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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและหาความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร 
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับปจจัยสวนบุคคล  
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช 
เปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัย พบวา 1. นักศึกษามี 
เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร ดานความคิด และดานแนวโนมท่ีจะแสดงพฤติกรรมอยูในระดับมาก สวนดาน 
ความรูสึกนั้นอยูในระดับปานกลาง 2. ระดับชั้นที่กำลังศึกษา แรงจูงใจในการเขาศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร 
ความภาคภูมิใจในการเปนนักศึกษาคหกรรมศาสตร การรับรูบทบาทของวิชาชีพคหกรรมศาสตร วิธีการ 
จัดการเรียนการสอน และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร มีความสัมพันธกับเจตคติตอ
วิชาชีพคหกรรมศาสตรของนักศึกษา สวนสาขาวิชาที่ศึกษา ไมมีความสัมพันธกับเจตคติที่มีตอวิชาชีพ
คหกรรมศาสตรของนักศึกษา 

Abstract 
  The objectives of this research are to study and find the relation between the attitudes  
towards Home Economics Profession of students of the Faculty of Home Economics Technology,  
Rajamangala University of Technology, Phra Nakhon, and personal factors, internal factors and  
external factors. The sampling group having been used is 310 undergraduate students of the  
Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology, Phra Nakhon.  
Tools used are questionnaires; data analysis is descriptive and inferential statistics. The result  
of the research reveals that: 1. The attitudes of students towards Home Economics Profession on  
the aspect of the idea and trend to express their behaviors are in a good level while the aspect 
of their feelings are in a mean level. 2. Level of class in which students are studying, motivation 
in being enrolled to study Home Economics Profession, pride in being Home Economics 
students, recognitions on the role of Home Economics Profession, methods of learning and 
teaching and Home Economics Profession Learning and Teaching Curriculum arrangements have 
the relation with the attitudes towards Home Economics Profession of students where as the 
subject having been studied has no relation with the attitudes towards Home Economics 
Profession of the students. 
คำสำคัญ : เจตคติ  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 
Keywords : Attitudes, Home Economics Profession  
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1. บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  

2542 ใหความหมายของคำวา การศึกษา คือ  

กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ 

บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก  

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ 

สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 

การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพ 

แวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนให 

บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กรมวิชา 

การ, 2544) ดังนั้น การศึกษาจึงเปนหัวใจสำคัญ 

ในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ  

เจตคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให 

บุคคลเกิดความภาคภูมิใจและรับรูบทบาทหนาที่ 

ของตน สามารถพัฒนาตนเองไปสูศักยภาพสูงสุด 

และมีจิตสาธารณะในการแกปญหาสังคม รวมถึง 

ดูแลสภาพแวดลอมและจัดการทรัพยากรของ 

ประเทศใหเกิดประโยชนอยางคุมคา สอดคลอง 

กับหลักสูตรคหกรรมศาสตรซึ่งเปนศาสตรที ่

เกี่ยวของในเรื่องครอบครัวที่ซึ่งเปนหนวยพื้นฐาน 

ที่สำคัญของสังคม มีประโยชนตอบุคคล สังคม ใน 

การใชทรัพยากรไดอยางเกิดประสิทธิภาพ เพื่อ 

ตนเอง ครอบครัว และเพื่ออาชีพ รวมทั้งชวยใน 

การแกปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบตอครอบครัว 

อันนำไปสูปญหาสังคม ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของตนเอง ครอบครัวและสังคมใหสามารถใชชีวิต 

ไดอยางมีความสุขรวมกับส่ิงแวดลอม (นนทลี,  

2545) แตความเขาใจและการยอมรับวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตรยังไมแพรหลายกวางขวางจาก 

การศึกษาของจิตตินันท (2547) ไดประมวลปญหา 

ไวดังนี้ ประการแรก คือ เกิดจากภาพลักษณและ 

เจตคติของสังคม เขาใจวางานคหกรรมศาสตร 

เปนเร่ืองของงานบานการเรือนซึ่งเปนเร่ืองใกลตัว 

ที่อยูในชีวิตประจำวันไมจำเปนตองศึกษาเลาเรียน

ก็ไดและมองเห็นวาเปนงานที่สามารถเรียนรูได 

จากการถายทอดภายในครอบครัวเปนเพียงงาน 

บานที่ไมมีความสำคัญไมใชวิชาชีพที่สามารถนำไป 

ประกอบอาชีพที่มีรายได ทำใหบุคคลทั่วไปมองไม 

เห็นถึงคุณคาของวิชาชีพคหกรรมศาสตร ประการ 

ที่สอง คือ เอกลักษณของวิชาชีพ เนื่องจาก

คหกรรมศาสตรมีความหมายกวางขวางครอบคลุม 

ทุกขอบขายงานที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิตของ 

มนุษย ตั้งแตเริ่มตนชีวิตจนสิ้นสุดชีวิตจึงเปนการ 

ยากที่จะกำหนดเอกลักษณที่ชี้ชัดเกี่ยวกับขอบเขต 

งานที่รับผิดชอบเพียงดานเดียวเชนวิชาชีพอื่น ๆ 

ประการที่สาม คือ คานิยมทางเพศ ซ่ึงคนในสังคม 

มักเขาใจวางานคหกรรมศาสตรเปนงานของ 

ผูหญิงเปนเร่ืองของการประกอบอาหาร การเย็บ 

ปกถักรอย การเล้ียงดูเด็กไมใชงานของผูชายตาม 

คานิยมทางเพศของสังคมไทย ผูชายที่ศึกษา

วิชาชีพคหกรรมศาสตรจึงถูกมองวามีนิสัยเปน 

ผูหญิงและไดรับการดูถูกดูหมิ่นความเปนชาย 

ประการสุดทาย คือ มาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่ง 

คหกรรมศาสตรยังไมมีมาตรฐานทางวิชาชีพเชน 

วิชาชีพอื่น ทั้ง ๆ ที่คหกรรมศาสตรเปนวิชาชีพที่ 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคคลและปรับปรุง 

