอีกตอไป  นอกจากบุคคลนั้นจะถูกขมขูหรือถูก
ทาทายจากภายนอก 
 ในการที่บุคคลแสงพฤติกรรมเชิงคุณคานี้ชี้บงใหขอสังเกตที่นาสนใจ  2  ประเด็น ประเด็นแรก  
ของสรุปของการควบคุมที่มีตอพฤติกรรมของแตละคนซึ่งไดรับการบรรยาย และสรางลักษณะ   โดย
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การควบคุมแนวโนมเหลานี้   ประเด็นที่สอง   การผสมผสานความเชื่อความคิดและทัศนคติมิใหเปน
ปรัชญาทั้งหมด หรือเปนความคิดเห็นสากล ลักษณะทั้งสองดานประกอบเปนประเภทยอย ๆ ดังนี้ 
  5.1  ชุดสรุปอางอิง   (generalized  set)   ส่ิงซึ่งใหความสอดคลองภายในกับระบบ
ของทัศนคติและคุณคาที่จุดใดจุดหนึ่ง   เปนการตอบสนองที่อยูระดับสูงมาก    ในบางคร้ังกลาวไดวา 
เปนการกําหนดแนวโนมที่เขาสูปรากฏการณ   หรือเปนการกําหนดเบื้องตนตอการกระทําในลักษณะ  
บางอยาง  ชุดสรุปอางอิงเปนการตอบสนองตอปรากฏการณสรุปที่สูงมากเปนการตอบสนองที่ดื้อดึง
และสมํ่าเสมอตอสภาพการณหลายอยาง  หรือวัตถุหลายอยางบางคร้ังก็เปนเสมือนไมตั้งใจไวกอน 
ซึ่งชวยแนะนําการกระทําโดยปราศจากความคิดลวงหนา นอกจากนั้นชุดสรุปอางอิงนี้เปนเร่ืองพื้นฐาน  
ซึ่งทําใหแตละบุคคลลดความซับซอนของโลกและจัดเรียงลําดับความซับซอนทางโลกที่เกี่ยวกับตัวเขา
และแสดงออกอยางคงเสนคงวา และอยางมีประสิทธิผลในตัวเอง 
  5.2  การสรางลักษณะ   (characterization)   เปนกระบวนการภายในขันสูงสุด ซึ่ง
รวมจุดมุงหมายซึ่งกวางที่สุดตามปรากฏการณตาง ๆ ที่คลอบคลุมตามลําดับพฤติกรรมที่เขามีสวน
รวมอยูดวย  ดังนั้นจึงเปนการคนพบจุดมุงหมายซึ่งเกี่ยวของกับความคิดสากลปรัชญาชีวิตของมนุษย
และสากลนิยม 
 
 จากรายละเอียดดังกลาวขางตนจะเห็นวา   ทัศนคติเปนสภาวะจิตใจกอนการแสงออกเชิง
พฤติกรรมทางกายภาพของบุคคลนั้น   กลาวคือ  ทัศนคติไมใชพฤติกรรมและการมีทัศนคติตอส่ิงหนึ่ง
ไมทําใหคนตองแสดงออกตามทัศนคตินั้นเสมอไปเพราะพฤติกรรมการแสดงออกใด ๆ ของมนุษยนั้น
เปนผลมาจาก   (1) ทัศนคติ   (2) ปทัสถานของสังคม   (3) นิสัยและ   (4) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หลังจากทําพฤติกรรมนั้น ๆ แลว   (Triandis, 1971 : 16)  
 นักจิตวิทยาไดจัดประเภทการเกิดทัศนคติไว  3  ประเภทดวยกันคือ   ประเภทแรก บุคคลเกิด
มีทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งดวยเหตุแหงการวางเงื่อนไขแบบโยงความสัมพันธ   คือถาส่ิงนั้นอยูควบคูกับ
ส่ิงที่ชอบอยูแลวหลาย ๆ คร้ัง  บุคคลก็มักจะชอบส่ิงนั้นตามไปดวย  ประเภทที่สอง บุคคลรับทัศนคติ
แตเพียงทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เชน เฉพาะในทางชอบ หรือในทางเกลียด จากส่ิงเราที่มากระทบตัวเขา 
และประเภทที่สาม บุคคลรับเอาทัศนคติของบุคคลสําคัญที่ตนเองนับถือหรือมีอิทธิพลมาเปนของตน   
สวนการเปล่ียนแปลงทัศนคตินั้นก็มีอยางนอย   3   ลักษณะคือ ลักษณะแรกเชื่อวาทัศนคติสามารถ
เปล่ียนไดโดยการทําใหเกิดความเครียดข้ึนในจิตใจกอนซึ่งจะทําใหเกิดแรงผลักเพื่อลดความเครียดนั้น
โดยการเปล่ียนทัศนคติ เพื่อที่จะทําความคิดเกิดความสอดคลองรับกัน เชน ทฤษฎีสมดุลของไฮเดอร   
(Heider s Balance Theory)   ทฤษฎีการขัดกันของการรู   (Festinger s Cognitive Dissonance  
Theory)   ทฤษฎีการตอตานทางจิตใจ (Brehm s Phychological)   ทฤษฎีการจัดการความประทับใจ   
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(Zimbardo s impress management Theory)  และลักษณะที่สามเปนแบบอ่ืน ๆ จากที่กลาวมา   
เชน   การรับรูตนเอง   (Bem s self – perception Theory)   ทฤษฎีการกระทําที่มีเหตุผล   (Fisbein 
and Ajzen’s Reasoned Action Theory)   

 
     2.4  การเกิดทัศนคติ 
            ออลพอรด   (Allport, 1935 : 810)   ไดกลาววาทัศนคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ   
ซึ่งสอดคลองกับ เชอรีฟและเชอรีฟ  (Sherif and Sherif, 1969 : 334) ไดใหความเห็นวาทัศนคติของ
บุคคลไมใชส่ิงที่มีมาตั้งแตกําเนิด   แตการที่บุคคลเกิดทัศนคติข้ึนไดนั้นเกิดจากการเรียนรูและไดร ับ
ประสบการณ และในทํานองเดียวกัน   ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท (2543 : 23)   กลาววา   ทัศนคติเปนส่ิงที่  
เกิดจากการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูมากมาย แหลงที่ทําใหเกิดทัศนคติที่สําคัญ มีดังนี้ 

 1.  ประสบการณเฉพาะอยาง   (Specific  Experience)    เม่ือบุคคลมีประสบการณ     
เฉพาะอยางตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางที่ดี   หรือไมดี   จะทําใหบุคคลนี้เกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นไปในทิศทาง  
ที่เคยมีประสบการณมากอน 

 2.  การติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน ๆ  (Communication From Others)  การไดติดตอส่ือสาร
กับบุคคลอ่ืนจะทําใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตาง ๆ จากผูอ่ืนได 

 3.  ส่ิงที่เปนแบบอยาง  (Models)  การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิดทัศนคติข้ึนได   โดยข้ันแรก   
เม่ือมีเหตุการณบางอยางเกิดข้ึน  บุคคลจะสังเกตวาคนอ่ืน ๆ  ปฏิบัติอยางไร  ข้ันตอไปบุคคลนั้นจะ
แปลความหมายการปฏิบัตินั้นในรูปของทัศนคติ 

 4.  ความเกี่ยวของกับสถาบัน   เชน   โรงเรียน   วัดหนวยตาง ๆ   ซึ่งสถาบันเหลานั้นจะเปน
แหลงที่มาและสนับสนุนของการปฏิบัตินั้นในรูปของทัศนคติ 
 

     2.5  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและทฤษฎีการเปลี่ยนทัศนคติ 

            2.5.1  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
            ทัศนคติสามารถเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกับอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตาง ๆ  เชน การไดรับขอมูล
ใหมจากบุคคลอ่ืน  ส่ือมวลชน  หรือการไดรับประสบการณโดยตรง    ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน
องคประกอบทางดานความคิด  ความเขาใจ  และมีผลทําใหองคประกอบดานความรูสึกพฤติกรรม
เปล่ียนแปลงไปดวย   (Triandis. 1971 : 143)   ขอมูลที่บุคคลไดรับจะมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง
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ทัศนคติของบุคคลไดตอเม่ือขอมูลนั้นชวยใหบุคคลเขาใจคนเองได สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม
ได สามารถแสดงคานิยมใหผูอ่ืนทราบได 
             2.5.2  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิ

     ณรงค  สินสวัสดิ์  (2518 ซ 37 – 44)   กลาวถึงทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทัศนคติที่สําคัญ 
2 ทฤษฎี  คือ 

                       1.  ทฤษฎีแหงความสอดคลองกัน (Congruity Theory)  หลักสําคัญของทฤษฎีนี้กลาว
วา  ถาคนหนึ่ง ๆ  มีทัศนคติตอส่ิงของสองส่ิง   (Two Attitude Objective)   ซึ่งอาจจะเปนบุคคล หรือ
ไมใชบุคคลก็ได   และถาส่ิงสองส่ิงมีความเกี่ยวพันกันในทํานองที่ขัดกับทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิง
สองส่ิงนั้นแลว  ทัศนคติของบุคคลตอส่ิงสองส่ิงจะมีแนวโนมที่จะเปล่ียนได เพื่อไมใหเกิดการขัดกัน 
หมายถึง การที่บุคคลมีทัศนคติที่สอดคลองกับผูอ่ืน 

    2.  ทฤษฎีแหงการขัดกันของความเชื่อ  (Connotative Dissonance Theory)  ทฤษฎีนี้
ชี้ใหเห็นวาความเชื่อทั้งสองอยาง อาจจะมีความสัมพันธกันหรือไมมีความสัมพันธกันก็ได    ความเชื่อ
ที่เกี่ยวกันมี   2  แบบ คือ  แบบสอดคลองและแบบขัดกัน  ความขัดกันจะมีมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยู
กับความสําคัญของความเชื่อทั้งสอง 

ความเกี่ยวกันระหวางความเชื่อทั้งสอง   ยิ่งเกี่ยวกันมากยิ่งมีโอกาสเกิดการขัดกันมาก 

ข้ึนเทานั้น   เม่ือเกิดการขัดกันข้ึนมาบุคคลก็จะพยายามลดความขัดกันหรือหาทางประนีประนอมโดย
แกปญหาจากการใหความสําคัญตอทัศนคติ หรือความเชื่ออันดับตน ๆ กอน  ซึ่งกระทําได   3  วิธี   คือ   
เปล่ียนความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมเปล่ียนความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและหาความเชื่อใหม ๆ  เขามา 

 
2.6  เทคนิคการวัดทัศนคติ 

            มาตราการประเมินคาที่นิยมนํามาใชสรางแบบวัดทัศนคติ  มี 3 วิธี  ไดแกวิธีของ  Thurstone  
วิธีของ  Likert  และวิธีของ  Osgood 

           1.  วิธีของ   Thurstone   โดยกําหนดใหชั้นคะแนนเทากัน   จึงเรียกวา  The Method of Equal 
Appearing Interval  หรือบางทีเรียกวา   Priori approach   วิธีนี้จะหาคาของแตละมาตร   (Scale)   
ของขอความทางเจตคติกอนที่จะนําไปรวบรวมขอมูลที่จะวิจัย มาตราแบบนี้แบงความรูสึกออกเปนข้ัน
เทา ๆ  กัน รวม  11 ข้ัน  โดยเรียงลําดับความรูสึกจากมากที่สุดและความรูสึกรอง ๆ มาจนถึงนอยที่สุด 

        2.  วิธีของ   Likert (Likert  Technique)   หรือที่เรียกวา  The Method of Summated Rating   
หรือที่เรียกวา  Posteriori approach  วิธีนี้กําหนดมาตรเปน  5  ข้ัน  แตละข้ันจะกําหนดคาไวหลังจาก
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ไปรวบรวมขอมูลในการวิจัยมาแลว   วิธีนี้ปรากฏวานิยมใชกันอยางแพรหลาย และใชไดกับขอความ
จํานวนมาก ๆ  และไมทราบคาของมาตร   (Scale  Value)   แตละขอความมีคําตอบ  2  ดาน  คือ   
ดานสนับสนุนและคัดคาน   วิธีการมีหลักดังนี้ 

1. ขอความจะตองครอบคลุมชวงเจตคติทั้งหมด 
2. การตอบแตละขอความจะบอกถึงเจตคติที่มีอยู 
3. จุดที่ตอบนั้น  อาจกําหนดไดจากจํานวนเปอรเซ็นตของกลุมตัวอยางที่เคยตอบขอนั้น

มากอน 
4. เจตคติของแตละคนอาจกําหนดไดจากการรวบรวมคําตอบของเขาจากขอความตาง ๆ   

ในมาตรวัดนั้นออกมาในรูปของคะแนนเฉล่ีย 
          3.  การวัดเจตคติโดยใชความหมายทางภาษา  (Semantic differential scales)  วิธีนี้คิดข้ึนโดย   
ออสกูด  (Osgood)  ซึ่งนําภาษามาใชในการสรางมาตรวัดเจตคติภาที่ใชจะอยูในรูปคําคุณศัพทเพราะ
คําคุณศัพทนี้สามารถมีความหมายไดทั้งทางดีและทางเสีย   เรียกวามีความหมายตรงกันขามกันได
อยางมีเหตุผล   (Logical   opposite)   
             การสรางมาตรนี้แตเดิมมีอยู  7 มาตร  แบบที่เรียกวา   seven point biolar scales หรือบางที
เรียกวา   Semanic differential scales   ผูที่จะตอบจะตองเปนการอธิบายลักษณะของมโนภาพนั้น
และออสกูด พบวา  มโนภาพตาง ๆ  นั้นสามารถใชความหมายทางภาษาอธิบายไดถึง  3  รูปแบบ   
หรือ  3  องคประกอบ   คือ 

             1.  องคประกอบทางดานการประเมินคา (Evaluation factor)   เปนองคประกอบที่แสดงออก
ทางดานคุณคา  คําคุณศัพทที่ใชในการอธิบายในองคประกอบนี้ไดแก   ดี – เลว – สุข – ทุกข  ฉลาด - โง 

             2.  องคประกอบทางดานพลัง  (Potency factor)  เปนองคประกอบที่แสดงออกทางอํานาจ 
คําคุณศัพทที่ใชอธิบายในองคประกอบนี้ ไดแก แข็งแรง – ออนแอ หนักเบา แข็ง - นุม 

             3.  องคประกอบทางดานกิจกรรม (Activity factor) เปนองคประกอบที่แสดงออกถึงลักษณะ
ของกิริยาอาการ   คําคุณศัพทที่ใชในการอธิบายในองคประกอบนี้  ไดแก  เร็ว – ชา  รอน– เย็น  

              ทั้ง  3  องคประกอบนี้  ถานํามาเปรียบเทียบกันโดยวิธีการวิเคราะหองคประกอบ  ปรากฏวา
องคประกอบทางดานพลังกับทางดานกิจกรรมไมคอยมีน้ําหนักมากนัก   และมีคําคุณศัพทบางคูที่
สัมพันธกับคุณศัพทประเมินคา   และการที่จะหาคําคุณศัพทที่วัดดานทั้งสององคประกอบนี้คอนขาง
จะหายากนอกจากนี้ นันแนลลี (Nunnally)  ยังพบวามีองคประกอบบางตัวที่ไมอยูใน 3 องคประกอบ

DPU



                                                                                        
                                                                                         -          - 32

ดังกลาวใชชื่อวา  (Familiarity factor  หรือ Understandability  ซึ่งไดแกคําคุณศัพทเหลานี้        
เหมือน – ไมเหมือน  มีประโยชน – ไมมีประโยชน  เขาใจ – ไมเขาใจ  

