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การประกอบอาชีพอิสระ 

     บทความนีต้องการนําเสนอใหผูอานท่ีสนใจจะประกอบอาชีพอิสระ ไมวาการเขามาประกอบอาชีพ
อิสระน้ีจะดวยสาเหตุอะไรกต็าม  จะไดมีขอมูลเพื่อศึกษากอนตัดสินใจ  การที่องคประกอบของการ
ประกอบอาชีพอิสระมีลักษณะการเขาออกจากอาชีพนี้ไมยากนกัประกอบกับ การใชเงินเร่ิมตนในการ
ลงทุนไมสูง ไมตองใชแรงงานจํานวนมาก ฯลฯ  จึงทําใหในแตและปมีผูสนใจจะประกอบอาชีพนี้ในแต
ละปเปนจํานวนมาก   
 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดรวบรวมความหมายของ
อาชีพอิสระ,การประกอบอาชีพอิสระ ,ปจจัยหลักและคุณสมบัติของการเปนผูประกอบอาชีพอิสระ  
ไวดังนี้คือ 



   1.  ความหมายของอาชีพอิสระและการประกอบอาชีพอิสระ 
      1. 1  อาชีพอิสระ  หมายถึง  อาชีพทุกประเภทท่ีผูประกอบการดําเนินการดวยตนเอง  แต
เพียงผูเดยีวหรือเปนกลุม  อาชีพอิสระเปนอาชีพท่ีไมตองใชคนจํานวนมาก  แตหากมีความจําเปน
อาจมีการจางคนอ่ืนมาชวยงานได  เจาของกิจการเปนผูลงทุน  และจําหนายเอง  คิดและตัดสินใจ
ดวยตนเองทุกเร่ือง  ซ่ึงชวยใหการพัฒนางานอาชีพเปนไปอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ  การ
ประกอบอาชีพอิสระ เชน ขายอาหาร  ขายของชํา  ซอมรถจักรยานยนต ฯลฯ ในการประกอบอาชีพ
อิสระ  ผูประกอบการจะตองมีความรู  ความสามารถในเร่ืองการบริหาร  การจัดการ เชน การตลาด  
ทําเลที่ต้ัง  เงินทุน  การตรวจสอบและประเมินผล  เปนตน  นอกจากนีย้ังตองมีความอดทนตองาน
หนัก  ไมถอถอยตอปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  มีความคิดริเร่ิม  สรางสรรค  และมองเหน็ภาพการ
ดําเนินงานของตนเองไดทะลุปรุโปรง 
       1.2  การประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง  การประกอบกิจการสวนตัวตาง ๆ ในการผลิต
สินคาหรือบริการที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนธุรกิจของตนเองไมวาธุรกิจนั้นจะเล็กหรือใหญก็ตาม  
มีอิสระในการกําหนดรูปแบบและวิธีดําเนนิงานของตัวเองไดตามความเหมาะสม  ไมมีเงินเดือน
หรือรายไดท่ีแนนอน  ผลตอบแทนท่ีไดรับคือเงินกําไรจากการลงทุน 
 2.  ปจจัยหลักในการประกอบอาชีพอิสระ 
      2.1  ทุน   โดยผูประกอบการจะตองวางแผนแนวทางการดําเนนิธุรกิจไวลวงหนาเพื่อให
ทราบวาจะตองใชเงินทุนประมาณเทาไร แลวพิจารณาวา มีเงินทุนเพยีงพอหรือไม  ถาไมพอจะหา
แหลงเงินทุนจากท่ีใด  อาจไดจากการรวมหุนลงทุนกนัในหมูญาติพี่นองและเพื่อนฝูง หรือการกูยมื
จากหนวยราชการหรือสถาบันการเงินตาง ๆ อยางไรก็ตามในระยะแรกไมควรลงทุนมากเกินไป
เนื่องจากยังไมทราบความตองการของตลาดท่ีแทจริง 
     2.2  ความรู  หมายถึง  ความรูในงานอาชีพท่ีจะมาประกอบอาชีพ  ซ่ึงอาจศึกษาและ
ฝกฝนขวนขวายหาความรูโดยการเรียนจากสถาบันท่ีใหความรูดานอาชีพซ่ึงมีท้ังของรัฐบาลและ
เอกชนหรือสมัครเรียนกับชมรมตาง ๆ หรือทํางานเปนลูกจางคนอ่ืนหรือทดลองปฏิบัติดวยตนเอง
เพื่อใหมีความรู  เกิดทักษะ ความชํานาญและประสบการณในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 
      2.3  การจัดการ เปนความสามารถในการบริหารงานของแตละบุคคลในการจัดการ
เกี่ยวกับอาชีพของตนเอง เปนสถานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน  การทํางานในเร่ืองคน เงิน เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชและกระบวนการทํางานตาง ๆ 
      2.4  การตลาด  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญปจจยัหนึ่งเพราะหากสินคาและบริการที่ผลิตข้ึนเปน
ท่ีติดหู  ติดตาของผูบริโภค ก็ถือวากระบวนการท้ังระบบไมประสบผลสําเร็จ  เนื่องจากไมสามารถ
แปรสินคาและบริการเหลานั้นใหเปนตัวเงินได  ดังนั้นการวางแผนการตลาด  ซ่ึงในปจจุบันมีการ
แขงขันสูงจึงควรไดรับการพฒันาเทคนิคตาง ๆใหทันสมัยเพื่อใหเปนท่ีสนใจของกลุมเปาหมาย 