ความจำเปนพื้นฐานในการดำรงชีวิต  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เปนสถานศึกษาที่มุงมั่นจะผลิตบัณฑิตออกมาใหมี 

ประสิทธิภาพมากที่สุดเนนจัดการศึกษาวิชาชีพ 

ระดับสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

และเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมีความเช่ียวชาญ 

และชำนาญในการทำงานอยางมีรูปธรรมที่ชัดเจน  

ปจจุบันเปดสอน 9 คณะ สำหรับการวิจัยครั้งนี้
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คณะที่ผูวิจัยศึกษา คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรม- 

ศาสตร เนื่องจากเปนคณะที่มีการจัดการเรียน 

การสอนในลักษณะวิชาชีพ โดยเปนแหลงเรียนรู 

ชั้นนำดานคหกรรมศาสตร มุงเนนผลิตบัณฑิต 

นักปฏิบัติเฉพาะทางจัดการเรียนการสอนทางดาน 

คหกรรมศาสตร มีการจัดหลักสูตรการเรียน 

การสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตรดำเนินการโดย 

คณาจารยผู เชี่ยวชาญที่มีความรู เชิงลึกดาน 

คหกรรมศาสตรจากการศึกษาของรพีพรรณ  

(2541) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนคติตอการเรียนสาขา 

วิ ช า คหก ร รมศ าสตร ข อ งนั ก ศึ กษ า ร ะดั บ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราช- 

มงคลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา  

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีทัศนคติ 

ตอการเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตรโดยรวม 

ดานครู ดานวิชาที่เรียน ดานสื่อและอุปกรณ 

การเรียนการสอน ดานบรรยากาศในการเรียน 

การสอน และดานเพื่อนอยูในระดับปานกลาง 

ยกเวนทัศนคติดานการเห็นคุณคาของการศึกษา 

อยู ในระดับดี ซึ่ งแสดงให เห็นวาในภาพรวม 

นักศึกษายังมีทัศนคติตอการศึกษาในวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตรยังไมดี ซึ่งจำเปนตองแกไขและ 

เปลี่ยนแปลงความคิด ความรูสึก และดานแนวโนม 

ในการแสดงพฤติกรรมดังกลาวใหหมดไป 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยสนใจศึกษา  

เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรของนักศึกษา  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่กำลังศึกษาอยูใน 

ระดับชั้นปที่ 1-4 เพื่อนำผลวิจัยมาเปนขอมูลใน 

การปลูกฝงเจตคติใหกับนักศึกษา เพราะเจตคติ 

เปนสิ่งที่สามารถเปล่ียนแปลงได นักศึกษาเหลานี้ 

เปนผูที่จะนำความรูและทักษะที่ไดรับจากการ 

ศึกษาไปใชในอนาคต เพื่อประกอบอาชีพและ 

แสดงศักยภาพใหคนในสังคมไดรับรูและเขาใจใน 

ความเปนคหกรรมศาสตรที่มีคุณคาและเห็นความ 

สำคัญตอการดำรงชีวิตของมนุษย 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1.2.1 ศึกษาเจตคติตอวิชาชีพคหกรรม- 

ศาสตรของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรม- 

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 1.2.2 ศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคต ิ

ตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรกับปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก ระดับชั้นที่กำลังศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา 

ปจจัยภายใน ไดแก แรงจูงใจในการเขาศึกษา 

วิชาชีพคหกรรมศาสตร ความภูมิใจในการเปน 

นักศึกษาคหกรรมศาสตรและการรับรูบทบาทของ 

วิชาชีพคหกรรมศาสตร ปจจัยภายนอก ไดแก  

วิธีการจัดการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตร 

การเรียนการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 1.3.1 ประชากร 

 คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีกำลังศึกษาใน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 จำนวน  

310 คน 

 1.3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  

ระดับชั้นที่กำลังศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษาปจจัย 

ภายใน ไดแก แรงจูงใจในการเขาศึกษาวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร ความภาคภูมิใจในการเปน 
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นักศึกษาคหกรรมศาสตรและการรับรูบทบาทของ 

วิชาชีพคหกรรมศาสตร ปจจัยภายนอก ไดแก  

วิธีการจัดการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตร 

การเรียนการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร  

 ตัวแปรตาม คือ เจตคติตอวิชาชีพคหกรรม- 

ศาสตรของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.4 สมมติฐานในการวิจัย 

 ปจจัยสวนบุคคลปจจัยภายใน และ ปจจัย 

ภายนอก มีความสัมพันธกับเจตคติตอวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตรของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 เพ่ือปลูกฝงนักศึกษาใหมีเจตคติใน 