 

3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับของกับทัศนคติตอการประกอบอาชีพอิสระ 
      งานวิจัยตางประเทศ 

                 Samsel  (เกษณีย  ส่ีมหาศาล. 2531 : 55)  ไดศึกษาผลของการใชแบบทดสอบสํารวจ
ความตองการพัฒนาอาชีพ วัดวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาโดยการใหคําปรึกษาดาน
อาชีพไประยะหนึ่งแลว  พบวา  นักเรียนเกรด 8, 11 และ 12  มีคะแนนวุฒิภาวะของทัศนคติในการ
เลือกอาชีพมากที่สุด  รองลงมาไดแก เกรด 7 และ 9 สวนเกรด 10   มีคะแนนวุฒิภาวะของทัศนคติใน
การเลือกอาชีพลดลงระหวาง 6 เดือนแรกของปการศึกษาแลวจึงเพิ่มข้ึน  สําหรับคะแนนวุฒิภาวะของ
ความสามารถในการเลือกอาชีพพบวา  นักเรียนเกรด 8,11 และ 12 มีคะแนนเพิ่มข้ึน สวนเกรด 7,9 
และ 10 มีคะแนนลดลง   แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคะแนนในดานนี้ 
ระหวางนักเรียนเกรดตาง ๆ 

Clark. (สุดา  ออนขอย. : 22 – 23) ไดศึกษาผลของหลักสูตรการแนะแนวอาชีพแบบกลุมที่
มีตอวุฒิถาวะทางอาชีพ  ผลปรากฎวาหลักสูตรการแนะแนวอาชีพแบบกลุมของนักเรียนระดับ 9   ชวย
ใหคะแนนวุฒิภาวะของทัศนคติในการเลือกอาชีพและความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนที่มี
สติปญญาต่ํากวาปานกลางใหสูงข้ึนได 

D.A.Luzzo (1993)  ไดศึกษาการรับรูความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพเพื่อทํานาย
ทัศนคติและทักษะในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการ
รับรูความสามารถ  ทัศนคติ  และทักษะในการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ผลการวิจัย  พบวา  การรับรูความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพมีความสัมพันธกับทักษะในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ  และการรับรูความสามารถในการตัดสินใจเลือกอาชีพและอายุสามารถทํานาย
ทัศนคติในการเลือกอาชีพได  สวนทักษะในการตัดสินใจเลือกอาชีพนั้นข้ึนอยูกับกับทัศนคติในการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพและเพศ 
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งานวิจัยในประเทศ 
   สัญญา จัตตานนท (2521 : 52 – 66) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติตออาชีพอิสระระหวางผู
ประกอบอาชีพอิสระกับผูวางงาน โดยใชกลุมตัวอยางเปนกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ 350 คน   และผู
วางงาน 175 คน   ผลการวิจัยพบวากลุมผูประกอบอาชีพอิสระมีทัศนคติตออาชีพอิสระดีกวากลุมผู
วางงาน   และความรูเกี่ยวกับอาชีพอิสระเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ทัศนคติตออาชีพอิสระ 
  ปราโมทย เจนการ (2523 : 93 – 123) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาอบรมกับความ 
เปนผูประกอบการ พบวาองคประกอบของความเปนผูประกอบการในดานจิตลักษณะที่สําคัญของ
ผูประกอบการนั้นมี 9  ลักษณะ คือ  ความกลาเส่ียงอยางสมเหตุสมผลในแงของการลงทุนคุณลักษณะ
คิดคนประดิษฐดวยความมีเหตุผล   ความสามารถในการเสาะหา   และกลาเส่ียงที่จะดําเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการรับรูและมองเห็นชองทางดําเนินธุรกิจ   แรงจูงใจ   และคานิยมที่ดีในการทํางาน 
ความเชื่อในอิทธิพลจากการควบคุมภายในตน   ความไมเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง   ความเปนผูนํา 
ความสามารถและเชื่อม่ันในสังคมเชิงธุรกิจ 
 ยุพิน  องคานนท   (2533 : 33)   ไดทําการศึกษาความรูสึกของนิสิตที่มีตอการประกอบอาชีพ
อิสระของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร  ปการศึกษา 2531 จํานวน  443  คน   
ผลการวิจัยปรากฎวา   นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร  มีความรูสึกที่ดีตอการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
 จํานงค  มุงยุทธกลาง  (2546 : 33)   ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติในการประกอบ
อาชีพอิสระของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  ปการศึกษา 2545  จํานวน  325  คน   
ผลการวิจัยปรากฎวา   นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค  มีทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพอิสระ  โดยเพศ  
และประเภทวิชาที่เรียนสงผลตอการประกอบอาชีพอิสระ  สวนอาชีพของผูปกครองของนักศึกษาและ
ประสบการณทํางานหารายไดพิเศษระหวางการศึกษาไมสงผลตอทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ 
 

จากผลการวิจัยตาง ๆ   ดังกลาวพอสรุปไดวา   ทัศนคติตออาชีพมีอิทธิพลตอการเลือก
ประกอบอาชีพอิสระของบุคคล   ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพอิสระซึ่งหาก
นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระแลว นักศึกษาจะสามารถรูและเห็น
คุณคาของอาชีพอิสระ   รวมทั้งมองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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4.  แนวความคิดและผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพอิสระตามตัวแปร 
ท่ีศึกษา 

ประดิษฐ ชาสมบัติและผาสุก พงษไพจิตร  (1988 : 44)   ไดศึกษาการประกอบอาชีพสวนตัว
ในสาขาเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพมหานคร  พบวา  ผูประกอบอาชีพสวนตัวสวนใหญเปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง    

เบญจา  จิรภัทรพิมล (2524 : 115) ไดศึกษา  ความปรารถนาทางอาชีพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชั้นปที่ 1  และปที่  4  พบวา  นักศึกษาสวนใหญเห็นวาอาชีพแพทย การชาง 
และการสอนเปนอาชีพที่สังคมตองการ และตามทัศนคติของนักศึกษานั้น อาชีพใดที่สังคมตองการมัก
เปนอาชีพที่มีเกียรติ และมีรายไดดีดวย นอกจากนั้นตามความเหมาะสมระหวางลักษณะอาชีพกับเพศ 
ปจจัยทางครอบครัว และชั้นปที่ศึกษา มีอิทธิพลตอความปรารถนาทางอาชีพของนักศึกษาดวย 

เฉลียว  บุรีภักดีและคนอ่ืน ๆ (2526 : 5)   ไดศึกษาแนวโนมการทํางานของเยาวชนไทย 
โครงการการศึกษาเกี่ยวกับการทํางานสําหรับเยาวชนและนอกโรงเรียนในสวนที่เกี่ยวกับเยาวชนผู
ประกอบอาชีพอิสระ ครอบคลุมกลุมตัวอยางจํานวนมาก กลุมตัวอยางตามประเมินไวสําหรับระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (2525 –2529)  จํานวน 16,222,550  คน สวนใหญ
อายุระหวาง 21 – 50  ป   พบวาภูมิหลังที่กลุมตัวอยางเลือกและเร่ิมเลือกประกอบอาชีพคือ สวนใหญ
เลือกทําโดยการทําตามพอแม เคยเปนลูกจางพอชํานาญแลวทําเอง เรียนอาชีพแลวเปดกิจการของตน
และเร่ิมทํากิจการเล็ก ๆแลวขยายใหญข้ึน สวนเหตุผลที่เลือกอาชีพนี้เพราะมีความรูความสามารถของ
ตนเอง   สภาพแวดลอมจากภายในครอบครัวเอ้ืออํานวย  ผลการตอบแทนทางเศรษฐกิจดี และมี
ทัศนคติที่ดีตออาชีพนี้  

เกษณีย ส่ีมหาศาล (2531 : 76) ไดทําการทดลองใชการใหคําปรึกษาดานอาชีพเปนรายบุคคล  

ที่มีทัศนคติในการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม   จังหวัด
นครสวรรค   จํานวน  14  คน  ผลการทดลองพบวานักเรียนที่ไดรับการใหคําปรึกษาดานอาชีพเปน
รายบุคคล มีทัศนคติในการเลือกอาชีพเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมปอง จันทรมานิตย (2533 : 58) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
อิสระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   ระหวางกลุมที่เขารวมกับไมเขารวมโครงการอาชีพอิสระ 
โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จํานวน  464  คน  ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
อิสระของนักเรียนเขารวมโครงการอาชีพอิสระและนักเรียนที่ไมเขารวมโครงการอาชีพอิสระแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ศูนยวิจัยกสิกรไทย  (2540)   ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพเกี่ยวกับทัศนคติ  
ในการประกอบอาชีพและอาชีพใฝฝนอยากทํา   จํานวนกลุมตัวอยาง  688  คน   จําแนกตามอาชีพ
ประเภทตาง ๆ สําหรับทัศนคติของนักเรียนนักศึกษาที่จะเตรียมตัวหางานทําในไมชานี้เปนที่นาสังเกต
วาเยาวชนชาวกรุงสวนใหญตั้งเปาหมายสูงสุดคือ   การเปนเจาของกิจการคิดเปนสัดสวนรอยละ  
43.50   ซึ่งจะสงผลใหในอนาคตสังคมไทยจะมีผูประกอบการรายยอยเกิดข้ึนจํานวนมาก   ซึ่งถือเปน
พลังสําคัญที่จะชวยผลักดันเศรษฐกิจใหเจริญกาวหนาตอไป 

จะเห็นไดวาเพศ   อาชีพของผูปกครอง    และนักศึกษาที่ใกลสําเร็จการศึกษา  มีความสัมพันธ
กับการประกอบอาชีพอิสระ   ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรใหการสงเสริมสนับสนุนหรือพัฒนาเกี่ยวกับ
รูปแบบตาง ๆ   ในดานแรงจูงใจในการประกอบอาชีพใหเกิดความเหมาะสมกับบุคคลแตละเพศ 
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาคนควา   เร่ือง  การเปรียบเทียบความรูและทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ 

ของนักศึกษาชั้นปที่  3  ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยได
กําหนดข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง    
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร    เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 3  ปการศึกษา 2550  จํานวน  10  สถาบัน  
แบงเปนมหาวิทยาลัยรัฐบาล  7 สถาบัน และมหาวิทยาลัยเอกชน  3  สถาบัน  เก็บขอมูลสถาบันละ 
100  คน  รวมทั้งส้ิน  1,000  คน    

กลุมตัวอยาง    เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 3  ปการศึกษา  2550   จากมหาวิทยาลัย 
รัฐบาลและเอกชน  10  แหง  ซึ่งไดมาจากวิธีการจับฉลากและแยกเปนสายการเรียนบริหาร  521  คน  
สายการเรียนมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  491 คน  รวมทั้งส้ิน  1,012  คน  จําแนกไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  จําแนกตามสายการเรียน 
 

 
สถานภาพ 

 
สถาบันการศึกษา 

 
สายการเรียน 

 
รวมทั้งสิ้น 

บริหาร สังคม 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
รัฐบาล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 51 50 101 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 51 49 100 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 53 49 102 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 48 51 99 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 50 50 100 
มหาวิทยาลัยราชมงคล  เทคนิคกรุงเทพฯ 48 52 100 
ม.รามคําแหง 49 52 101  
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

 
สถานภาพ 

 
สถาบันการศึกษา 

 
สายการเรียน 

 
รวมทั้งสิ้น 

บริหาร สังคม 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เอกชน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 69 41 110 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 49 50 99 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 53 47 100 

รวมทั้งสิ้น 521 491 1,012 
 
2.  เคร่ืองมือในการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวบขอมูลเปนแบบสอบถามความรูและทัศนคติในการประกอบ
อาชีพอิสระของนักศึกษา  ชั้นปที่ 3  ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน  ซึ่งแบงสาระออกเปน  3  
ตอน คือ 
 ตอนที่ 1   ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  สถาบันการศึกษา  
สายการเรียน  เกรดเฉล่ีย  อาชีพผูปกครอง  ประสบการณในการชวยเหลืองานของผูปกครองและ
ประสบการณในการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน 
 ตอนที่ 2   ถามความรูในการประกอบอาชีพอิสระซึ่งมีลักษณะถูกผิด 
 ตอนที่ 3   ถามทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระประกอบดวย   3  ดาน   คือ   ดานความคิด  
ความรูสึก  ดานพฤติกรรมแนวโนมการกระทํา  ซึ่งสงผลตอตนเองและครอบครัวและเศรษฐกิจ  ซึ่งมี
ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)  5  ระดับ  แบบลิเคิรต (Likert) 
 
3.  การสรางเคร่ืองมือ  

1. ศึกษาและรวบรวมเอกสาร  ขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพอิสระ   
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวางโครงสรางแบบสอบถาม  โดยกําหนดขอบเขตและ 

เนื้อหาใหครอบคลุมตามจุดมุงหมายและตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
4. สรางแบบสอบถามความรูตอการประกอบอาชีพอิสระ  มีลักษณะถูกผิด  โดยมีขอคําถาม 

จํานวน  55  ขอ 
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5. สรางแบบสอบถามทัศนคติตอการประกอบอาชีพอิสระ  มีลักษณะเปนมาตราสวน 
ประเมินคา (RatingScale)  5 ระดับ  แบบลิเคิรต  (Likert)  โดยมีขอคําถามแบงออกเปน 3  ดาน 
จํานวน  37  ขอ 

6. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดานความรูและทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ 
ดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5  ทาน  เปนผูพิจารณาตรวจสอบแกไข
ปรับปรุง  ไดแก  ผศ.ดร.เพชรสุดา  เพชรใส  ผศ.เติมศักดิ์  คทวณิช  อาจารยอริยา  เลาหสุรโยธิน  
อาจารย ดร. นิธิพัฒน  เมฆขจร  โดยพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ตั้งแต .50  ข้ึนไป   

7. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงเนื้อหาและภาษาตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  และนํา 
แบบสอบถามไปทดลองใช  กับนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ชั้นปที่ 3  
จํานวน  50  คน  แลวหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานความรูจากสูตร KR-20  ไดคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.79  และหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดานทัศนคติโดยวิธีหาคาสัม           

ประสิทธิ์แอลฟา (∝- Coefficient)  ของครอนบัค (Cronbach) ทั้งฉบับไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.87  
ซึ่งมีคาความเชื่อม่ันสูงสามารถนําไปใชในการศึกษาคร้ังนี้ได   
 
4.  การรวบรวมขอมูล  

การรวบรวมขอมูลคร้ังนี้    ผูวิจัยไดแบงสถาบันการศึกษาออกเปน  2  กลุมใหญ ๆ  คือ  กลุมข 
ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล  ไดแก   มหาวิทยาลัยเปด   มหาวิทยาลัยปด  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชมงคล    และกลุมของมหาวิทยาลัยเอกชน  และใชวิธีการจับสลากนําแบบสอบถาม
ไปเก็บขอมูลดวยตนเอง      ในระหวางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม  2550  โดยแจกแบบสอบถามแก
นักศึกษากลุมตัวอยางดวยตนเอง  แยกตามสายการเรียน  จํานวน  1,012  ฉบับ   ไดรับกลับคืนมา  
จํานวน   1,012  ฉบับ  คิดเปน  100 %  แลวตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามนํามาวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ 
 
5.  การวิเคราะหขอมูล  

ไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดังนี้  
5.1  ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจํานวน  1,012  ฉบับ  จากนั้นไดตรวจสอบ  