     3.  ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอการประกอบอาชีพอิสระ 



      3.1   ความม่ันใจในตนเอง 
              -   ดานความเปนอิสระในการทําอะไรไดอยางม่ันใจ 
              -   ดานความกลาท่ีจะทําในส่ิงท่ีตนเองเหน็ถูกตอง 
              -   ดานความม่ันใจในการตัดสินใจดวยตนเอง 
              -   ในดานการไมสนใจเม่ือถูกวิพากษวจิารณ 
              -    ดานความกลาในการแสดงความคิดเห็นขัดแยงกับคนอ่ืน    

3.2   การรูจักถอยเพื่อท่ีจะกาวไปขางหนา 
- ดานการมีกําลังใจในการเร่ิมตนใหม 
- ดานความอดทนตอปญหาและอุปสรรค 
- ดานความสามารถในการตั้งสติแกปญหา 
- ดานความอดทนและใจเย็นเม่ือตกอยูในสถานการณวกิฤต 
- ความสามารถในการกลับไปตั้งหลักใหมเม่ือปญหารายแรง 

        4.      ปจจัยทางสังคมท่ีมีตอการประกอบอาชีพ 
4.1   ปจจัยทางดานครอบครัว  เปนปจจยัท่ีมีสวนในการผลักดันและเปนพลังสนับสนุน

สวนบุคคลซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจประกอบอาชีพอิสระของประชาชน  ดานการไดรับ
การสนับสนุนทางดานอารมณและจิตใจ  การสนับสนุนทางดานวัตถุส่ิงของและ
เงินทุน และการไดรับการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร 

4.2    ปจจัยทางดานชุมชน เปนการสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกันของคนในธุรกิจ
ชุมชนเปนอีกสวนหนึ่งท่ีมีสวนสนับสนุนและสงเสริมตอการตัดสินใจประกอบอาชีพ
อิสระของประชาชนดานการสนับสนุนทางดานอารมณและสังคม การสนับสนุน
ทางดานอุปกรณและเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพตลอดจนสนับสนนุสงเสริม
ทางดานขอมูลขาวสาร 

4.3  ปจจัยทางสถาบันสังคม  เปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีมีสวนในการสนับสนุนและสงเสริม
รวมท้ังผลักดนัทางดานนโยบายในอันท่ีชวยเหลือและสงเสริมใหประชาชนตัดสินใจ
ประกอบอาชีพอิสระใหมากข้ึนดานสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการรวมกลุม  การ
ฝกอบรมและใหความรูใหมๆ เพื่อพฒันาทักษะในการประกอบอาชีพ การสนับสนุน
ทางดานขอมูลแหลงเงินทุนและการสนับสนุนทางดานนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสงเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ 

   5 .   คุณสมบัติของการเปนผูประกอบอาชีพอิสระ 
5.1  กลาเส่ียง (Taking risk) 

       5.2  มีความคิดสรางสรรค (Taking initiative) 
                   5.3  มีความเช่ือม่ันในตนเอง (Self – Confidence) 



                    5.4  อดทน ไมทอถอย (Persistence and dealing with failure) 
                   5.5  มีวินัยในตนเอง  (Having discipline) 
                    5.6  มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ (Good attitude) 
                    5.7  มีความรอบรู (Seeking information) 
                    5.8  มีมนุษยสัมพันธ (Good human relationship) 
                    5.9  มีความซ่ือสัตย  (Honesty with customer) 
                    5.10  มีความรูพืน้ฐานในการเร่ิมทําธุรกิจ 
                    5.11  มีการพัฒนาตนเอง 
   6.   สาเหตุท่ีทําใหประสบความลมเหลว 

      จากหนังสือ How to start and run your own business ของ Clegg และ Banow  ไดกลาวถึง        
สาเหตุท่ีทําใหผูเร่ิมธุรกิจใหมประสบความลมเหลว  มีดังนี้ 

6.1 ขาดความเช่ียวชาญ 
6.2 ไมมีกลยุทธดานผลิตภัณฑและตลาด 
6.3 ประมาณขนาดของตลาดสูงเกินไป 
6.4 ประมาณระยะเวลาท่ีตองใชในการเร่ิมตนนอยเกินไป 
6.5 ขาดทุนดําเนินการ 
6.6 คาลงทุนเร่ิมแรกสูงเกินไป 
6.7 ผลของความกาวหนาในระยะเร่ิมแรก  ซ่ึงถากาวหนาแลวกาวตอเร็วเกนิไปก็จะ