วิชาชีพคหกรรมศาสตร 

 1.5.2 เปนขอมูลใหแกคณาจารย สถาน 

ศึกษา ในการวางนโยบายการจัดการเรียน 

การสอนและหลักสูตรคหกรรมศาสตร 

 1.5.3 เปนแนวทางในการแนะแนวนักศึกษา 

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เพื่อใหเกิด 

แรงจูงใจในการเขาศึกษาในภาคเรียนตอ ๆ ไป 

เพราะเมื่อทุกคนที่เขามาศึกษาเขามาดวยแรง 

จูงใจในทางบวก จะสงผลใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตรมากยิ่งข้ึน 

2. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยเชิงสำรวจ  

(Survey Research) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของ 

เจตคติที่มีตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรของนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

2.1 กลุมตัวอยางใชในการศึกษา 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1-4 คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ป 

การศึกษา 2553 จำนวน 310 คน ซึ่งไดจากการ 

คำนวณขนาดของกลุมตัวอยางในกรณีทราบ 

จำนวนประชากรที่แนนอน (Finite Population)  

2.2 การสรางเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบ  

สอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางข้ึนตาม 

วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย 

แบงออกเปน 7 ตอนโดยผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้ 

 2.2.1 ศึกษาขั้นตอนและเนื้อหาการสราง 

แบบสอบถามจาก ตำรา เอกสาร ตาง ๆ และ 

งานวิจัย รวมถึงสิ่งพิมพที่ เกี่ยวของ เพ่ือเปน 

แนวทางในการสรางแบบสอบถามโดยในสวนของ 

แบบสอบถามดานเจตคติที่มีตอวิชาชีพคหกรรม- 

ศาสตรนั้น ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามของโสรฌา  

(2549) และ นันทวิทย (2548) มาปรับใชเพ่ือให 

เกิดความเหมาะสม จากนั้นจึงดำเนินการสราง 

แบบสอบถามตรงแนวทางที่ไดศึกษา 

 2.2.2 ดำเนินการสรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ  

 ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการเขาศึกษาวิชาชีพ  

คหกรรมศาสตร ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน 
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ประมาณคา (Rating Scale) มีระดับคะแนน 5 

ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอย 

 ตอนท่ี 3 ความภาคภูมิใจในการเปนนักศึกษา 

มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  

Scale) มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด  

มาก ปานกลาง นอย และนอย 

 ตอนท่ี 4 การรับรูบทบาทของวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร มีลักษณะเปนมาตราสวน 

ประมาณคา (Rating Scale) มีระดับคะแนน  

5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ 

นอย 

 ตอนท่ี 5 วิธีการจัดการเรียนการสอนม ี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  

Scale) มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ เห็นดวย 

อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็น 

ดวยอยางยิ่ง 

 ตอนท่ี 6 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  

Scale) มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ เห็นดวย 

อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็น 

ดวยอยางยิ่ง 

 ตอนที่ 7 เจตคติที่มีตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานความคิด ดานความ 

รูสึก และดานแนวโนมในการแสดงพฤติกรรม ม ี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

มีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง  

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 2.2.3 นำเครื่องมือที่สรางและผานการ 

พิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว 

ไปพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จาก 

ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แลวนำผลการตรวจ 

สอบของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง  

(IOC)  

 2.2.4 นำเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณ 

แลว ไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 30 คน 

 2.2.5 นำแบบสอบถามมาคำนวณคาสัม- 

ประสิทธสหสัมพันธตามวิธีของเพียรสันไดคา 

อำนาจจำแนกและนำแบบสอบถามมาคำนวณคา 

ความเชื่อมั่นโดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของครอนบัค 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นเตรียมการ 

 2.3.1 ผู วิจัยติดตอขอหนังสือจากคณะ 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร เสนอตอคณบดีคณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

กรุงเทพ เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลในการทดสอบ 

เครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try  

Out) กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน  

30 คน 

 2.3.2 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย 

ตนเอง โดยผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา 

และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

จากกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหมี 

จำนวนมากกวาจำนวนของกลุมตัวอยางที่คำนวณ 

ได เพื่อปองกันการสูญหายและความไมสมบูรณ 

ของแบบสอบถาม 
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 2.3.3 ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 

ขอมูลประมาณ 1 สัปดาห ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม  

พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได 

แบบสอบถามจำนวนทั้งส้ิน 330 ชุด 

 2.3.4 นำแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ  

จำนวน 310 ชุด ไปจัดกระทำและวิเคราะหขอมูล 

2.4 การวิเคราะหขอมูล  

 วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สำเร็จรูป ดังนี้  

 2.4.1 วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานตามตัวแปร 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับช้ันที่กำลังศึกษา  

สาขาวิชาที่ศึกษา โดยนำขอมูลมาแจกแจงความถี่  

คำนวณหาคารอยละ แลวนำเสนอในรูปตาราง 

ประกอบความเรียง 

 2.4.2 วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานตามตัวแปร 

ปจจัยภายใน ไดแก แรงจูงใจในการเขาศึกษา 

วิชาชีพคหกรรมศาสตร ความภาคภูมิใจในการ 

เปนนักศึกษาคหกรรมศาสตรและการรับรูบทบาท 

ของวิชาชีพคหกรรมศาสตร ปจจัยภายนอก ไดแก  

วิธีการจัดการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตร 

การเรียนการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร โดย 

แสดงคาคะแนนเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 2.4.3 วิเคราะหระดับเจตคติตอวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร ดานความคิด ความรูสึก และ 

ดานแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมของนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เปนกลุมตัวอยาง  

โดยแสดงคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบ 

ความเรียง 

 2.4.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางเจตคติ 

ตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรของนักศึกษา คณะ 

เทคโนโล ยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เปนกลุมตัวอยาง  

กับตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับชั้นที ่

กำลังศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา โดยการทดสอบ 

ความสัมพันธ (The x2– test for Independence) 

เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 แลวนำเสนอใน 

รูปตารางประกอบความเรียง 

 2.4.5 วิ เคราะหความสัมพันธ ระหว าง 

เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรของนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับปจจัยภายใน  

ไดแก แรงจูงใจในการเขาศึกษาวิชาชีพคหกรรม- 

ศาสตร ความภาคภูมิ ใจในการเปนนักศึกษา

คหกรรมศาสตร และการรับรูบทบาทของวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร ปจจัยภายนอก ไดแก วิธีการ 

จัดการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรการเรียน 

การสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร โดยการหาคา 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน เพื่อทดสอบ 

สมมติฐานขอที่ 2 และขอที่ 3 แลวนำเสนอใน 

รูปตารางประกอบความเรียง 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการวิเคราะห  

 3.1.1 ขอมูลทั่ ว ไปของนักศึกษาคณะ 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยแสดงการ 

แจกแจงความถี่และหาคารอยละนำเสนอในรูป 

ตารางประกอบความเรียงปรากฏดังตารางที่ 1 
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 จากตารางที่ 1 แสดงวา ปจจัยสวนบุคคล 

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เปน 

กลุมตัวอยาง จำนวน 310 คน จำแนกได ดังนี้  

ระดับชั้นที่กำลังศึกษา พบวา สวนใหญเปน 

นักศึกษาระดับชั้นปที่ 2 คิดเปนรอยละ 27.1  

ระดับชั้นปที่ 1 คิดเปนรอยละ 25.8 ระดับช้ันปที่  

3 คิดเปนรอยละ 25.2 และระดับชั้นปที่ 4  

คิดเปนรอยละ 21.9 ตามลำดับ สาขาวิชาที่ศึกษา  

พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชาอาหาร 

และโภชนาการ คิดเปนรอยละ 48.1 สาขาวิชา 

อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คิดเปนรอยละ  

12.6 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่อง 

แตงกาย คิดเปนรอยละ 11.6 สาขาวิชาการ

บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 11.4 

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของ 

 นักศึกษา 

 ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 

 1. ระดับชั้นที่กำลังศึกษา 

  ชั้นปที่ 1 80 25.8 

  ชั้นปที่ 2 84 27.1 

  ชั้นปที่ 3 78 25.2 

  ชั้นปที่ 4 68 21.9 

 2. สาขาวิชาที่ศึกษา 

 ออกแบบแฟชั่นผาและ 36 11.6 

  เคร่ืองแตงกาย 

 เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น 19 6.1 

 อาหารและโภชนาการ 149 48.1 

 วิทยาศาสตรการอาหาร 31 10.0 

  และโภชนาการ 

 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 39 12.6 

 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 36 11.6 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 

คิดเปนรอยละ 10.0 และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการสินคาแฟช่ัน คิดเปนรอยละ 6.1 ตามลำดับ 

 3.1.2 วิเคราะหปจจัยภายใน โดยแสดง 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอใน 

รูปตารางประกอบความเรียงปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 คาคะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 และการแปลผลระดับคะแนนของปจจัย 

 ภายในของนักศึกษา 

 ปจจัยภายใน x S ระดับ 

    คะแนน 

 1. แรงจูงใจในการเขาศึกษา 3.48 0.47 ปานกลาง 

  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 

  โดยรวม 

 2. ความภาคภูมิใจในการเปน 3.53 0.39 ปานกลาง 

  นักศึกษาคหกรรมศาสตร 

  โดยรวม 

 3. การรับรูบทบาทของ 3.86 0.40 มาก 

  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 

  โดยรวม 

 

 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา 

นั ก ศึ กษาคณะ เทค โน โล ยีคหกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เปน 

กลุมตัวอยาง มีความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ 

เขาศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตรอยู ในระดับ 

ปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.48 และสวนเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน 0.47 ความภาคภูมิใจในการเปน 

นักศึกษาคหกรรมศาสตรอยูในระดับปานกลาง 

มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.53 และสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 0.39 การรับรูบทบาทของวิชาชีพ  

คหกรรมศาสตรอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย  

3.86 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 
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 3.1.3 วิเคราะหปจจัยภายนอก โดยแสดง 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนำเสนอใน 

รูปตารางประกอบความเรียงปรากฏดังตารางที่ 3 

 จากตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา  

นั กศึ กษาคณะ เทค โน โลยี คหกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เปน 

กลุมตัวอยาง มีความคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการ 

เรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนน 

เฉลี่ย 3.63 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38  

การ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร อยูในระดับมาก มีคาคะแนน 

เฉลี่ย 3.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 

 3.1.4 วิ เ ค ร า ะ ห เ จ ต ค ติ ต อ วิ ช า ชี พ 

คหกรรมศาสตร ดานความคิด ดานความรูสึก  

และดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรม โดย 

แสดงคา เฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดัง 

ตารางท่ี 4 

 จากตารางท่ี 4 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา 

เจตคติที่มีตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร ดานความ 

คิดอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.26 และ 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 ดานความรูสึกอยูใน 

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.75 และสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 0.37 และดานแนวโนมในการแสดง 

พฤติกรรมอยูในระดับดี มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.82  

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 

 3.1.5 วิเคราะหความสัมพันธระหวาง 

เจตคติที่มีตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรของ 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับชั้นที่กำลังศึกษา  