ความสมบูรณของแบบสอบถามแลวตรวจใหคะแนนแบบสอบถามดานความรูโดยการกําหนดแบบ
ถูกผิด  และดานทัศนคติโดยการกําหนดน้ําหนักการใหคะแนนเปน  5  ระดับ   และวิเคราะหขอมูลโดย
ใชเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 
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   คาเฉล่ีย     1.00   -   1.79    หมายถึง มีทัศนคติที่ไมดีอยางยิ่ง 
      คาเฉล่ีย 1.80   - 2.59    หมายถึง มีทัศนคติที่ไมดี 
      คาเฉล่ีย 2.60   - 3.39    หมายถึง มีทัศนคติคอนขางดี 

             คาเฉล่ีย 3.40   - 4.19    หมายถึง มีทัศนคติที่ดี 
      คาเฉล่ีย 4.20  - 5.00    หมายถึง มีทัศนคติที่ดีอยางยิ่ง 

       5.2.  ในการประมวลผลขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติดวย 
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Sciences/Personal computer 
Pluse)  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  5.2.1  การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติคารอยละ 
  5.2.2  การศึกษาความรูและระดับทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา ใช 

คาสถิติเฉล่ีย  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         5.2.3  การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระดานความคิด 

ดานความรูสึก และดานพฤติกรรมระหวางปจจัยดานตาง ๆ  โดยวิธีการทดสอบคาที (t-test) และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยการทดสอบดวยวิธี LSD. 
(Fisher’s Least – Significant Different) 
               5.3.  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจในการส่ือความหมายที่
ตรงกัน  ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

N   แทน   จํานวนนักศึกษาในกลุมตัวอยาง 
X   แทน   คาเฉล่ีย (Mean) 

S แทน คาเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t – distribution 

F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F – distribution 

* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาคนควาเร่ือง  การเปรียบเทียบความรู 
และทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่  3  ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อตอบวัตถุประสงคทั้ง 6 ขอ คือเพื่อวัดทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน , เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความรูและทัศนคติตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล
และเอกชนกับลักษณะทั่วไปของนักศึกษา,เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3  มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน , เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติในการประกอบอาชีพ
อิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3  ที่เรียนสายบริหารและสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
รัฐบาลและเอกชน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง เพศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสบการณ
ที่ไดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพและประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษระหวาง
เรียนที่มีตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน  
โดยการทําวิจัยคร้ังนี้ไดใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1,012 คน กระจายตามสัดสวนของประชากรนักศึกษา 
ในแตละมหาวิทยาลัยที่สังกัดทั้งของรัฐบาลและเอกชน ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับดังนี้ 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายแบง
ออกเปน  5  ตอน  ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ี 
ตอนท่ี 2  ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ของนักศึกษา 
ตอนท่ี 3  ทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 
ตอนท่ี 4  การเปรียบเทียบตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ 
             ของนักศึกษา  

 
 
 
 

DPU



                                                                                        
                                                                                         -          - 41

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
 

 การวิเคราะหตอนนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
จําแนกตามเพศ  สถาบันการศึกษา  สายการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสบการณที่ไดชวยเหลือ
ผูปกครองในการประกอบอาชีพ   และประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน  
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง  2 
 
ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามจําแนกตามเพศ  สถาบันการศึกษาสาย
การเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ประสบการณที่ไดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบ   อาชีพ   
และประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน   

 

ลักษณะท่ัวไปของนักศึกษา จํานวน รอยละ 
1.  เพศ   

1.1  เพศชาย 368 36.4 
1.2  เพศหญิง 644 63.6 

2.  สถาบันการศึกษา   
2.1  มหาวิทยาลัยปด 304 30.0 
2.1  มหาวิทยาลัยเปด 101 10.0 
2.2  มหาวิทยาลัยราชมงคล 100 9.9 
2.3  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 199 19.7 
2.5 มหาวิทยาลัยเอกชน 308 30.4 

3.  สายการเรียน   
3.1  สายบริหาร 521 51.5 
3.2  สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 491 48.5 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
4.1   ต่ํากวา 2.00 60 6.0 
4.2   2.00 – 2.50 292 29.1 
4.3   2.51 - 3.00 314 31.2 
4.4   3.01 – 3.50 230 22.9 
4.5  3.51  เปนตนไป 109 10.8 
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ตารางท่ี 2 ( ตอ ) 
 

ลักษณะท่ัวไปของนักศึกษา จํานวน รอยละ 
5.  ประสบการณที่ไดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพ   

5.1  ชวย 395 40.1 
5.2  ไมไดชวย 591 59.9 

6.  ประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน     
6.1  เคยมีการทํางาน 300 32.3 
6.2  ปจจุบันยังทําอยู 325 34.9 
63  ไมเคยการทํางาน 305 32.8 
กลุมตัวอยางในการทําวิจัย 1,012  

 
ผลการวิเคราะห  ตาราง  2  พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  1,012  คน จําแนกไดดังนี้  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาหญิงรอยละ 63.6  และเพศชายรอยละ  36.4  ศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัยเอกชนรอยละ 30.4  มหาวิทยาลัยปด  รอยละ 30.0  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  รอยละ 19.7  
มหาวิทยาลัยเปด รอยละ 10.0  และมหาวิทยาลัยราชมงคล  รอยละ  9.9  แยกเปนสายการเรียน
บริหาร รอยละ 51.4  และสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  รอยละ 48.6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับต่ํากวา 2.00   รอยละ  6.0   ระดับ 2.00 - 2.50  รอยละ 29.1  ระดับ 2.51 - 3.00  รอยละ 31.2 
ระดับ 3.01 - 3.50  รอยละ 22.9  และระดับ 3.51  ข้ึนไป  รอยละ 10.8     ผูตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณ      และไมมีประสบการณในการชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพ  รอยละ 40.1  
และ 59.9  ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามเคยมีประสบการณ   กําลังมีประสบการณและไมเคยมี
ประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน  รอยละ 32.3 , 34.9  และ  32.8  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2  ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 
 

ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละเกี่ยวกับความรูในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 
 
ขอ ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ใช ไมใช คําตอบที่ถูกคือ 
1. งานอิสระผูประกอบอาชีพจะตองมีความรูเก่ียวกับเศรษฐศาสตร 541 

53.5 
471 
46.5 

ไมใช 

2. ผูประกอบอาชีพอิสระสวนจําเปนตองมีความรูภาษาตางประเทศเพื่อ
การส่ือสาร 

410 
40.5 

602 
59.5 

ไมใช 

3. ผูประกอบอาชีพอิสระตองหม่ันศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับงาน
ใหทันสมัยและทันเหตุการณอยูเสมอ 

796 
78.7 

216 
21.3 

ใช 

4. ผูประกอบอาชีพอิสระจะตองกลาวทักทายลูกคากอนเสมอ 785 
77.6 

227 
22.4 

ใช 

5. ผูประกอบอาชีพอิสระควรมีความรูเก่ียวกับสินคาและบริการ 817 
80.7 

195 
19.3 

ใช 

6. ผูประกอบอาชีพอิสระสวนใหญจะมีเวลาการเลิกงานไมแนนอน 793 
78.4 

219 
21.6 

ใช 

7. ผูประกอบอาชีพอิสระจะตองมีความพรอมในการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพอิสระ 

835 
82.5 

177 
17.5 

ใช 

8. การศึกษาขอมูลทางอาชีพในทองถ่ินถือวาเปนการเตรียมความพรอม
ในการประกอบอาชีพอิสระ 

811 
80.1 

201 
19.9 

ใช 

9. สภาพเศรษฐกิจไมมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพอิสระ 369 
36.5 

643 
63.5 

ไมใช 

10. การเลือกใชทรัพยากรตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกันจะ
ชวยใหเกิดงานใหม ๆ 

803 
79.3 

209 
20.7 

ใช 

11. ผูประกอบอาชีพอิสระควรมีอายุไมเกิน  35  ป 587 
58.0 

425 
42.0 

ไมใช 

12. การดําเนินธุรกิจที่มีความเส่ียงนอยจะทําใหผูประกอบอาชีพมีกําไร
มาก 

303 
29.9 

709 
70.1 

ไมใช 

13. ผูที่ทํางานประจําสามารถเลือกประกอบอาชีพอิสระเปนอาชีพเสริมได
โดยไมรบกวนเวลาของงานประจํา 

803 
79.3 

209 
20.7 

ใช 

14. คุณสมบัติที่ดีของผูประกอบอาชีพอิสระคือกลาเส่ียง  และมีวิสัยทัศน
ที่กวางไกล 

842 
83.2 

170 
16.8 

ใช 

15. ผูประกอบอาชีพอิสระอาจจะเปนผูมีความรูมากหรือนอยก็ได   827 
81.7 

185 
18.3 

ใช 
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ตารางท่ี 3 ( ตอ ) 
 

ขอ ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ใช ไมใช คําตอบที่ถูกคือ 
16. ผูประกอบอาชีพอิสระบางกลุมไมจําเปนตองใชทักษะหรือความรู

วิชาชีพอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 
790 
78.1 

222 
21.9 

ใช 

17. ความกาวหนาของผูประกอบอาชีพอิสระขึ้นอยูกับความขยันและ
อดทน 

887 
87.6 

125 
12.4 

ใช 

18. สํานักจัดหางานทุกแหงมีการจัดอบรมอาชีพอิสระใหกับประชาชน 781 
77.2 

231 
22.8 

ใช 

19. มีเงินแตไมรูจะลงทุนทําอะไรควรปรึกษาธนาคารพาณิชย 456 
45.1 

556 
54.9 

ไมใช 

20. ผูประกอบอาชีพอิสระควรจบการศึกษาระดับ ปวส.  เปนอยางนอย 496 
49.0 

516 
51.0 

ไมใช 

21. แผนธุรกิจเปนเพียงสวนประกอบเล็กนอยในการกูเงินมาลงทุน 336 
33.6 

676 
66.8 

ไมใช 

22. เคล็ดลับการเร่ิมตนธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระควรเร่ิมตนดวย
ตนเองในทุกเร่ือง 

763 
75.4 

249 
24.6 

ใช 

23. การเร่ิมตนธุรกิจที่มียอดจะขายนอยแตไดเงินสดจะทําใหการประกอบ
อาชีพอิสระลมเหลว 

369 
36.5 

643 
63.5 

ไมใช 

24. ตองการประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอิสระตองเรียนรูหลัก  
4P’s   

822 
81.2 

190 
18.8 

ใช 

25. ดวงชะตาเปนเคร่ืองบงช้ีความสําเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ 422 
41.7 

590 
58.3 

ไมใช 

26. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจมีความสําคัญมาก 876 
86.6 

136 
13.4 

ใช 

27. คิดนอกกรอบไมเปนคงยากที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพอิสระ 

459 
45.4 

553 
54.6 

ใช 

28. การประดิษฐดอกไม   การจัดสวนถาด  การทําเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ  
การรับเหมาะกอนสราง   การขายประกัน  ถือไดวาเปนอาชีพอิสระ 

690 
68.2 

322 
31.8 

ใช 

29. การดําเนินธุรกิจที่มีความเส่ียงมากมักจะมีกําไรมากตามไปดวย 679 
67.1 

333 
32.9 

ใช 

30. การประชาสัมพันธ คือ หัวใจของธุรกิจ 772 
76.3 

240 
23.7 

ใช 

 

DPU



                                                                                        
                                                                                         -          - 45

ตารางท่ี 3 ( ตอ ) 
 

ขอ ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ใช ไมใช คําตอบที่ถูกคือ 
31. รูปแบบการขายแบบกองโจรจะทําใหคืนทุนไดเร็วและทําใหเกิดความ

ม่ันคงทางธุรกิจ 
330 
32.6 

682 
67.4 

ไมใช 

32. การทําธุรกิจควรจะลงทุนคนเดียวเพราะจะทําใหงายตอการตัดสินใจ 703 
69.5 

309 
30.5 

ใช 

33. เสนทางสูความสําเร็จของ  SMEs  คือ ความถนัด  ความสามารถใน
การแขงขัน  การสรางคุณคาเพิ่ม 

814 
80.4 

198 
19.6 

ใช 

34. ความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจ ประกอบดวย  คุณภาพ  
ประสิทธิภาพการผลิต  การบริหาร   และแผนธุรกิจ 

807 
79.7 

205 
20.3 

ใช 

35. การสรางคุณคาของสินคา   คือ  การพัฒนาผลิตภัณฑ   พัฒนาแบ
รนด  และการสรางเครือขาย 

845 
83.5 

167 
16.5 

ใช 

36. เทคนิค  3  ป. ที่นิยมใชในการแขงขันทางการคา  คือ  ประสิทธิภาพ  
ประโยชน  ปลอดภัย 

167 
16.5 

845 
83.5 

ไมใช 

37. กลยุทธราคาลอใจมีความนิยมใชกับธุรกิจซุปเปอรมาเก็ต 776 
76.7 

236 
23.3 

ใช 

38. สวนประสมทางการตลาดประกอบดวย  ผลิต  ราคา  ชองทางการ
จําหนาย   การสงเสริมการขาย 

849 
83.9 

163 
16.1 

ใช 

39. ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 841 
83.1 

171 
16.9 

ใช 

40. ขอเสียของการการขายย่ีหอ จะเกิดขึ้นถาหากสินคาสรางความไม
พอใจใหแกลูกคากลุมเปาหมาย 

821 
81.1 

191 
18.9 

ใช 

41. การกําหนดราคาสินคาเปนเลขค่ีถือวาเปนกลยุทธทางจิตวิทยาอยาง
หนึ่ง 

820 
81.0 

192 
19.0 

ใช 

42. การสงเสริมการขายที่คาอยูกับผูบริโภค  ไดแก  การลดราคา   มีของ
แถม  และมีการอบรม 

183 
18.1 

829 
81.9 

ไมใช 

43. บุคคลจะตัดสินใจซ้ือสินคาแตละอยางนั้นขึ้นอยูกับแรงจูงใจภายนอก
และภายใน 

821 
81.1 

191 
18.9 

ใช 

44. ธุรกิจเครือขายเปรียบไดกับการเปนลูกจางบริษัทนั่นเอง 223 
22.0 

789 
78.0 

ไมใช 

45. การตลาดในกลุม  MLM (Muti-level Marketing)    ไมมีความตางจาก
ระบบการตลาดปกติ 

269 
26.6 

743 
73.4 

ไมใช 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 
ขอ ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ใช ไมใช คําตอบที่ถูกคือ 
46. ผูประกอบธุรกิจ  MLM (Muti-level Marketing)     จะไดรับเงินจาก

บริษัทก็ตอเม่ือมีผลงานปรากฏ 
768 
75.9 

244 
24.1 

ใช 

47. การกําหนดราคาสินคาในขั้นพื้นฐาน  มี  3  วิธี  คือ  กําหนดราคาจาก
ตนทุน  กําหนดราคาจากกําไรที่ตองการ  กําหนดราคาโดยพิจารณา
จากการแขงขันในตลาด 

190 
18.8 

822 
81.2 

ไมใช 

48. ความสําเร็จของธุรกิจ  MLM (Muti-level Marketing)  ขึ้นอยูกับทักษะ
ในการติดตอและความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจ 

202 
20.0 

810 
80.0 

ไมใช 

49. การแนะนําผลิตภัณฑ หรือสินคาควรเนนที่คุณลักษณะและคุณภาพ
เทานั้น 

788 
77.9 

224 
22.1 

ใช 

50. หนาที่หลักของผูประกอบธุรกิจ  MLM (Muti-level Marketing)    มี   2  
อยางคือ  แนะนําผลิตภัณฑ  และชักชวนผูอื่นเขารวมธุรกิจ 

208 
20.6 

804 
79.4 

ไมใช 

51. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม  มีช่ือยอวา  SMEs 834 
82.4 

178 
17.6 

ใช 

52. ขณะเรียนหนังสืออยูก็สามารถประกอบอาชีพอิสระได 833 
82.3 

179 
17.7 

ใช 

53. การทํางานที่ KFC  จัดไดวาเปนการประกอบอาชีพอิสระ 322 
31.8 

690 
68.2 

ไมใช 

54. การลงทุนกับเพื่อนขายสินคาในสถานที่ตาง ๆ  ในวันหยุดก็จัดไดวา
เปนการประกอบอาชีพอิสระ 

863 
85.3 

149 
14.7 

ใช 

55. การทําการคาผานอินเตอรสามารถสามารถสรางรายไดไดจริง 801 
79.2 

211 
20.8 

ใช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



                                                                                        
                                                                                         -          - 47

ตารางท่ี 3.1  จํานวนและรอยละของระดับคะแนนความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของ
นักศึกษา  จากคะแนนเต็ม  55  คะแนน 
 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา  20  คะแนน 
21-27  คะแนน 
28-34  คะแนน 
35-41  คะแนน 
42  คะแนนข้ึนไป 

7 
38 
432 
485 
50 

0.7 
3.8 
42.7 
47.9 
4.9 

รวม 1,012 100.0 
 

จากตารางที่ 3 และ 3.1  พบวา  จากขอคําถามเกี่ยวกับความรูในการประกอบอาชีพอิสระทั้ง 
55  ขอ  สวนใหญจะตอบถูกอยูระหวาง  28-41  ขอ  คิดเปนรอยละ  90.7  โดยผูที่มีคะแนนสูงสุดตอบ
ไดถูก  46  ขอ  และผูที่มีคะแนนนอยที่สุด  ตอบไดถูก  14  ขอ  โดยที่คาเฉล่ียของความรูในการ
ประกอบอาชีพอิสระมีคาเทากับ  34.62  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.26   

ซึ่งพิจารณาในแตละขอ  พบวา    ความรูในการประกอบอาชีพอิสระขอที่นักศึกษาสามารถ
ตอบถูกและมีความถี่มากที่สุด 3  อันดับแรก  คือ  ขอ 17.  ความกาวหนาของผูประกอบอาชีพอิสระ
ข้ึนอยูกับความขยันและอดทน (ความถี่ 887)   รองลงมาคือ  ขอ 26. จรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจมีความสําคัญมาก (ความถี่ 876)    และขอ 54.  การลงทุนกับเพื่อนขายสินคาในสถานที่ตาง ๆ  
ในวันหยุดก็จัดไดวาเปนการประกอบอาชีพอิสระ (ความถี่ 863)   สวนขอที่นักศึกษาตอบผิดและมี
ความถี่มากที่สุด 3 อันดับแรก   คือ   ขอ 36. เทคนิค  3  ป. ที่นิยมใชในการแขงขันทางการคา  คือ  
ประสิทธิภาพ  ประโยชน  ปลอดภัย  (ความถี่ 845)     รองลงมาคือ  ขอ 42.  การสงเสริมการขายที่คา
อยูกับผูบริโภค  ไดแก  การลดราคา   มีของแถม  และมีการอบรม (ความถี่ 829)    และขอ 47.  การ
กําหนดราคาสินคาในข้ันพื้นฐาน  มี  3  วิธี  คือ  กําหนดราคาจากตนทุน  กําหนดราคาจากกําไรที่
ตองการ  กําหนดราคาโดยพิจารณาจากการแขงขันในตลาด (ความถี่ 822)    
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ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนความรูในการประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปที่ 3  
ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน 
 
ความรูในการประกอบอาชีพอิสระ N X SD. F-test Sig. 
มหาวิทยาลัยปด 304 34.72 3.32 35.215 .000 
มหาวิทยาลัยเปด 101 38.88 4.19   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 199 33.78 4.71   
มหาวิทยาลัยราชมงคล 100 34.59 3.07   
มหาวิทยาลัยเอกชน 308 33.66 4.30   

Total 1012 34.62 4.26   
 

ผลการวิเคราะหตารางที่ 4  พบวา  ความรูในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 
แตละประเภทของมหาวิทยาลัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยเปดมีความรูในการประกอบอาชีพอิสระมากกวามหาวิทยาลัยอ่ืนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชน  โดยผลของคูที่แตกตางกันดูไดจากตารางตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี  5  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยการทดสอบดวยวิธี LSD เกี่ยวกับความรูในการ
ประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3  ซึ่งสถาบันแตกตางกัน  
 
สถาบันท่ีมีความรูใน
การประกอบอาชีพ
อิสระแตกตางกัน  

 
 

X 

มหาวิทยาลัย 
ปด เปด ราชภัฏ ราชมงคล เอกชน 

34.72 38.88 33.78 34.59 33.66 
มหาวิทยาลัยปด 34.72  -4.1518* .9455*  1.0692* 
มหาวิทยาลัยเปด 38.88   5.0973* 4.2912* 5.2211* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  33.78      
มหาวิทยาลัยราชมงคล 34.59     .9299* 
มหาวิทยาลัยเอกชน 33.66      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการวิเคราะหตารางที่  6  พบวา  มีคูที่มีความแตกตางกัน  3  คู    ดังนี้ คือ  
- นักศึกษามหาวิทยาลัยเปดมีความรูในการประกอบอาชีพอิสระสูงกกวา  นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชมงคล  มหาวิทยาลัยปดและมหาวิทยาลัยเอกชน  
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลมีความรูในการประกอบอาชีพอิสระสูงกวานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน 
-  และนักศึกษามหาวิทยาลัยปดมีความรูในการประกอบอาชีพอิสระสูงกวานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน 
น้ันคือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีความรูในการประกอบอาชีพอิสระสูง

กวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
          

ตอนท่ี 3  ทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 
 

ตารางท่ี 6  จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และลําดับ ความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระในดานตาง ๆ  
 

ขอ ดานความคิด 
เห็น
ดวย 

อยางยิ่ง 
เห็นดวย คอนขาง 

เห็นดวย 
ไม 

เห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

X ลํา
ดับ 

1. อาชีพอิสระชวยทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้น 

408 
40.9 

412 
41.3 

152 
15.2 

22 
2.2 

3 
.3 

4.20 1 

2. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่สุจริต
และสังคมยอมรับ 

372 
37.3 

421 
42.2 

176 
17.6 

27 
2.7 

2 
.2 

4.14 2 

3. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่เหมาะ
สําหรับเศรษฐกิจยุคปจจุบัน 

274 
27.5 

419 
42.1 

229 
23.0 

55 
5.5 

19 
1.9 

3.88 7 

4. อาชีพอิสระมีระบบการบริหาร
จัดการที่คลองตัว 

252 
25.3 

465 
46.6 

234 
23.5 

31 
3.1 

15 
1.5 

3.91 6 

5. อาชีพอิสระสามารถปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกิจการไดงาย 

232 
23.2 

425 
42.6 

240 
24.0 

57 
5.7 

44 
4.4 

3.75 9 

6. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ทั้งรัฐบาล
และเอกชน ใหการสนับสนุน 

156 
15.7 

349 
35.0 

298 
29.9 

116 
11.6 

77 
7.7 

3.39 12 

7. อาชีพอิสระเปนทางเลือก
สําหรับผูวางงาน 

230 
23.1 

409 
41.0 

270 
27.1 

49 
4.9 

39 
3.9 

3.74 10 

8. ผูประกอบอาชีพอิสระจะตองมี
มนุษยสัมพันธดี 

309 
31.1 

432 
43.4 

212 
21.3 

33 
3.3 

9 
.9 

4.00 4 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 
 
ขอ ดานความคิด มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย 

 
นอย 
ท่ีสุด 

X ลําดับ 

9. อาชีพอิสระสามารถสรางรายได
ใหตนเองและครอบครัว 

282 
28.3 

459 
46.0 

227 
22.8 

22 
2.2 

7 
.7 

3.99 5 

10. อาชีพอิสระเหมาะสําหรับผูที่มี
ความคิดสรางสรรคเทานั้น 

220 
22.1 

394 
39.6 

225 
22.6 

109 
11.0 

46 
4.6 

3.64 11 

11. อาชีพอิสระทําใหขาพเจามีเวลา
ใหครอบครัวมากขึ้น 

267 
26.8 

383 
38.4 

248 
24.8 

83 
8.3 

17 
1.7 

3.80 8 

12. อาชีพอิสระสามารถสรางคนใหมี
อนาคต 

413 
41.6 

363 
36.6 

167 
16.8 

38 
3.8 

12 
1.2 

4.13 3 

 ภาพรวมดานความคิด 28.56 41.24 22.40 5.37 2.43 3.88  
ขอ ดานความรูสึก มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย 

 
นอย 
ท่ีสุด 

X ลําดับ 

13. ขาพเจารูสึกถึงความไมแนนอน
ในการประกอบอาชีพอิสระ 

139 
13.9 

218 
21.9 

411 
41.2 

138 
13.8 

91 
9.1 

3.18 10 

14. ขาพเจารูสึกสบายใจที่ไดเปน
เจานายตัวเอง 

231 
23.2 

368 
36.9 

341 
34.2 

47 
4.7 

10 
1.0 

3.77 2 

15. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่นาเบ่ือ 71 
7.1 

188 
18.9 

417 
41.9 

223 
22.4 

97 
9.7 

2.91 11 

16. อาชีพอิสระเปนอาชีพทีป่ระสบ
ความสําเร็จยาก 

86 
8.7 

280 
28.3 

477 
48.3 

117 
11.8 

28 
2.8 

3.28 9 

17. ขาพเจาไมชอบที่ใคร ๆ มอง
วาอาชีพอิสระเปนหนทาง
สุดทายที่จะเลือกทํา 

104 
10.4 

381 
38.2 

421 
42.2 

59 
5.9 

32 
3.2 

3.47 7 

18. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ทําได
งายไมตองใชความสามารถ
เทาใด 

122 
12.2 

357 
35.8 

417 
41.9 

78 
7.8 

22 
2.2 

3.48 6 

19. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่
นาสนใจ 

292 
29.4 

387 
38.9 

283 
28.5 

23 
2.3 

9 
.9 

3.94 1 

 
 

DPU



                                                                                        
                                                                                         -          - 51

ตารางท่ี 6 (ตอ) 
 
ขอ ดานความรูสึก มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย 

 
นอย 
ท่ีสุด 

X ลําดับ 

20. ขาพเจาช่ืนชมคนที่ประสบ
ความสําเร็จจากการประกอบ
อาชีพอิสระ 

199 
20.0 

324 
32.5 

271 
27.2 

115 
11.5 

88 
8.8 

3.43 8 

21. ขาพเจารูสึกอับอายเม่ือใคร ๆ รู
วาขาพเจาประกอบอาชีพอิสระ 

76 
7.6 

197 
19.7 

384 
38.3 

212 
21.2 

133 
13.3 

2.87 12 

22. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ตอง
พ่ึงตนเอง 

143 
14.3 

369 
36.8 

435 
43.4 

51 
5.1 

4 
.4 

3.59 5 

23. ขาพเจารูสึกวาการประกอบ
อาชีพอิสระเปนงานที่ทาทาย
ความสามารถ 

177 
17.7 

375 
37.6 

399 
40.0 

45 
4.5 

2 
.2 

3.68 3 

24. ขาพเจารูสึกภูมิใจที่มีรายได
จากการประกอบอาชีพอิสระ 

202 
20.1 

350 
34.9 

385 
38.3 

52 
5.2 

15 
1.5 

3.67 4 

25. การประกอบอาชีพอิสระทําให
ขาพเจารูสึกเสียศักด์ิศร ี

82 
8.2 

126 
12.6 

292 
29.1 

259 
25.8 

244 
24.3 

2.54 13 

 ภาพรวมดานความรูสึก 14.83 30.22 38.03 10.94 5.98 3.37  
ขอ ดานพฤติกรรม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย 

 
นอย 
ท่ีสุด 

X ลําดับ 

26. ขาพเจาสามารถประกอบ
อาชีพอิสระได 

174 
17.3 

229 
22.8 

410 
40.8 

140 
13.9 

52 
5.2 

3.33 3 

27. ขาพเจามักติดตามขอมูลหรือ
ขาวสารเก่ียวกับอาชีพอิสระอยู
เสมอ ๆ 

90 
9.0 

215 
21.4 

484 
48.2 

162 
16.1 

53 
5.3 

3.13 4 

28. ขาพเจากระตือรือรนที่จะ
ประกอบอาชีพอิสระ 

74 
7.4 

177 
17.6 

561 
55.8 

153 
15.2 

40 
4.0 

3.09 5 

29. ถึงแมขาพเจาจะมีงานประจํา
ขาพเจาก็จะทําอาชีพอิสระเปน
งานเสริม 

83 
8.3 

176 
17.6 

532 
53.1 

164 
16.4 

46 
4.6 

3.09 5 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 
 
ขอ ดานพฤติกรรม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย 

 
นอย 
ท่ีสุด 

X ลําดับ 

30. เม่ือเห็นคนที่ประสบความสําเร็จ
จากการประกอบอาชีพอิสระ
ขาพเจาตองการที่จะทําใหได
ในแบบนั้น 

132 
13.1 

228 
22.7 

523 
52.1 

105 
10.5 

16 
1.6 

3.35 1 

31. ขาพเจาแสวงหาความรูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการประกอบอาชีพอิสระ 

69 
6.9 

182 
18.1 

535 
53.3 

189 
18.8 

28 
2.8 

3.07 7 

32. อาชีพอิสระเปนหนทางเลือก
หนึ่งที่ขาพเจาต้ังใจจะทําหลัง
สําเร็จการศึกษา 

65 
6.5 

185 
18.4 

511 
50.9 

181 
18.0 

62 
6.2 

3.01 
 
 

9 

33. ขาพเจาตองการประกอบอาชีพ
ที่สามารถเปนเจาของกิจการเอง 

153 
15.3 

218 
21.8 

480 
48.0 

127 
12.7 

23 
2.3 

3.35 1 

34. ขาพเจาชอบคิดคนสิ่งแปลก ๆ 
ใหม 

64 
6.4 

175 
17.5 

557 
55.8 

171 
17.1 

32 
3.2 

3.07 7 

35. ขาพเจามักใชเวลาวางจากการ
เรียนฝกฝนตนเองใหมีความ
ชํานาญหรือมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพอิสระเพ่ือไวใน
โอกาสขางหนา 

50 
5.0 

200 
20.0 

502 
50.2 

189 
18.9 

59 
5.9 

2.99 11 

36. ขาพเจาสามารถนําความรูที่
เรียนมาสรางรายไดบนอินเตอร 

41 
4.1 

143 
14.2 

476 
47.4 

213 
21.2 

132 
13.1 

2.75 12 

37. ขาพเจามีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพอิสระจึงไมตอง
รบกวนคาใชจายจาก
ผูปกครอง 

80 
8.0 

203 
20.2 

461 
45.9 

169 
16.8 

92 
9.2 

3.01 9 

 ภาพรวมดานพฤติกรรม 8.93 19.37 50.12 16.31 5.27 3.10  
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ผลการวิเคราะหตารางที่ 6  พบวา  ทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระโดยแยกเปนรายดาน   
ไดแก  ดานความคิด  ดานความรูสึก  และดานพฤติกรรม  ปรากฏวาทัศนคติทางดานความคิดในการ
ประกอบอาชีพอิสระมีประเด็นที่นักศึกษาใหความสําคัญมากที่สุด  3  อันดับแรก   คือ  ขอ 1. อาชีพ
อิสระชวยทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน (X = 4.20) รองลงมาคือ  ขอ 2.อาชีพอิสระเปนอาชีพที่สุจริตและสังคม
ยอมรับ (X = 4.14)  และขอ 12. อาชีพอิสระสามารถสรางคนใหมีอนาคต (X = 4.13)   ทัศนคติ
ทางดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระปรากฏประเด็นที่นักศึกษาใหความสําคัญมากที่สุด  3  
อันดับแรก  คือ  ขอ 19. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่นาสนใจ (X = 3.94)    ขอ 14. ขาพเจารูสึกสบายใจที่
ไดเปนเจานายตัวเอง (X = 3.77)    และขอ 23. ขาพเจารูสึกวาการประกอบอาชีพอิสระเปนงานที่ทา
ทายความสามารถ (X = 3.68)   และทัศนคติดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระปรากฏประเด็น
ที่นักศึกษาใหความสําคัญมากที่สุด  3  อันดับแรก  คือ  ขอ 30. เม่ือเห็นคนที่ประสบความสําเร็จจาก
การประกอบอาชีพอิสระขาพเจาตองการที่จะทําใหไดในแบบนั้น (X = 3.35)    ขอ 33. ขาพเจาตองการ
ประกอบอาชีพที่สามารถเปนเจาของกิจการเอง (X = 3.35)    และขอ 26. ขาพเจาสามารถประกอบ
อาชีพอิสระได (X = 3.33)  ขอ 27. ขาพเจามักติดตามขอมูลหรือขาวสารเกี่ยวกับอาชีพอิสระอยูเสมอ  ๆ
(X = 3.13)     
 
ตารางท่ี  7  การเปรียบเทียบทัศนคติตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3  ระหวาง 
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน  โดยแยกเปนรายดาน 

 
ทัศนคติในการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
สถาบัน N X SD. F-test Sig. 