ตารางที่ 3 คาคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 และการแปลผลระดับคะแนนของปจจัย 

 ภายนอกของนักศึกษา 

 ปจจัยภายใน x S ระดับ 

    คะแนน 

 1. วิธีการจัดการเรียน 3.63 0.38 ปานกลาง 

  การสอนโดยรวม 

 2. การจัดหลักสูตรการเรียน 3.73 0.43 มาก 

  การสอนวิชาชีพ 

  คหกรรมศาสตรโดยรวม 

 

ตารางท่ี 4 คาคะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 และการแปลผลระดับคะแนนเจตคติตอ 

 วิชาชีพคหกรรมศาสตร ดานความคิด 

 ดานความรูสึก และดานแนวโนมที่จะ 

 แสดงพฤติกรรมของนักศึกษา 

 เจตคติตอวิชาชีพ x S ระดับ 
 คหกรรมศาสตร   คะแนน  
 ดานความคิด 
 ดานความรูสึก และ 
 ดานแนวโนมท่ีจะแสดง 

 พฤติกรรม 

 1. เจตคติที่มีตอวิชาชีพ 3.26 0.43 มาก 

  คหกรรมศาสตร  

  ดานความคิดโดยรวม 

 2. เจตคติที่มีตอวิชาชีพ 2.75 0.37 ปานกลาง 

  คหกรรมศาสตร  

  ดานความรูสึกโดยรวม 

 3. เจตคติที่มีตอวิชาชีพ 3.82 0.42 มาก 

  คหกรรมศาสตร  

  ดานแนวโนมในการแสดง 

  พฤติกรรมโดยรวม 
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และสาขาวิชาที่ศึกษา โดยการทดสอบความ 

สัมพันธ (The x2- test for Independence) 

นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงดัง 

ตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาชีพ  

 คหกรรมศาสตร กับระดับชั้นท่ีกำลัง 

 ศึกษาและสาขาวิชาที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ศึกษา x2 Sig. 

 1. ระดับชั้นที่กำลังศึกษา 

  ชั้นปที่ 1 

  ชั้นปที่ 2 16.82 0.01 

  ชั้นปที่ 3 

  ชั้นปที่ 4 

 2. สาขาวิชาที่ศึกษา 

 ออกแบบแฟชั่นผาและเคร่ืองแตงกาย 

 เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ัน 

 อาหารและโภชนาการ 11.23 0.34 

 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 

  อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

  การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

 

 จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาโดยรวม แสดง 

วา ระดับชั้นท่ีกำลังศึกษามีความสัมพันธกับ 

เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรของนักศึกษา  

แตสาขาวิชาท่ีศึกษาไมมีความสัมพันธกับเจตคต ิ

ตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรของนักศึกษา 

 3.1.6 ความสัมพันธระหวางเจตคติตอ 

วิชาชีพคหกรรมศาสตร กับแรงจูงใจในการเขา 

ศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร ความภาคภูมิใจ 

ในการเปนนักศึกษาคหกรรมศาสตร และการ 

รับรูบทบาทของวิชาชีพคหกรรมศาสตรดัง 

ตารางที่ 6  

 จากตารางท่ี 6 เมื่อพิจารณาโดยรวม แสดง

วา แรงจูงใจในการเขาศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

ความภาคภูมิใจในการเปนนักศึกษาคหกรรมศาสตร 

มีความสัมพันธทางบวกและการรับรูบทบาทของ 

วิชาชีพคหกรรมศาสตร มีความสัมพันธทางลบ 

กับเจตคติตอวิชาชีพคหกรรม อยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.1.7 ความสัมพันธระหวางเจตคติตอ

วิชาชีพคหกรรมศาสตร กับวิธีการจัดการเรียน

การสอน และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

วิชาชีพคหกรรมศาสตรดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 6 สหสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาชีพ  

 คหกรรมศาสตร กับแรงจูงใจในการเขา 

 ศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร ความ 

 ภาคภูมิใจในการเปนนักศึกษาคหกรรม- 

 ศาสตรและการรับรูบทบาทของวิชาชีพ 

 คหกรรมศาสตร 

  ตัวแปรที่ศึกษา คาสัมประสิทธ์ิ (sig.) 

    สหสัมพันธ (r) 

 1. แรงจูงใจในการเขาศึกษา 0.13* 0.01 

  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 

 2. ความภาคภูมิใจในการเปน 0.21* 0.00 

  นักศึกษาคหกรรมศาสตร 

 3. การรับรูบทบาทของ -0.14* 0.01 

  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาโดยรวม แสดง 

วา วิธีการจัดการเรียนการสอน และการจัด

หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 

4. สรุป 
4.1 สรุปผลและอภิปรายผล 

 4.1.1 เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นั ก ศึ กษาคณะ เทค โน โลยี คหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

มีเจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร ดานความคิด 

ดานแนวโนมในการแสดงพฤติกรรม อยูในระดับ

มาก สวนดานความรูสึกนั้นอยูในระดับปานกลาง 

แตถาหากพิจารณาเจตคติเปนรายขอ จะมีจำนวน 

4 ขอ ท่ีมีคะแนนอยูในระดับนอย คือ ขอที่กลาว

วาวิชาชีพคหกรรมศาสตรเกี่ยวของกับงานในบาน

เพียงอยางเดียววิชาชีพคหกรรมศาสตรเหมาะ

สำหรับสตรี มีโอกาสเลือกสาขาวิชาเรียนใหม จะ

ไมเลือกเรียนสาขาน้ีอีก และในการเรียนสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตรของผูเรียนขอเพียงแคสอบผาน  