ดานความคิด ม.ปด 304 3.97 0.44 3.627 0.006 
 ม.เปด 101 3.86 0.44   
 ม.ราชภัฏ 199 3.87 0.60   
 ม.ราชมงคล 100 3.83 0.49   
 ม.เอกชน 308 3.82 0.56   
ดานความรูสึก ม.ปด 304 3.42 0.35 17.924 0.000 
 ม.เปด 101 3.29 0.39   
 ม.ราชภัฏ 199 3.48 0.41   
 ม.ราชมงคล 100 3.47 0.35   
 ม.เอกชน 308 3.22 0.42   
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ตารางท่ี  7  (ตอ) 
 

ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

สถาบัน N X SD. F-test Sig. 

ดานพฤติกรรม ม.ปด 304 2.78 0.54 41.277 0.000 
 ม.เปด 101 3.28 0.71   
 ม.ราชภัฏ 199 3.37 0.59   
 ม.ราชมงคล 100 3.20 0.37   
 ม.เอกชน 308 3.15 0.49   

 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่  7  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน  ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ  โดยแยกเปนรายดาน  ไดแก  ดานความคิด  
ดานความรูสึก  และดานพฤติกรรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผล
ของคูที่แตกตางกันดูไดจากตารางจําแนกรายดานไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี  8  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยการทดสอบดวยวิธี LSD  เกี่ยวกับทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนที่มีความแตกตางกัน
ทางดานความคิด  
 
สถาบันท่ีมีทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ
ตางกัน(ดานความคิด) 

 
X 

มหาวิทยาลัย 
ปด เปด ราชภัฏ ราชมงคล เอกชน 
3.97 3.85 3.87 3.83 3.82 

มหาวิทยาลัยปด 3.97   .0987* .1535* .1480* 
มหาวิทยาลัยเปด 3.86      
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  3.87      
มหาวิทยาลัยราชมงคล 3.83      
มหาวิทยาลัยเอกชน 3.82      
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ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 8  พบวา  คูที่มีความแตกตางกันมี 3  คู   คือ  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยปดจะมีทัศนคติทางดานความคิดในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชมงคล  และโดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชน   ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

 
ตารางท่ี  9  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยการทดสอบดวยวิธี LSD  เกี่ยวกับทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนที่มีความแตกตางกัน
ทางดานความรูสึก  
 
สถาบันที่มีทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระตางกัน
(ดานความรูสึก) 

 
 

X 

มหาวิทยาลัย 
ปด เปด ราชภัฏ ราชมงคล เอกชน 
3.42 3.29 3.48 3.47 3.22 

มหาวิทยาลัยปด 3.42  .1284*   .1961* 
มหาวิทยาลัยเปด 3.29   -.1911* -.1751*  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3.48     .2588* 
มหาวิทยาลัยราชมงคล 3.47     .2429* 
มหาวิทยาลัยเอกชน 3.22      

 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 9  พบวา  มีคูที่แตกตางกัน  4  คู  ดังนี้ คือ   
-  นักศึกษามหาวิทยาลัยปดมีทัศนคติทางดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระดีกวา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเปดและมหาวิทยาลัยเอกชน 
-  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมีทัศนคติทางดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระดีกวา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลและมหาวิทยาลัยเอกชน 
น้ันคือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีทัศนคติทางดานความรูสึกในการ

ประกอบอาชีพอิสระสูงกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 10  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยการทดสอบดวยวิธี LSD  เกี่ยวกับทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนที่มีความแตกตางกัน
ทางดานพฤติกรรม  
 
สถาบันท่ีมีทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ
ตางกัน(ดานพฤติกรรม) 

 
 

X 

มหาวิทยาลัย 
ปด เปด ราชภัฏ ราชมงคล เอกชน 
2.78 3.28 3.37 3.20 3.15 

มหาวิทยาลัยปด 2.78  -.4978* -.5903* -.4173* -.3662* 
มหาวิทยาลัยเปด 3.28     .1316* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  3.37    .1730*  
มหาวิทยาลัยราชมงคล 3.20     .0511* 
มหาวิทยาลัยเอกชน 3.15      

 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่  10  พบวา  มีคูที่แตกตางกัน  4  คู  ดังนี้ คือ   
-  นักศึกษามหาวิทยาลัยปดมีทัศนคติทางดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระนอยกวา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยเปด  มหาวิทยาลัยราชมงคล  และมหาวิทยาลัยเอกชน 
-  นักศึกษามหาวิทยาลัยเปดมีทัศนคติทางดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระดีกวา

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอกชน 
-  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมีทัศนคติทางดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระดีกวา

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชมงคล 
-  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลมีทัศนคติทางดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระ

ดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอกชน 
น้ันคือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีทัศนคติทางดานพฤติกรรมในการ

ประกอบอาชีพอิสระสูงกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี  11  การเปรียบเทียบทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เรียนสาย
บริหารกับเรียนสายมนุษยศาสตรฯ  โดยแยกเปนรายดาน 
 

ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

สายการเรียน N X SD. T-test Sig. 

ดานความคิด บริหาร 521 3.86 0.53 -.881 .378 
 มนุษยศาสตรฯ 491 3.89 0.51   

ดานความรูสึก บริหาร 521 3.36 0.41 -.183 .855 
 มนุษยศาสตรฯ 491 3.37 0.40   

ดานพฤติกรรม บริหาร 521 3.11 0.60 .918 .359 
 มนุษยศาสตรฯ 491 3.08 0.58   

 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 11  พบวา  นักศึกษาที่เรียนสายบริหารกับสายมนุษยศาสตรฯ มี

ทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระโดยแยกเปนรายดาน  ไดแก  ดานความคิด  ดานความรูสึกและ
ดานพฤติกรรมไมแตกตางกัน  
 
ตารางท่ี  12  การเปรียบเทียบทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เรียนสาย
บริหารกับเรียนสายมนุษยศาสตรฯ  ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน 
 

ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

สายการเรียน คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน 

F-test Sig. 

ดานความคิด ม.รัฐบาล สายบริหาร 3.93 .49 5.469 0.001 
 ม.รัฐบาล มนุษยศาสตรฯ 3.88 .51   
 ม.เอกชน สายบริหาร 3.74 .58   
 ม.เอกชน มนุษยศาสตรฯ 3.93 .53   

ดานความรูสึก ม.รัฐบาล สายบริหาร 3.44 .38 17.639 0.000 
 ม.รัฐบาล มนุษยศาสตรฯ 3.43 .38   
 ม.เอกชน สายบริหาร 3.23 .43   
 ม.เอกชน มนุษยศาสตรฯ 3.24 .41   
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ตารางท่ี  12  (ตอ) 
 

ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

สายการเรียน คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน 

F-test Sig. 

ดานพฤติกรรม ม.รัฐบาล สายบริหาร 3.10 .63 1.594 0.189 
 ม.รัฐบาล มนุษยศาสตรฯ 3.01 .62   
 ม.เอกชน สายบริหาร 3.15 .52   

 ม.เอกชน มนุษยศาสตรฯ 3.16 .48   
 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 12  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนที่เรียนสาย

บริหารและสายมนุษยศาสตรฯ มีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระโดยแยกเปนรายดาน  ไดแก  ดาน
ความคิด   ดานความรูสึก  และดานพฤติกรรม  มีความแตกตางกัน  และเม่ือพิจารณาเปนรายคูพบวา
ทัศนคติดานความคิด  และดานความรูสึกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนดาน
พฤติกรรมไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  13  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยการทดสอบดวยวิธี LSD  เกี่ยวกับทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน  ซึ่งมีสายการเรียนตางกัน
และมีความแตกตางกันทางดานความคิด  

 
สถาบันและสายการเรียน

ท่ีมีทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ

ตางกัน 
(ดานความคิด) 

 
 
 

X 

มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน 
สาย

บริหาร 
3.93 

สาย
มนุษยศาสตรฯ 

3.88 

สาย
บริหาร 

3.74 

สาย
มนุษยศาสตรฯ 

3.93 

ม.รัฐบาล   สายบริหาร 3.93   .1923*  
 สายมนุษยศาสตรฯ 3.88   .1473*  

ม.เอกชน   สายบริหาร 3.74    -.1914* 
 สายมนุษยศาสตรฯ 3.93     
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ผลการวิเคราะห  ตาราง 13  พบวา  มีคูที่แตกตางกัน  3  คู  ดังนี้คือ 
-  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลสายการเรียนบริหารและสายการเรียนมนุษยศาสตรฯ  และ

มหาวิทยาลัยเอกชนสายการเรียนมนุษยศาสตรฯ มีทัศนคติทางดานความคิดในการประกอบอาชีพ
อิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนสายการเรียนบริหาร 

-  นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนสายมนุษยศาสตรฯ มีทัศนคติทางดานความคิดในการ
ประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนสายการเรียนบริหาร 

 
ตารางท่ี 14  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยการทดสอบดวยวิธี LSD  เกี่ยวกับทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน  ซึ่งมีสายการเรียนตางกัน
และมีความแตกตางกันทางดานความรูสึก 
 

สถาบันและสายการ
เรียนท่ีมีทัศนคติในการ

ประกอบอาชีพอิสระ
ตางกัน(ดานความรูสึก) 

 
 
 

X 

ม.รัฐบาล ม.เอกชน 
สาย

บริหาร 
3.43 

สาย
มนุษยศาสตรฯ 

3.43 

สาย
บริหาร 

3.23 

สาย
มนุษยศาสตรฯ 

3.23 
ม.รัฐบาล    สายบริหาร 3.43   .2075* .2000* 

   สายนุษยศาสตรฯ 3.43   .2008* .1932* 
ม.เอกชน    สายบริหาร 3.23     

   สายนุษยศาสตรฯ 3.23     
 

ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 14  พบวา  มีคูที่แตกตางกัน  2  คู  ดังนี้คือ 
-  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลสายการเรียนบริหารและสายการเรียนมนุษยศาสตรฯ  มี

ทัศนคติทางดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนสายการ
เรียนบริหารและสายมนุษยศาสตรฯ 
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ตอนท่ี 4  การเปรียบเทียบตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของ   
             นักศึกษา  
 
ตารางท่ี  15  การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 ซึ่งมีเพศตางกัน 
 

ทัศนคติในการ 
ประกอบอาชีพอิสระ 

เพศ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน T-test Sig. 

ดานความคิด      ชาย 3.85 0.52 -1.470 .142 
 หญิง 3.90 0.52   
ดานความรูสึก ชาย 3.33 0.40 -2.475 .013 
 หญิง 3.40 0.40   
ดานพฤติกรรม ชาย 3.12 0.61 .896 .371 
 หญิง 3.08 0.57   

 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 15  พบวา  เพศหญิงและเพศชายมีทัศนคติในการประกอบอาชีพ

อิสระโดยแยกเปนรายดาน  ไดแก  ดานความคิด  ดานความรูสึก  และดานพฤติกรรม 
ไมแตกตางกัน   

 
ตารางท่ี  16  การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน 
 

ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพ

อิสระ 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

N X SD. F-test Sig. 

ดานความคิด ต่ํากวา 2.00 60 3.67 0.56 5.074 .000 
 2.00 – 2.50 292 3.83 0.53   
 2.51 – 3.00 314 3.90 0.50   
 3.01 – 3.50 230 3.93 0.47   
 3.51  ข้ึนไป 109 4.00 0.55   
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ตารางท่ี  16  (ตอ) 
 

ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพ

อิสระ 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

N X SD. F-test Sig. 

ดานความรูสึก ต่ํากวา 2.00 60 3.26 0.42 1.514 .196 
 2.00 – 2.50 292 3.36 0.42   
 2.51 – 3.00 314 3.38 0.40   
 3.01 – 3.50 230 3.37 0.37   
 3.51  ข้ึนไป 109 3.41 0.40   

ดานพฤติกรรม ต่ํากวา 2.00 60 3.20 0.32 11.309 .000 
 2.00 – 2.50 292 3.22 0.56   
 2.51 – 3.00 314 3.15 0.58   
 3.01 – 3.50 230 2.92 0.61   
 3.51  ข้ึนไป 109 2.96 0.64   

 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 16  พบวา  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันตั้งแต

ระดับต่ํากวา 2.00 -3.51  ข้ึนไป  มีทัศนคติในการประกอบอิสระโดยแยกเปนรายดาน  ไดแก  ดาน
ความคิด  ดานความรูสึก  และดานพฤติกรรมแตกตางกัน  และเม่ือพิจารณาเปนรายคูพบวาทัศนคติ
ดานความคิด และดานพฤติกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนดาน
ความรูสึกไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี  17  การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติทางดานความคิดที่มีตอการประกอบอาชีพ
อิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน   โดยการทดสอบดวยวิธี LSD   
 
ทัศนคติในการประกอบ

อาชีพอิสระตางกัน 
(ดานความคิด) 

 
X 

ต่ํากวา 2.00 
(3.67) 

2.00 – 2.50 
(3.83) 

2.51 – 3.00 
(3.90) 

3.01 – 3.50 
(3.93) 

3.51  ข้ึนไป 
(4.00) 

ตํ่ากวา 2.00 3.67  -.1567* -.2195* -.2590* -.3289* 
2.00 – 2.50 3.83    -.1023* -.1722 
2.51 – 3.00 3.90      
3.01 – 3.50 3.93      
3.51  ขึ้นไป 4.00      

 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 17 พบวา  มีคูที่แตกตางกัน  2  คู  ดังนี้คือ 
-  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับ 2.00  มีทัศนคติดานความคิดในการ

ประกอบอาชีพอิสระนอยกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2.00-2.50  ระดับ 2.51-3.00  
ระดับ 3.01-3.50  และโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับ 3.5  ข้ึนไป   

-  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.00-2.50  มีทัศนคติดานความคิดในการ
ประกอบอาชีพอิสระนอยกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.01-3.50  และระดับ 3.5  
ข้ึนไป  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี  18  การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติทางดานพฤติกรรมที่มีตอการประกอบอาชีพ
อิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน   โดยการทดสอบดวยวิธี LSD   
 
ทัศนคติในการประกอบ

อาชีพอิสระตางกัน 
 (ดานพฤติกรรม) 

 
X 

ต่ํากวา 2.00 
(3.20) 

2.00 – 2.50 
(3.22) 

2.51 – 3.00 
(3.15) 

3.01 – 3.50 
(2.92) 

3.51  ข้ึนไป 
(2.96) 

ตํ่ากวา 2.00 3.20    .2803* .2323* 
2.00 – 2.50 3.22    .3068* .2588* 
2.51 – 3.00 3.15    .2345* .1865* 
3.01 – 3.50 2.92      
3.51  ขึ้นไป 2.96      

 
 

DPU



                                                                                        
                                                                                         -          - 63

ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 18  พบวา  มีคูที่แตกตางกัน  3  คู  ดังนี้คือ 
-  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับ 2.00  มีทัศนคติดานพฤติกรรมในการ

ประกอบอาชีพอิสระสูงกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.01-3.50  และระดับ 3.5 ข้ึนไป   
-  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.00-2.50  มีทัศนคติดานพฤติกรรมในการ

ประกอบอาชีพอิสระสูงกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.01-3.50  และระดับ 3.5 ข้ึนไป   
-  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 2.51-3.00  มีทัศนคติดานพฤติกรรมในการ

ประกอบอาชีพอิสระสูงกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.01-3.50  และระดับ 3.5 ข้ึนไป   
 

ตารางท่ี  19  การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 ซึ่งมีประสบการณที่ไดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพตางกัน 
 

ทัศนคติในการ 
ประกอบอาชีพอิสระ 

ประสบการณท่ีได
ชวยเหลืองานดานอาชีพ

ของผูปกครอง 

คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน 

T-test Sig. 