ซึ่งเปนขอความเชิงลบ นักศึกษาสวนใหญจึงไม 

เห็นดวยกับขอความดังกลาว ทั้งนี้อาจเน่ืองจาก 

การยอมรับวิชาชีพคหกรรมศาสตรยังไมแพรหลาย 

กวางขวางเชนเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ รวมถึงงาน 

ดานคหกรรมศาสตรสวนใหญจะจำกัดแคบใน 

ครอบครัว ไมขยายความสำคัญไปสูสังคม ชุมชน  

ทำใหสังคมไมทราบบทบาทหนาที่และขอบขาย 

ของงานดานคหกรรมศาสตรและที่สำคัญยังขาด 

การประชาสัมพันธงานดานนี้ใหสังคมไดรับรูถึง 

ประโยชนคุณคาของการนำความรูดานคหกรรม- 

ศาสตรไปใชในชีวิตประจำวัน ตั้งแตระดับครัวเรือน 

ถึงการทำงาน สอดคลองกับแนวคิดของจิตตินันท  

(2547) ไดกลาวถึงปญหาของการไมยอมรับใน 

วิชาชีพคหกรรมศาสตรไววา เกิดจากภาพลักษณ 

และเจตคติของสังคม ที่เกิดจากความเขาใจวา 

งานคหกรรมศาสตรเปนเรื่องของงานบานการเรือน 

ที่เปนเรื่องใกลตัวที่อยูในชีวิตประจำวันไมจำเปน 

ตองศึกษาเลาเรียนก็ไดและมองเห็นวาเปนงาน 

ที่สามารถเรียนรู ไดจากการถายทอดภายใน 

ครอบครัวเปนเพียงงานบานที่ไมมีความสำคัญ 

ไมใชวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพที่มี 

รายได ทำใหบุคคลทั่วไปมองไมเห็นถึงคุณคาของ 

วิชาชีพ 

 4.1.2 ความสัมพันธระหวางเจตคติตอ

วิชาชีพคหกรรมศาสตร กับปจจัยสวนบุคคล  

 ระดับชั้นที่กำลังศึกษา มีความสัมพันธกับ  

เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร ซึ่งสอดคลอง 

กับสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการศึกษา 

ในระดับชั้นที่สูงขึ้นทำใหเกิดความรู ความสนใจใน 

ตารางที่ 7 สหสัมพันธระหวางเจตคติตอวิชาชีพ  

 คหกรรมศาสตร กับวิธีการจัดการเรียน 

 การสอนและการจัดหลักสูตรการเรียน 

 การสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

   
ตัวแปรที่ศึกษา

 คาสัมประสิทธิ์ (sig.) 

    สหสัมพันธ (r) 

 1. วิธีการจัดการเรียน 0.19* 0.00 

  การสอน 

 2. การจัดหลักสูตร 0.31* 0.00 

  การเรียนการสอน 

  วิชาชีพคหกรรมศาสตร 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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วิชาชีพคหกรรมศาสตร ซ่ึงเกิดจากการปลูกฝง 

และการถายทอดความรูและประสบการณจากคร ู

ผูสอนในรายวิชาหลักการวิชาชีพ คหกรรมศาสตร  

รวมถึงการเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงออกถึง 

ความรูความสามารถและเชิญชวนเขารวมทำ 

กิจกรรมที่คณะจัดข้ึน เชน คาพัฒนาชุมชนและ 

คายอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เปนตน จึงสงผลให 

นักศึกษาเกิดสำนึกและมีความรูสึกที่ดีตอวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตรเพิ่มข้ึน ตามลำดับ สอดคลองกับ  

ธิดารัตน (2542) ศึกษา พบวา ความสัมพันธ 

ระหวางความรูเกี่ยวกับอาชีพกับเจตคติตอวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตรของนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต  

พบวา นักศึกษาที่มีระดับช้ันปแตกตางกัน มี 

เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรแตกตางกัน ทั้ง

ในดานความคิด ความรูสึก และแนวโนมในการ

แสดงพฤติกรรม  

 สาขาวิชาที่ศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ 

เจตคติตอวิชาชีพคหกรรม ซ่ึงไมสอดคลองกับ 

สมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุมตัวอยาง 

ที่ตอบแบบสอบถามเปนกลุมนักศึกษาสาขาวิชา 

อาหารและโภชนาการ (149 คน) ซึ่งสวนใหญ 

หลักสูตรจะมุงเนนใหเรียนทางดานอาหารและ 

โภชนาการ ทำใหนักศึกษาขาดการรับรูขอบขาย

ของงานดานคหกรรมศาสตรที่มีความเก่ียวของ 

สัมพันธกับศาสตรแขนงอื่น ๆ ดังที่ จิตตินันท  

(2547) ไดกลาวไววา คหกรรมศาสตรเปนวิชาชีพ 

ที่มีลักษณะเดนในการประยุกตความรูของศาสตร 

หลายสาขามาผสมผสานใหเกิดประโยชน โดยมี 

เปาหมายหลัก คือ การพัฒนาคนและครอบครัว 

และจากพ้ืนของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  

ตามแนวพระราชดำริฯ นอกจากนั้น วิธีการจัดการ 

เรียนการสอนในแตละสาขาอาจสงผลใหนักศึกษา

มีเจตคติที่แตกตางกัน เนื่องจากความรูและ

ประสบการณของครูผูสอนท่ีจบคุณวุฒิอื่น ๆ ที่

ไมใชวุฒิดานคหกรรมศาสตร จึงไมเห็นความ

สำคัญและเขาใจขอบขายและบทบาทของงาน

ดานคหกรรมศาสตร จึงมุงเนนการเรียนการสอน

เฉพาะดาน สงผลใหเจตคติของนักศึกษาแตละ

สาขาแตกตาง 

 4.1.3 ความสัมพันธระหวางเจตคติตอ 

วิชาชีพคหกรรมศาสตร กับปจจัยภายใน  

 แรงจูงใจในการเขาศึกษาวิชาชีพคหกรรม- 

ศาสตร ของนักศึกษาอยูในระดับปานกลางและมี 

ความสัมพันธกับเจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลอง 

กับสมมติฐานขอที่ 2 หากพิจารณาเปนรายขอ จะ 

พบวา มีจำนวน 4 ขอ ที่มีระดับมาก คือ ความมี 

ชื่อเสียงของคณะหรือสถาบัน สามารถนำความรู 

จากการศึกษาไปหารายไดพิเศษเสริม ตองการนำ 

ความรูไปเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และ 

เปนวิชาที่ เหมาะสมกับความรูความสามารถ 

ของตนเอง ท้ังนี้อาจเนื่องจากคณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตรเปดการเรียนการสอนมาเปนเวลา 

นานและมีการบริการดานความรูถายทอดสูชุมชน  

ทำให มี ชื่ อ เสี ยง เปนที่ รู จั กอย างแพรหลาย  

สอดคลองกับการศึกษาของธัญชนก (2549)  

กลาวถึงการจูงใจดานการศึกษาไววาเปนการ 

ตัดสินใจที่สลับซับซอน เนื่องจากตองลงทุนทาง 

ดานคาใชจายและเวลา นอกจากน้ี การตัดสินใจ 

เขารวมกิจกรรมการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง 

จะรวมถึงการยอมรับเงื่อนไขขอตกลงและเกณฑ 

ตาง ๆ ดวย และไดแบงแรงจูงใจออกเปน 4 ดาน  

ไดแก แรงจูงใจดานการพัฒนาตนเอง แรงจูงใจ 

ดานสังคม แรงจูงใจดานอาชีพ แรงจูงใจดาน 

สถาบัน 
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 ความภาคภูมิ ใจในการเปนนัก ศึกษา

คหกรรมศาสตร ของนักศึกษาอยู ในระดับ 

ปานกลางและมีความสัมพันธกับเจตคติตอวิชาชีพ

คหกรรมศาสตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 หาก

พิจารณาเปนรายขอ จะพบวา มีจำนวน 2 ขอ ที่มี

ระดับคะแนนนอย คือ ทำใหเกิดปมดอยในการ

ดำรงชีวิตในสังคม และรูสึกอับอายที่เรียนสาขา

วิชาคหกรรมศาสตร ทั้งนี้อาจเนื่องจากสังคมโดย

ทั่วไปยังขาดการรับรูเรื่องบทบาทความสำคัญ 

จากการเรียนการสอนดานคหกรรมศาสตร และ

มองวาการเรียนสาขานี้เปนเรื่องเกี่ยวกับงานบาน

การเรือน ไมมี โอกาสที่จะสรางช่ือเสียงหรือ

ประสบความสำเร็จในชีวิต เปนอาชีพที่ไมมีความ

สำคัญและไมมีโอกาสร่ำรวย ซ่ึงสอดคลองกับ 

กรองกาญจน (2548) ไดใหความหมายของบุคคล

ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองไววา บุคคลที่มีความ

ภาคภูมิใจจะรับรูคุณคาของตนตามความจริง 

ตระหนักถึงศักยภาพที่แทจริงของตน มีความ

สามารถในการทำงานใหประสบความสำเร็จ  

 การรับรูบทบาทของวิชาชีพคหกรรมศาสตร  

ของนักศึกษาอยูในระดับมากและมีความสัมพันธ 

ทางลบกับเจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรอยาง 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ 

สมมติฐานขอที่ 2 ทั้ งนี้อาจเนื่องจากคณะ 

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตรไดเปดโอกาสใหนัก 

ศึกษามีสวนรวมในการไดเผยแพรความรูบริการ 

วิชาชีพแกสังคมกับบุคคลภายนอก แตยังขาดการ 

อภิปรายหรือพูดคุยถึงการกระทำดังกลาว ซึ่ง 

สอดคลองกับแนวคิดของปรีชา (2547) กลาวไว

วา การรับรูเปนกระบวนการพฤติกรรมที่เกิดข้ึนใน

ตัวบุคคล ที่เก่ียวกับสภาพแวดลอมภายนอก การ

เผชิญหนากับสิ่งเรา การคัดเลือก การจัดระเบียบ

และการตีความขอมูลดิบ ซึ่งไมสามารถสังเกตได

โดยตรง 

 4.1.4 ความสัมพันธระหวางเจตคติตอ

วิชาชีพคหกรรมศาสตร กับปจจัยภายนอก  

 วิธีการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษา 

อยู ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธกับ 

เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร อยางมีนัย- 

สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ 

สมมติฐานขอที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องจากคณะเทคโนโลย ี