ดานความคิด ชวยงาน 3.87 0.51 -.827 .408 
 ไมไดชวยงาน 3.90 0.52   
ดานความรูสึก ชวยงาน 3.37 0.41 -.119 .906 
 ไมไดชวยงาน 3.37 0.40   
ดานพฤติกรรม ชวยงาน 3.27 0.54 7.557 .000 
 ไมไดชวยงาน 2.99 0.60   
 

 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 19  พบวา  นักศึกษาที่มีประสบการณในการชวยผูปกครองในการ

ประกอบอาชีพมีทัศนคติดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระสูงกวานักศึกษาที่ไมไดชวยงาน
ผูปกครองในการประกอบอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนทัศนคติดานความคิดและ
ดานความรูสึกไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี  20  การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติที่มีตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 ซึ่งมีประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนตางกัน 
 

ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ประสบการณท่ีได 
ทํางานพิเศษระหวางเรียน 

N X SD. F-test Sig. 

ดานความคิด เคยทํางาน 300 3.90 0.55 .534 .587 
 ปจจุบันยังทํางานอยู 325 3.86 0.50   
 ไมเคยทํางาน 305 3.90 0.52   

ดานความรูสึก เคยทํางาน 300 3.40 0.43 6.498 .002 
 ปจจุบันยังทํางานอยู 325 3.32 0.35   
 ไมเคยทํางาน 305 3.43 .041   

ดานพฤติกรรม เคยทํางาน 300 3.18 0.58 5.274 .005 
 ปจจุบันยังทํางานอยู 325 3.10 0.51   
 ไมเคยทํางาน 305 3.02 0.67   
 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 20  พบวา  นักศึกษาที่มีประสบการณในการหารายไดพิเศษ

ระหวางเรียน  คือ  เคยทํางาน  ปจจุบันกําลังทํางาน  และไมเคยทํางาน  มีทัศนคติในการประกอบ
อาชีพ  โดยแยกเปนรายดาน  ไดแก  ดานความคิด  ดานความรูสึก  และดานพฤติกรรมแตกตางกัน  
โดยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี  21  การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติทางดานความรูสึกที่มีตอการประกอบอาชีพ
อิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งมีประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนตางกัน   โดยการ
ทดสอบดวยวิธี LSD   
 

ทัศนคติในการ 
ประกอบอาชีพอิสระท่ีตางกัน 

(ดานความรูสึก) 

 
 

X 

เคยทําปจจุบัน 
ไมไดทํางาน 

3.40 

ปจจุบันยัง
ทํางานอยู 

3.32 

ไมเคย
ทํางาน 
3.43 

เคยทํางาน 3.40  .0820*  
ปจจุบันยังทํางานอยู 3.32   -.1122* 
ไมเคยทํางาน 3.43    
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ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 21  พบวา  มีคูที่แตกตางกัน  2  คู  ดังนี้คือ 
-  นักศึกษาที่มีเคยทํางานมีทัศนคติดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษาที่

ปจจุบันกําลังมีประสบการณในการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน 
-  นักศึกษาที่ปจจุบันกําลังทํางานมีทัศนคติดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระแยกวา

นักศึกษาที่ไมเคยทํางานทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน 
 
ตารางท่ี  22  การเปรียบเทียบความแตกตางของทัศนคติทางดานพฤติกรรมที่มีตอการประกอบอาชีพ
อิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งมีประสบการณที่ไดทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนตางกัน   โดยการ
ทดสอบดวยวิธี LSD   
 

ทัศนคติในการ 
ประกอบอาชีพอิสระท่ีตางกัน 

(ดานพฤติกรรม) 

 
 
X 

เคยทําปจจุบัน
ไมไดทํางาน 

3.18 

ปจจุบัน 
ยังทํางานอยู 

3.10 

ไมเคย
ทํางาน 
3.02 

เคยทํางาน 3.18   .1588* 
ปจจุบันยังทํางานอยู 3.10    

ไมเคยทํางาน 3.02    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ผลการวิเคราะห  ตารางที่ 22  พบวา  มีคูที่แตกตางกัน  1  คู  คือ  นักศึกษาที่มีเคยทํางาน

และปจจุบันกําลังทํางานมีทัศนคติดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระสูงกวานักศึกษาที่ไมเคย
ทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง  การเปรียบเทียบความรูและทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้น
ปที่ 3 ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เปนลักษณะการทําวิจัยเชิงสํารวจ  
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของและใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางซึ่งเปน
นักศึกษาชั้นปที่ 3  ปการศึกษา  2550  มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร   
ขอมูลที่ใชในการวิจัยเปนขอมูลเชิงปริมาณและนําขอมูลที่ไดมาทําการประมวลผลและวิเคราะหดวย
วิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักที่สําคัญคือ  เพื่อเปรียบเทียบความรูและทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่  3  ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  สําหรับตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวยตัวแปรตน  ไดแก  เพศ  สถาบัน  สาย
การเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ประสบการณที่ไดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพ  และ
ประสบการณในการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความรูและทัศนคติใน
การประกอบอาชีพอิสระ 

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายลักษณะของขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ศึกษา  ประกอบดวยนักศึกษาชั้นปที่ 3  ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 10  สถาบัน  แบงเปนมหาวิทยาลัยรัฐบาล  7  สถาบัน  ไดแก  กลุม
มหาวิทยาลัยปด  คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  กลุมมหาวิทยาลัยเปด  คือ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   กลุมมหาวิทยาลัยราช
มงคล   คือ  มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ   และมหาวิทยาลัยเอกชน  3 สถาบัน  คือ  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ซึ่งไดมาดวยวิธีการ
จับฉลากและแยกเปนสายการเรียนบริหารและสายการเรียนมนุษยศาสตร  โดยเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถามไดดังนี้   สายการเรียนบริหาร  จํานวน   521  คน และสายการเรียนมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  จํานวน  491 คน  รวมทั้งส้ิน 1,012  คน     การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
โดยใชวิธีการทางสถิติ   ไดแก   รอยละ  คาเฉล่ีย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที 
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยการทดสอบดวย
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วิธี LSD. (Fisher’s Least – Significant Different)  สําหรับการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับทัศนคติใน
การประกอบอาชีพอิสระดานความคิด ดานความรูสึก และดานพฤติกรรมระหวางปจจัยดานตาง ๆ   
 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

การเปรียบเทียบความรูและทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ระหวาง
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานาคร สรุปผลไดดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
นักศึกษาหญิงรอยละ 63.6  และเพศชายรอยละ  36.4  ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเอกชนรอยละ 30.4  
มหาวิทยาลัยปด  รอยละ 30.0  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  รอยละ 19.7  มหาวิทยาลัยเปด รอยละ 10.0  และ
มหาวิทยาลัยราชมงคล  รอยละ  9.9  แยกเปนสายการเรียนบริหาร รอยละ 51.4  และสายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  รอยละ 48.6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับต่ํากวา 2.00   รอยละ  6.0   ระดับ 2.00 - 
2.50  รอยละ 29.1  ระดับ 2.51 - 3.00  รอยละ 31.2 ระดับ 3.01 - 3.50  รอยละ 22.9  และระดับ 3.51  ขึ้น
ไป  รอยละ 10.8     ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณ      และไมมีประสบการณในการชวยเหลือ
ผูปกครองในการประกอบอาชีพ  รอยละ 40.1  และ 59.9  ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามเคยมี
ประสบการณ   กําลังมีประสบการณและไมเคยมีประสบการณท่ีไดทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน  
รอยละ 32.3 , 34.9  และ  32.8  ตามลําดับ  
 
ตอนท่ี 2  ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 

จากขอคําถามเกี่ยวกับความรูในการประกอบอาชีพอิสระทั้ง 55  ขอ  สวนใหญจะตอบถูกอยู
ระหวาง  28-41  ขอ  คิดเปนรอยละ  90.7  โดยผูที่มีคะแนนสูงสุดตอบไดถูก  46  ขอ  และผูที่มี
คะแนนนอยที่สุด  ตอบไดถูก  14  ขอ  โดยที่คาเฉล่ียของความรูในการประกอบอาชีพอิสระมีคาเทากับ  
34.62  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.26   

ซึ่งพิจารณาในแตละขอ  พบวา    ความรูในการประกอบอาชีพอิสระขอที่นักศึกษาสามารถ
ตอบถูกและมีความถี่มากที่สุด 3  อันดับแรก  คือ  ขอ 17.  ความกาวหนาของผูประกอบอาชีพอิสระ
ข้ึนอยูกับความขยันและอดทน (ความถี่ 887)   รองลงมาคือ  ขอ 26. จรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจมีความสําคัญมาก (ความถี่ 876)    และขอ 54.  การลงทุนกับเพื่อนขายสินคาในสถานที่ตาง ๆ  
ในวันหยุดก็จัดไดวาเปนการประกอบอาชีพอิสระ (ความถี่ 863)   สวนขอที่นักศึกษาตอบผิดและมี
ความถี่มากที่สุด 3 อันดับแรก   คือ   ขอ 36. เทคนิค  3  ป. ที่นิยมใชในการแขงขันทางการคา  คือ  
ประสิทธิภาพ  ประโยชน  ปลอดภัย  (ความถี่ 845)     รองลงมาคือ  ขอ 42.  การสงเสริมการขายที่คา
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อยูกับผูบริโภค  ไดแก  การลดราคา   มีของแถม  และมีการอบรม (ความถี่ 829)    และขอ 47.  การ
กําหนดราคาสินคาในข้ันพื้นฐาน  มี  3  วิธี  คือ  กําหนดราคาจากตนทุน  กําหนดราคาจากกําไรที่
ตองการ    กําหนดราคาโดยพิจารณาจากการแขงขันในตลาด (ความถี่ 822)    

สรุปไดวา ความรูในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 แตละประเภทของ
มหาวิทยาลัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยเปด
มีความรูในการประกอบอาชีพอิสระมากกวามหาวิทยาลัยอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชน  ซ่ึง
สามารถเรยีงลําดับไดดังนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยเปดมีความรูในการประกอบอาชีพอิสระสูงกกวา  
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชมงคล  มหาวิทยาลัยปด  และมหาวิทยาลัยเอกชน    

นั่นคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีความรูในการประกอบอาชีพอิสระสูงกวา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 
 
ตอนท่ี 3  ทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 
 -  การศึกษาระดับทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
เอกชน โดยแยกเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนทัศนคติใน
การประกอบอาชีพอิสระโดยแยกเปนรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

   เม่ือพิจารณาทัศนคติดานความคิดเปนรายคู   พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลมี
ทัศนคติดานความคิดดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  โดยมีความแตกตางกัน 3 คู  คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยปดมีทัศนคติดานความคิดในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ  
มหาวิทยาลัยราชมงคลและโดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชน   

   เม่ือพิจารณาทัศนคติดานความรูสึกเปนรายคู  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลมี
ทัศนคติดานความรูสึกดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  โดยมีความแตกตางกัน 4 คู  คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยปดมีทัศนคติดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเปด
และมหาวิทยาลัยเอกชน นอกจากนี้นอกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยังมีทัศนคติดานความรูสึกในการ
ประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลและมหาวิทยาลัยเอกชน   

  และเม่ือพิจารณาทัศนคติดานพฤติกรรมเปนรายคู  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลมี
ทัศนคติดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  โดยมีความ
แตกตางกัน 4 คู  คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัยปดมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระนอยกวา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยเปด  มหาวิทยาลัยราชมงคล  และมหาวิทยาลัยเอกชน    
นักศึกษามหาวิทยาลัยเปดมีทัศนคติดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระมากกวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมีทัศนคติทางดานพฤติกรรมในการประกอบ
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อาชีพอิสระมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคล  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลมีทัศนคติ
ในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 

-  การศึกษาทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน 
ท่ีเรียนสายบริหารกับสายมนุษยศาสตรฯ  โดยแยกเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา มหาวิทยาลัยของ
รัฐบาลและเอกชนท่ีเรียนสายบริหารกับสายมนุษยศาสตรฯ  มีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระโดย
แยกเปนรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

  เม่ือพิจารณาทัศนคติดานความคิดเปนรายคู   พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐบาลสาย 
การเรียนบริหารและสายมนุษยศาสตรมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนท่ีเรียนสายบริหารและสายมนุษยศาสตร  โดยมีความแตกตางกัน 3 คู  คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัย
รัฐบาลสายการเรียนบริหารและสายมนุษยศาสตรฯ  และมหาวิทยาลัยเอกชนสายการเรียนมนุษยศาสตรฯ  
มีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนสายบริหาร   

  เม่ือพิจารณาทัศนคติดานความรูสึกเปนรายคู   พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐบาลสาย 
การเรียนบริหารและสายมนุษยศาสตรมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนท่ีเรียนสายบริหารและสายมนุษยศาสตร  โดยมีความแตกตางกัน 2 คู  คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัย
รัฐบาลสายการเรียนบริหารและสายมนุษยศาสตรฯ  มีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเอกชนสายบริหารและมหาวิทยาลัยเอกชนสายการเรียนมนุษยศาสตรฯ 
 
ตอนท่ี 4  การเปรียบเทียบตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของ   
             นักศึกษา 
 4.4.1   เพศ  ผลการทดสอบปจจัยเกี่ยวกับเพศที่มีตอทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแยกเปนรายดาน ผลการวิจัย
พบวานักศึกษาเพศชายและหญิงมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระโดยเปนรายดานไมแตกตางกัน  
แสดงวา   เพศเปนปจจัยที่ไมมีผลตอทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา  
 4.4.2    สถาบัน  ผลการทดสอบปจจัยเกี่ยวกับสถาบันที่มีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระโดยแยกเปนรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 เม่ือพิจารณาทัศนคติดานความคิดเปนรายคู   พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล
มีทัศนคติดานความคิดดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  โดยมีความแตกตางกัน 3 คู  คือ นักศึกษา
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มหาวิทยาลัยปดมีทัศนคติดานความคิดในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ  
มหาวิทยาลัยราชมงคลและโดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยเอกชน   

    เม่ือพิจารณาทัศนคติดานความรูสึกเปนรายคู  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล
มีทัศนคติดานความรูสึกดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  โดยมีความแตกตางกัน 4 คู  คือ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยปดมีทัศนคติดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเปดและมหาวิทยาลัยเอกชน นอกจากนี้นอกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยังมีทัศนคติ
ดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลและมหาวิทยาลัย
เอกชน   

   และเม่ือพิจารณาทัศนคติดานพฤติกรรมเปนรายคู  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัย
รัฐบาลมีทัศนคติดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  โดย
มีความแตกตางกัน 4 คู  คือ  นักศึกษามหาวิทยาลัยปดมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระนอยกวา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ  มหาวิทยาลัยเปด  มหาวิทยาลัยราชมงคล  และมหาวิทยาลัยเอกชน    
นักศึกษามหาวิทยาลัยเปดมีทัศนคติดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระมากกวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมีทัศนคติทางดานพฤติกรรมในการประกอบ
อาชีพอิสระมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคล  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลมีทัศนคติ
ในการประกอบอาชีพอิสระดกีวานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน    แสดงวา  สถาบันเปนปจจัยที่มีผลตอ
ทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 
 4.4.3    สายการเรียน   ผลการทดสอบปจจัยเกี่ยวกับสายการเรียนที่มีทัศนคติในการประกอบ
อาชีพอิสระของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยแยกเปนรายดาน  
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เรียนสายบริหารและสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระไมแตกตางกัน  แสดงวา  สายการเรียนเปนปจจัยที่ไมมีผลตอทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 

4.4.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการทดสอบปจจยัเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีตอ 
ทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยแยกเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกันตั้งแตระดับต่ํากวา 
2.00 - 3.51  ขึ้นไป   มีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05   

เม่ือพิจารณาทัศนคติดานความคิดเปนรายคู  พบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนสูงจะมีทัศนคติดานความคิดในการประกอบอาชีพอิสระดีกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา  โดยมีความแตกตางกัน 2 คู  คือ  นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับ 2.00 มี
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ทัศนคติดานความคิดในการประกอบอาชีพอิสระนอยกวานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
2.51-3.00, 3.01-3.50 และโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับ 3.51 ข้ึนไป    นอกจากนี้นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 2.00-2.50  ยังมีทัศนคติดานความคิดในการประกอบอิสระนอยกวานักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3.01-3.50  และระดับ 3.51 ข้ึนไป ตามลําดับ   แสดงวา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนปจจัยที่มีผลตอทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 

4.4.5 ประสบการณทีไ่ดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพ  ผลการทดสอบปจจัยเกี่ยวกับ      
ประสบการณที่ไดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพที่มีตอทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระโดย
แยกเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เคยชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพมีทัศนคติ
ดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระสูงกวา นักศึกษาที่ไมเคยชวยเหลือผูปกครองในการประกอบ
อาชีพ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   สวนทัศนคติดานความคิดและความรูสึกไมแตกตาง
กัน  แสดงวา  ประสบการณที่ไดชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพเปนปจจัยที่มีผลตอทัศนคติ
ในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 

4.4.6 ประสบการณในการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน  ผลการทดสอบปจจัย 
เกี่ยวกับประสบการณในการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนที่มีตอทัศนคติในการประกอบอาชีพ
อิสระโดยแยกเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เคยทํางาน   ไมเคยทํางาน   และนักศึกษาที่
กําลังทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนระหวางการศึกษามีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

เม่ือพิจารณาทัศนคติดานความรูสึก  พบวา  ประสบการณในการทํางานหารายได 
พิเศษระหวางเรียนมีตอทัศนคติดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา  มีความ
แตกตางกัน 2 คู  คือ  นักศึกษาที่เคยทํางานมีทัศนคติดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระดีกวา
นักศึกษาที่ปจจุบันกําลังมีประสบการณในการทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน  และนักศึกษาที่
ปจจุบันกําลังทํางานมีทัศนคติดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระแยกวานักศึกษาที่ไมเคยมี
ประสบการณทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียน 

เม่ือพิจารณาทัศนคติดานพฤติกรรม  พบวา  ประสบการณในการทํางานหารายได 
พิเศษระหวางเรียนมีตอทัศนคติดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา  มีความ
แตกตางกัน 1 คู  คือ  นักศึกษาที่เคยทํางานและปจจุบันกําลังทํางานหารายไดพิเศษระหวางเรียนมี
ทัศนคติดานพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอิสระสูงกวานักศึกษาที่ไมเคยทํางานหารายไดพิเศษ
ระหวางเรียน  แสดงวา  ประสบการณในการหารายไดพิเศษระหวางเรียนมีผลตอทัศนคติในการ
ประกอบอาชพีอิสระของนักศึกษา 
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อภิปรายผลการศึกษาคนควา 
ผลการวิจัยคร้ังนี้ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลเกือบทุกแหงมีความรูดานการประกอบอาชีพอิสระมากกวา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  โดยเรียงลําดับดังนี้  มหาวิทยาลัยเปดมีความรูในการประกอบอาชีพ
อิสระมากที่สุด รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยปดและมหาวิทยาลัยราชมงคลมีความรูในการประกอบ
อาชีพอิสระไมแตกตางกัน  ลําดับตอมา  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเอกชน  
ผลการวิจัยเปนเชนนี้  อาจเปนเพราะวา  ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปดเอ้ืออํานวยสําหรับ
นักศึกษาที่มีความจําเปนตองทํางานควบคูกับการเรียน  สําหรับมหาวิทยาลัยปดและมหาวิทยาลัยราช
มงคลเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจึงโอกาสไดคัดเลือกนักศึกษาที่มีความคิดและความ
รับผิดชอบตอการเรียนมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเอกชน 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลเกือบทุกแหงมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระดีกวา
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  เม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา  ทัศนคติดานความคิดทั้ง
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระอยูในระดับดี  ทัศนคติดาน
ความรูสึกนักศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีทัศนคติดานความรูสึกในการประกอบอาชีพอิสระในระดับดี
และมหาวิทยาลัยเอกชนอยูในระดับคอนขางดี สําหรับทัศนคติดานพฤติกรรมทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาล
และเอกชนมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระอยูในระดับคอนขางดี ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปน
เพราะวานักศึกษากําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 3  ระดับอุดมศึกษาไดรับความรู และประสบการณยังไม
เพียงพอ จึงไมคอยมีความเชื่อม่ันในตนเองทางวิชาชีพ ไมสามารถสรางงานเพื่อประกอบวิชาชีพอิสระ
ไดและมีพื้นฐานความรูไมเพียงพอ จึงสงผลใหระดับทัศนคติในการประกอบวิชาชีพจึงอยูในระดับ
คอนขางดี  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจรรจา  สุวรรณทัต (2535)  พบวา สถาบันอุดมศึกษามุง
พัฒนาใหบัณฑิตเปนผูรอบรูทางดานวิชาการมากกวาจะประกอบอาชีพอิสระ  ดังนั้น  การจัดหลักสูตร
และรายวิชาที่สอนมีโครงสรางแบงตามระเบียบวิชาการมากกวายึดตามลักษณะอาชีพ  และมุงเนนให
ผูเรียนมีความสามารถพอที่จะเปนลูกจางแตไมพอสําหรับเปนผูประกอบการ  
 3. การเปรียบเทียบตัวแปรที่เกี่ยวของกับทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 
ปรากฏผล ดังนี้ คือ 

3.1 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระโดยแยกเปนรายดาน
ไดแก  ดานความคิด  ดานความรูสึกและดานพฤติกรรม  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญของสถิติ   
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาเพศไมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเกิดทัศนคติของบุคคล  และการเปล่ียนแปลงทัศนคติได    ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของศักดิ์นคร 
สีหอแกว (2540)  พบวา นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีภูมิลําเนาตางกัน มีความตองการฝกงานอาชีพอิสระ
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แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติจากผลวิจัยกลาววา พอยืนยันไดวาเพศไมเปนปจจัยที่สงผล
ตอทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 

3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนมีตอทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระโดย 
แยกเปนรายดาน  ผลการวิจัย  พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนมีทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษามีความเกี่ยวของ
กับปจจัยทางสังคม  คานิยมและส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเลือกอาชีพของ "จอหนแอล 
ฮอลแลนด"  ที่กลาววา  บุคคลยอมแสวงหาสภาพแวดลอมและอาชีพ ซึ่งเปดโอกาสใหเขาไดใช
ความสามารถและทักษะ เพื่อแสดงออกถึงคานิยมและทัศนคติตลอดจนการ มีบทบาทที่เหมาะสม 
และหลีกเล่ียงบทบาทที่ไมเหมาะสมกับตนเอง  และสอดคลองกับงานวิจัยของลักขณา  ผูกผ่ึง และ
สุทธิลักษณ เอ้ือจิตถาวร (2542)  พบวานิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีเปาหมายจะเขารับราชการ มี
รอยละ 49.3 ผูที่ยังไมมีเปาหมายมิรอยละ 16.5 สวนนักศึกษาสถานบันราชภัฎที่มีเปาหมายเขารับ
ราชการมีรอยละ 74.1 และที่ยังไมมีเปาหมายมีรอยละ 5.8 ดังนั้นจึงสรุปไดวา สถาบันการศึกษาเปน
ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพอิสระ 

3.3 นักศึกษาที่เรียนสายบริหารและสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพอิสระโดยแยกเปนดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ในปจจุบันมีการปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานมากข้ึนซึ่งสอดคลอง
กับนโนบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ผลักดันใหทุกมหาวิทยาลัยมีโครงการสหกิจ
ศึกษา ซึ่งเปนระบบการศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยจัดใหมีการ
เรียนในสถานศึกษา รวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ใหความ
รวมมือ นักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณ จากการไปปฏิบัติงาน และทําใหนักศึกษา มีคุณภาพ
ตรงตามที่สถานประกอบการตองการ มากที่สุด  (คูมือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย : 2545) 
ดังนั้นจึงสรุปไดวา สายการเรียนเปนปจจัยที่ไมสงผลตอทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพอิสระ 

    3.4 นักศึกษาที่เ รียนสายบริหารและสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระหวาง
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการ
เรียนการสอนในสายการเรียนของมหาวิทยาลัยแตละแหงมีความแตกตางกัน  สอดคลองกับ Clark. 
(สุดา  ออนขอย. : 22 – 23) ไดศึกษาผลของหลักสูตรการแนะแนวอาชีพแบบกลุมที่มีตอวุฒิถาวะทาง
อาชีพ  ผลปรากฎวาหลักสูตรการแนะแนวอาชีพแบบกลุมของนักเรียนระดับ 9   ชวยใหคะแนนวุฒิ
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ภาวะของทัศนคติในการเลือกอาชีพและความสามารถในการเลือกอาชีพของนักเรียนที่มีสติปญญาต่ํา
กวาปานกลางใหสูงข้ึนได   ดังนั้นจึงสรุปไดวามหาวิทยาลัยและสายการเรียนเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
ทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระ 

3.5   นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันตั้งแตระดับต่ํากวา 2.00 - 3.51  ข้ึนไป  มี 
ทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวานักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง -
ระดับต่ําภายหลังจากสําเร็จการศึกษามีโอกาสและทางเลือกที่จะถูกคัดเลือกเขาทํางานนอยกวาผูที่มี
ผลการเรียนในระดับดีมาก  ซึ่งสอดคลองกับ วิเชียร ชนาเทพาพร (2544)  กลาววา  ในการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางานสถานประกอบการสวนใหญยังใหน้ําหนักเกี่ยวกับผลการเรียนมากสําหรับการ
วิเคราะหความสามารถในปจจุบันและอนาคตเปนสําคัญ  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนปจจัยที่ทําใหเกิดทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพอิสระ 
 

3.6 นักศึกษาที่เคยชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพและไมเคยชวยเหลือ 
ผูปกครองในการประกอบอาชีพมีทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระโดยแยกเปนรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา
ปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปทําใหผูปกครองและนักศึกษามีแนวคิด ทัศนคติ
ในการเลือกประกอบอาชีพอิสระเปล่ียนแปลงไป และนักศึกษาก็มีโอกาสเลือกประกอบอาชีพไดตามที่
ตนเองมีความสนใจและไดศึกษามามากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของอนงค  สกุลคู (2529)  พบวา  
อาชีพของบิดามารดาไมมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของนักเรียน  ดังนั้นจึงสรุปไดวา การที่นักศึกษา
ชวยเหลือผูปกครองในการประกอบอาชีพไมเปนปจจัยที่ทําใหเกิดทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพ
อิสระ 

3.7 นักศึกษาที่เคยทํางานหารายไดพิเศษระหวางการศึกษา  นักศึกษาที่กําลังทํางานหา
รายไดพิเศษระหวางเรียนและไมเคยทํางานหารายไดพิเศษระหวางการศึกษามีทัศนคติในการประกอบ
อาชีพอิสระแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวผลการวิจัย 
เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทําใหการแขงขันในการหา
ทํางานสูงข้ึน  ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว  เม่ือมีโอกาสจึงมักจะนําประสบการณในการทํางาน
หารายไดพิเศษระหวางการศึกษามาเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ  
กานดา จันทรแยม (2546) กลาววา  ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานอาจตองพิจารณา ความ
เหมาะสมดานตาง ๆ ทางดานความสามารถ ไดแก  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ  เชาวปญญาความ
ถนัด ตลอดจนบุคลิกภาพ  คานิยมและการแสดงออก  และสอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภา
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การศึกษา (2549 : 29)  พบวา  ปจจุบันความตองการของตลาดงานซึ่งมีเทาเดิมแตมีผูสําเร็จ
การศึกษามากข้ึน  ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานมีความจําเปนมากข้ึน และจะพิจารณาจาก
ผลงานที่นักศึกษาหรือผูสมัครมีเปนสําคัญ รวมถึงประสบการณการทํางานหรือฝกงานที่ผานมา ดังนี้
จึงสรุปไดวาประสบการณในการทํางานหารายไดพิเศษระหวางการศึกษาจึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
ทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพอิสระ  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ทัศนคติในการประกบอาชีพอิสระของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รัฐบาลและเอกชน  โดยแยกเปนรายดาน  พบวา  ทัศนคติดานความคิดอยูในระดับดี   สวนทัศนคติ
ดานความรูสึกและพฤติกรรมอยูระดับคอนขางดี  ผูวิจัยจึงเสนอวา สถาบันการศึกษาโดยฝายวิชาการ 
คณะ/วิชา และอาจารยผูสอนควรจัดการเรียนการสอน ประสบการณวิธีการเรียนการสอนและสภาพ 
แวดลอมทั้งทางตรงและทางออมเพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมและไดฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับอาชีพอิสระ 
เชน การเชิญผูประสบความสําเร็จในอาชีพอิสระมาเปนวิทยากร จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพอิสระ ซึ่ง
อาจจะสงผลใหนักศึกษามีระดบัทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระสูงข้ึน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติในการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มเติม เชน ฐานะทาง

การเงินของครอบครัว  อาชีพของผูปกครอง 
2. ควรมีการวิจัยในเร่ืองนี้กับกลุมตัวอยางที่ศึกษาในสายการเรียนอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน สาย

วิทยาศาสตร  หรือคณะเดียวกันแตตางสาขา  เปนตน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การเปรียบเทียบความรูและทัศนคติตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 

ระหวางมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ เอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําช้ีแจง :     แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาความรูและทัศนคติตอการประกอบ
อาชีพอิสระของนักศึกษา     คําตอบของนักศึกษาจะเก็บเปนความลับและไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ
นักศึกษาทั้งส้ิน  แตจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวิจัยและนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมตอไป 
คําแนะนํา :   แบบสอบถามมี 4  ตอน  กรุณาตอบทุกตอนและทุกขอ 
ตอนท่ี 1   คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  ใหนักศึกษาทําเคร่ืองหมายถูก  /  หนาขอความที่ตรงความเปนจริง 

1. เพศ 
1.    ชาย                                       2.    หญิง 

2. สถานบันการศึกษา 
1.  มหาวิทยาลัยรัฐบาล  (ไดแก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

       2.  มหาวิทยาลัยเอกชน  (ไดแก  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย   
                 มหาวิทยาลัยศรีปทุม) 
       3.   มหาวิทยาลัยเปด  ( มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
       4.   มหาวิทยาลัยราชภัฏ  (ไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                  สวนดุสิต) 
       5.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
3. สายการเรียน 

1.    สายบริหาร  ไดแก  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร  และสาขาวิชา 
            การทองเที่ยวและการโรงแรม    
3.   สายสังคมและมนุษยศาสตร  ไดแก  คณะนิติศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะอักษร 
              ศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  คณะรัฐศาสตร  และคณะศิลปศาสตร 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.    ต่ํากวา 2.00    2.    2.00-2.50    3.    2.51-3.00          4.    3.01-3.50        
5.    3.51-4.00 
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5. ปจจุบันนักศึกษาชวยเหลือผูปกครองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผูปกครองหรือไม 
1.    ชวย                                   2.   ไมไดชวย 

6. ปจจุบันนักศึกษาทํางานนอกเวลา  (Part Time)  หรือไม      
1.    เคยทํา        2.   ปจจุบันยังทําอยู     3.    ไมเคยทํา   

 
ตอนท่ี 2  ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 
คําช้ีแจง  ใหนักศึกษาอานขอความแตละขอแลวเลือกตอบขอที่ตรงกับความรูความเขาใจของ
นักศึกษา  โดยทําเคร่ืองหมาย /  ในชอง “ใช”  หรือ  “ไมใช”    เพียงชองเดียวใหตรงกับความรูความ
เขาใจของนักศึกษา  โปรดตอบทุกขอ  

ใช หมายถึง      ขอความนั้นตรงกับความเปนจริง 
ไมใช หมายถึง      ขอความนั้นไมตรงกับความเปนจริง 

 
ขอ ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ใช ไมใช 
1. งานอิสระผูประกอบอาชีพจะตองมีความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร   
2. ผูประกอบอาชีพอิสระสวนจําเปนตองมีความรูภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสาร   
3. ผูประกอบอาชีพอิสระตองหม่ันศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานใหทันสมัย

และทันเหตุการณอยูเสมอ 
  

4. ผูประกอบอาชีพอิสระจะตองกลาวทักทายลูกคากอนเสมอ   
5. ผูประกอบอาชีพอิสระควรมีความรูเกี่ยวกับสินคาและบริการ   
6. ผูประกอบอาชีพอิสระสวนใหญจะมีเวลาการเลิกงานไมแนนอน   
7. ผูประกอบอาชีพอิสระจะตองมีความพรอมในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระ   
8. การศึกษาขอมูลทางอาชีพในทองถิ่นถือวาเปนการเตรียมความพรอมในการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
  

9. สภาพเศรษฐกิจไมมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพอิสระ   
10. การเลือกใชทรัพยากรตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกันจะชวยใหเกิด

งานใหม ๆ 
  

11. ผูประกอบอาชีพอิสระควรมีอายุไมเกิน  35  ป   
12. การดําเนินธุรกิจที่มีความเส่ียงนอยจะทําใหผูประกอบอาชีพมีกําไรมาก   
13. ผูที่ทํางานประจําสามารถเลือกประกอบอาชีพอิสระเปนอาชีพเสริมไดโดยไม

รบกวนเวลาของงานประจํา 
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ตอนท่ี 2 (ตอ) 
 
ขอ ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ใช ไมใช 
14. คุณสมบัติที่ดีของผูประกอบอาชีพอิสระคือกลาเส่ียง  และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล   
15. ผูประกอบอาชีพอิสระอาจจะเปนผูมีความรูมากหรือนอยก็ได     
16. ผูประกอบอาชีพอิสระบางกลุมไมจําเปนตองใชทักษะหรือความรูวิชาชีพอยางใด

อยางหนึ่งโดยเฉพาะ 
  

17. ความกาวหนาของผูประกอบอาชีพอิสระข้ึนอยูกับความขยันและอดทน   
18. สํานักจัดหางานทุกแหงมีการจัดอบรมอาชีพอิสระใหกับประชาชน   
19. มีเงินแตไมรูจะลงทุนทําอะไรควรปรึกษาธนาคารพาณิชย   
20. ผูประกอบอาชีพอิสระควรจบการศึกษาระดับ ปวส.  เปนอยางนอย   
21. แผนธุรกิจเปนเพียงสวนประกอบเล็กนอยในการกูเงินมาลงทุน   
22. เคล็ดลับการเร่ิมตนธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระควรเร่ิมตนดวยตนเองในทุกเร่ือง   
23. การเร่ิมตนธุรกิจที่มียอดจะขายนอยแตไดเงินสดจะทําใหการประกอบอาชีพอิสระ

ลมเหลว 
  

24. ตองการประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอิสระตองเรียนรูหลัก  4P’s     
25. ดวงชะตาเปนเคร่ืองบงชี้ความสําเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ   
26. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจมีความสําคัญมาก   
27. คิดนอกกรอบไมเปนคงยากที่จะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ   
28. การประดิษฐดอกไม   การจัดสวนถาด  การทําเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญ  การรับ

เหมาะกอนสราง   การขายประกัน  ถือไดวาเปนอาชีพอิสระ 
  

29. การดําเนินธุรกิจที่มีความเส่ียงมากมักจะมีกําไรมากตามไปดวย   
30. การประชาสัมพันธ คือ หัวใจของธุรกิจ   
31. รูปแบบการขายแบบกองโจรจะทําใหคืนทุนไดเร็วและทําใหเกิดความม่ันคงทาง

ธุรกิจ 
  

32. การทําธุรกิจควรจะลงทุนคนเดียวเพราะจะทําใหงายตอการตัดสินใจ   
33. เสนทางสูความสําเร็จของ  SMEs  คือ ความถนัด  ความสามารถในการแขงขัน  

การสรางคุณคาเพิ่ม 
  

34. ความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจ ประกอบดวย  คุณภาพ  ประสิทธิภาพการ
ผลิต  การบริหาร   และแผนธุรกิจ 
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ตอนท่ี 2 (ตอ) 
 
ขอ ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ใช ไมใช 
35. การสรางคุณคาของสินคา   คือ  การพัฒนาผลิตภัณฑ   พัฒนาแบรนด  และการ

สรางเครือขาย 
  

36. เทคนิค  3  ป. ที่นิยมใชในการแขงขันทางการคา  คือ  ประสิทธิภาพ  ประโยชน  
ปลอดภัย 

  

37. กลยุทธราคาลอใจมีความนิยมใชกับธุรกิจซุปเปอรมาเก็ต   
38. สวนประสมทางการตลาดประกอบดวย  ผลิต  ราคา  ชองทางการจําหนาย   การ

สงเสริมการขาย 
  

39. ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได   
40. ขอเสียของการการขายยี่หอ จะเกิดข้ึนถาหากสินคาสรางความไมพอใจใหแกลูกคา

กลุมเปาหมาย 
  

41. การกําหนดราคาสินคาเปนเลขคี่ถือวาเปนกลยุทธทางจิตวิทยาอยางหนึ่ง   
42. การสงเสริมการขายที่คาอยูกับผูบริโภค  ไดแก  การลดราคา   มีของแถม  และมี

การอบรม 
  

43. บุคคลจะตัดสินใจซื้อสินคาแตละอยางนั้นข้ึนอยูกับแรงจูงใจภายนอกและภายใน   
44. ธุรกิจเครือขายเปรียบไดกับการเปนลูกจางบริษัทนั่นเอง   
45. การตลาดในกลุม  MLM (Muti-level Marketing) ไมมีความตางจากระบบการตลาด

ปกต ิ
  

46. ผูประกอบธุรกิจ  MLM (Muti-level Marketing)   จะไดรับเงินจากบริษัทก็ตอเม่ือมี
ผลงานปรากฏ 

  

47. การกําหนดราคาสินคาในข้ันพื้นฐาน  มี  3  วิธี  คือ  กําหนดราคาจากตนทุน  
กําหนดกําไรที่ตองการ  กําหนดราคาโดยพิจารณาจากการแขงขันในตลาด 

  

48. ความสําเร็จของธุรกิจ  MLM (Muti-level Marketing)     ข้ึนอยูกับทักษะในการ
ติดตอและความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจ 

  

49. การแนะนําผลิตภัณฑ หรือสินคาควรเนนที่คุณลักษณะและคุณภาพเทานั้น   
50. หนาที่หลักของผูประกอบธุรกิจ  MLM (Muti-level Marketing)    มี   2  อยางคือ  

แนะนําผลิตภัณฑ  และชักชวนผูอ่ืนเขารวมธุรกิจ 
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ตอนท่ี 2 (ตอ) 
 
ขอ ความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ใช ไมใช 
51. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอม  มีชื่อยอวา  SMEs   
52. ขณะเรียนหนังสืออยูก็สามารถประกอบอาชีพอิสระได   
53. การทํางานที่ KFC  จัดไดวาเปนการประกอบอาชีพอิสระ   
54. การลงทุนกับเพื่อนขายสินคาในสถานที่ตาง ๆ  ในวันหยุดก็จัดไดวาเปนการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
  

55. การทําการคาผานอินเตอรสามารถสามารถสรางรายไดไดจริง   
 
 
ตอนท่ี 3    ทัศนคติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 
คําช้ีแจง : ใหนักศึกษาอานขอความแตละขอแลวเลือกตอบขอแลวเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว  โดย
ทําเคร่ืองหมาย  /  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
เห็นดวยอยางยิ่ง /  มากท่ีสุด      หมายถึง   ส่ิงที่มีความสอดคลองกับความคิด  ความรูสึก และการ 

      กระทําของทานมากที่สุด 
เห็นดวย / มาก      หมายถึง   ส่ิงที่มีความสอดคลองกับความคิด  ความรูสึก และการ 

        กระทําของทานมาก 
คอนขางเห็นดวย / ปานกลาง      หมายถึง   ส่ิงที่มีความสอดคลองกับความคิด  ความรูสึก และการ 

        กระทําของทานปานกลาง 
ไมเห็นดวย / นอย                 หมายถึง    ส่ิงที่มีความสอดคลองกับความคิด  ความรูสึก และ 

         การกระทําของทานนอย 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง / นอยท่ีสุด     หมายถึง   ส่ิงที่มีความสอดคลองกบัความคิด  ความรูสึก และ 

          การกระทําของทานนอยที่สุด 
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ตอนท่ี 3 (ตอ) 
 
ขอ ขอความ เห็น

ดวย 
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย 

คอนขา
งเห็น
ดวย 

ไม 
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย
อยาง

ยิ่ง 
1. อาชีพอิสระชวยทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน      
2. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่สุจริตและสังคมยอมรับ      
3. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่เหมาะสําหรับเศรษฐกิจ

ยุคปจจุบัน 
     

4. อาชีพอิสระมีระบบการบริหารจัดการที่คลองตัว      

5. อาชีพอิสระสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจการ
ไดงาย 

     

6. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ทั้งรัฐบาลและเอกชน ให
การสนับสนุน 

     

7. อาชีพอิสระเปนทางเลือกสําหรับผูวางงาน      

8. ผูประกอบอาชีพอิสระจะตองมีมนุษยสัมพันธด ี      

9. อาชีพอิสระสามารถสรางรายไดใหตนเองและ
ครอบครัว 

     

10. อาชีพอิสระเหมาะสําหรับผูที่มีความคิด
สรางสรรคเทานั้น 

     

11. อาชีพอิสระทําใหขาพเจามีเวลาใหครอบครัว
มากข้ึน 

     

12. อาชีพอิสระสามารถสรางคนใหมีอนาตค      
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ตอนท่ี 3 (ตอ) 
 
ขอ ขอความ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
13. ขาพเจารูสึกถึงความไมแนนอนในการประกอบ

อาชีพอิสระ 
     

14. ขาพเจารูสึกสบายใจที่ไดเปนเจานายตัวเอง      
15. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่นาเบื่อ      
16. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ประสบความสําเร็จยาก      
17. ขาพเจาไมชอบที่ใคร ๆ มองวาอาชีพอิสระ

เปนหนทางสุดทายที่จะเลือกทํา 
     

18. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ทําไดงายไมตองใช
ความสามารถเทาใด 

     

19. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่นาสนใจ      
20. ขาพเจาชืน่ชมคนที่ประสบความสําเร็จจากการ

ประกอบอาชีพอิสระ 
     

21. ขาพเจารูสึกอับอายเม่ือใคร ๆ รูวาขาพเจา
ประกอบอาชีพอิสระ 

     

22. อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ตองพึ่งตนเอง      
23. ขาพเจารูสึกวาการประกอบอาชีพอิสระเปนงาน

ที่ทาทายความสามารถ 
     

24. ขาพเจารูสึกภูมิใจที่มีรายไดจากการประกอบ
อาชีพอิสระ 

     

25. การประกอบอาชีพอิสระทําใหขาพเจารูสึกเสีย
ศักดิ์ศรี 

     

26. ขาพเจาสามารถประกอบอาชีพอิสระได      
27. ขาพเจามักติดตามขอมูลหรือขาวสารเกี่ยวกับ

อาชีพอิสระอยูเสมอ ๆ 
     

28. ขาพเจากระตือรือรนทีจ่ะประกอบอาชีพอิสระ      
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ตอนท่ี 3 (ตอ) 
 
ขอ ขอความ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
29. ถึงแมขาพเจาจะมีงานประจําขาพเจาก็จะทํา

อาชีพอิสระเปนงานเสริม 
     

30. เม่ือเห็นคนที่ประสบความสําเร็จจากการ
ประกอบอาชีพอิสระขาพเจาตองการที่จะทําให
ไดในแบบนั้น 

     

31. ขาพเจาแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

     

32. อาชีพอิสระเปนหนทางเลือกหนึ่งที่ขาพเจาตั้งใจ
จะทําหลังสําเร็จการศึกษา 

     

33. ขาพเจาตองการประกอบอาชีพที่สามารถเปน
เจาของกิจการเอง 

     

34. ขาพเจาชอบคิดคนส่ิงแปลก  ๆใหม      
35. ขาพเจามักใชเวลาวางจากการเรียนฝกฝนตนเอง

ใหมีความชํานาญหรือมีทักษะในการประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อไวในโอกาสขางหนา 

     

36. ขาพเจาสามารถนําความรูที่เรียนมาสรางรายได
บนอินเตอร 

     

37. ขาพเจามีรายไดจากการประกอบอาชีพอิสระจึง
ไมตองรบกวนคาใชจายจากผูปกครอง 

     

 
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่จะใหบัณฑิตประกอบ
อาชีพอิสระ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

ดวยความขอบคุณจาก อ.ธันยนันท  ทองบุญตา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวธันยนันท  ทองบุญตา 
 
ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจํา 

สํานักกิจการนักศึกษา  และหมวดศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูเทพสตรี 
  การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 
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