คหกรรมศาสตรขาดหนวยงานรับผิดชอบการผลิต 

สื่อการเรียนการสอนและตำราเรียนที่ทันสมัย  

ทำใหนักศึกษาขาดเอกสารการเรียนการสอนที่ทัน

สมัย รวมถึงบรรยากาศในการเรียนการสอน ขาด

การสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง

หรือเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูและอาจารย 

ผูสอนสวนใหญใชวิธีการสอนแบบบรรยายมาก 

กวาการฝกหัดใหนักศึกษาได เรียนรูจากการ 

อภิปรายและแกปญหา ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการ 

เรียนรู (Problem-based Learning หรือ PBL)  

และการนำนักศึกษาไปดูงานในสถานประกอบการ 

ที่เกี่ยวของยังนอย จึงสงผลใหนักศึกษามีความคิด 

ในเรื่องนี้ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ อุไร  

(2544) อางจาก Bailey et al. (1993) ที่กลาวถึง 

การพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตรไววา สิ่งสำคัญ  

คือ วัตถุประสงคของหลักสูตร วิชาสำคัญที่ขาด

ไมได ไดแก วิชาสัมมนา ฝกงาน และวิจัย การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนประสบการณ

ตรงจากการสาธิตและการฝกปฏิบัติการทั้งในหอง

ปฏิบัติการและการฝกภาคสนาม สิ่งอำนวยความ

สะดวกตาง ๆ เชน หองสมุด วัสดุอุปกรณสำหรับ

ฝกภาคปฏิบัติ ตลอดจนหองปฏิบัติการควรมีครบ

ถวนและสมบูรณ  
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 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพ  

คหกรรมศาสตร ของนักศึกษาอยูในระดับมาก 

และมี ค ว ามสั มพั นธ กั บ เจตคติ ต อ วิ ช าชี พ 

คหกรรมศาสตรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  

.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 หาก 

พิจารณาเปนรายขอ จะพบวา มีจำนวน 6 ขอ ที่มี 

ระดับคะแนนปานกลาง คือ ไดฝกทักษะอยาง 

เพียงพอตอการนำไปใชในการประกอบอาชีพ  

หลักสูตรมีการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรู 

เพื่อการนำไปประกอบอาชีพ เนื้อหารายวิชาที่เรียน 

มีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กำหนดหลักสูตร 

การเรียนการสอนจูงใจใหผูเรียนสนใจที่จะประกอบ 

วิชาชีพคหกรรมศาสตร สถาบันมีหนวยงาน 

แนะแนวใหคำปรึกษาดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร  

และหลักสูตรมีวิชาเลือกเสรีเกี่ยวกับการประกอบ 

วิชาชีพใหกับนักศึกษาเลือกเรียน ทั้ งนี้อาจ 

เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่คณะ 

ใชในปจจุบันเปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 อาจมี

ขอบกพรองและขอจำกัดจากสภาพเศรษฐกิจของ 

สังคมไทยที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงไม 

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบ 

การและตลาดแรงงานในปจจุบันและเพียงพอตอ 

การนำไปประกอบอาชีพของนักศึกษา ซึ่งขณะนี ้

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรกำลังดำเนินการ 

ปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญสถานประกอบการ 

และหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมพิจารณาวิพากษ 

หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับอุไร (2544) อางจาก  

Bailey et al. (1993) ที่เสนอแนวคิดในการ 

พัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตรไววาการปฏิรูป 

หลักสูตร สถาบันการศึกษาจะตองประกันคุณภาพ 

การศึกษาโดยการปรับปรุงหลักสูตรอยูเสมอ ให 

ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  

ความตองการของตลาดแรงงาน และแนวโนม 

ของการจัดการศึกษา หลักสูตรตองเปนสากล  

เพื่อเตรียมตัวผูเรียนใหพรอมที่จะทำงานในระบบ 

เศรษฐกิจโลก ปจจัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมี 

อิทธิพลตอความสำเร็จในการตัดสินใจ การ 

วางแผน และโอกาสจางงานในอนาคต 

4.2 ขอเสนอแนะ 

 4.2.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 

 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม ี

เจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร ดานความคิด  

และดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมอยูในระดับ 

มาก สวนดานความรูสึกนั้นอยูในระดับปานกลาง  

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรควรมีการ 

ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร  

ตั้งแตระดับชั้นปที่ 1 ที่เริ่มเขามาศึกษาในสถาบัน 

และสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีการนำความรูไปเผยแพร 

ใหกับชุมชนและสังคม 

 4.2.2 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้ง 

ตอไป 

 4.2.2.1 ศึกษาปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ  

กับเจตคติตอวิชาชีพคหกรรมศาสตรที่นอกเหนือ 

จากการศึกษาในครั้งนี้ เชน บุคลิกภาพ คานิยม  

การอบรมเลี้ยงดู เปนตน เพื่อใหผลการวิจัย 

มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน อันเปนประโยชนตอ 

การพัฒนาและเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

 4.2.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับ 

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งเปดการเรียนการสอนใน 

วิชาชีพคหกรรมศาสตรและมีหลักสูตรใกลเคียง 

กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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5. กิตติกรรมประกาศ  

 วิทยานิพนธฉบับนี้สำเร็จลุลวงดวยความ 

กรุณาจาก รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส  

อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารยสมทรง  

สีตลายัน และรองศาสตราจารยนวลแข ปาลิวนิช  

กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่คอยชวยเหลือดูแล 

เอาใจใสอยางดีตั้งแตเริ่มเขาศึกษา ใหคำปรึกษา 

ทั้งในดานการเรียนและการทำงานวิจัยทำใหผูวิจัย 

ไดรับประสบการณอันมีคา 
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