เปนอันตราย 
6.8 เห็นเงินท่ีไดเปนกําไร 
6.9 ท่ีต้ังไมเหมาะสม 
6.10 การเลือกและจัดการกับบุคคลผิดพลาด 
6.11 ไมทําบัญชี 

7.    ปญหาและอุปสรรคและความตองการของ ผูประกอบอาชีพอิสระ 
ท่ีมาขอมูล  : ปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจประกอบอาชีพอิสระของประชาชน โดย  สุนสิา  บิลสมัท    

               7.1      ปญหาและอุปสรรคภายใน 
                        -  การขาดความรู 
                        -  การขาดทักษะ 
                        -  การขาดความเช่ือถือ 
                        -  การขาดความ กระตือรือลน 
               7.2        ปญหาและอุปสรรคภายนอก 

                     7.2.1   ดานทําเลท่ีต้ัง 



                         -  คาเชาสถานท่ีแพงเกินไป 
            -  สถานท่ีวางของขายมีไมเพยีงพอ 
            -  ทําเลที่ต้ังไมเหมาะสม  

                  7.2.2     ดานขอมูลขาวสาร 
            -  การสนับสนุนดานความรู 
            -  ความรูในเร่ืองความตองการของลูกคาอยางทันตอสถานการณ 

                  7.2.3     ดานเงินทุน 
                   -   ขาดความสมดุลระหวางรายรับ-รายจาย 
                   -   ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพอิสระ 
                  7.2.4      ดานตลาด 
                   -   ไมรูจักแหลงตนทุนของสินคา(แหลงผลิต) 
                   -    ลูกคามาซ้ือสินคานอย 
                   -    สินคาขายไมหมด 
                  7.2.5      ดานแรงงาน 
                   -    ขาดความชวยเหลือดานแรงงานจากบุคคลในครอบครัว 
                   -    กําลังแรงงานในการประกอบอาชีพมีไมเพยีงพอ 
                 7.2.6      ดานวัตถุและส่ิงของ 
                   -     ขาดความสะดวกในการนําสินคามาขาย 
                   -     ขาดความพรอมของสินคาท่ีใชในการประกอบอาชีพ 
              -     ขาดความพรอมดานอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีใชในการประกอบอาชีพ 
  8.   ขอมูลการรับจดทะเบียนพาณิชยของกรุงเทพมหานครท่ีนาสนใจ 
      จากสถิติการรับจดทะเบียนพาณิชยของกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2549  – 2552        

ทําใหสามารถสรุปอาชีพอิสระยอดนิยมของคนกรุงเทพมหานครจํานวน 10 อันดับโดยเรียงจากมาก
ไปหานอยรวมถึงจํานวนผูประกอบอาชีพอิสระสูงสุด  แยกตามรายสํานักงานเขตดงันี้คือ 
        8.1   10  อันดับอาชีพอิสระของคนกรุงเทพมหานคร (เรียงลําดับจากมากไปหานอย) 
                     8.1.1  รานขายของชํา  หมายถึง  รานคาปลีกขนาดเล็ก  กระจายอยูตามตรอก  ซอย  
ขายสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจาํเปนตอชีวิตประจําวนัหลายชนิด  เชน  ขาว  แปง  อาหารกระปอง  
น้ําตาล  เคร่ืองเทศ  มีการบริหารงานแบบครอบครัวเปนหลัก  ซ่ึงในรอบ 4 ปท่ีผานมามีสถิติผูมาขอ
จดทะเบียนพาณิชยเพื่อประกอบอาชีพอิสระน้ีท้ังส้ิน 6,647 ราย โดยสํานักงานเขตหนองจอกเปน
สํานักงานทะเบียนพาณิชยท่ีมีผูมาขอจดทะเบียนพาณิชยมากท่ีสุดถึง 378 ราย 
  8.1.2 รานขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  รวมถึงมีบริการฟงและรองเพลง  หมายถึงกิจการที่
ดําเนินการเปดรานขายอาหารท่ีทําข้ึน เพื่อบริโภคทันทีและมีบริการรองเพลงคาราโอเกะดวย  ซ่ึงในรอบ 4 



ปท่ีผานมามีสถิติผูมาขอจดทะเบียนพาณชิยเพื่อประกอบอาชีพอิสระน้ีท้ังส้ิน 5,236 ราย โดยสํานกังานเขต
บางกะปเปนสํานักงานทะเบียนพาณิชยท่ีมีผูมาขอจดทะเบียนพาณิชยมากท่ีสุดถึง 359 ราย 
                           8.1.3  รานขายปลีกเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบของเคร่ืองแตงกาย  หมายถึง  
การขายปลีกเส้ือผาสําเร็จรูป  เคร่ืองตกแตงเส้ือผาบุรุษ  สตรี เด็ก ท้ังชาย  หญิงและเด็กออน  เชน เส้ือชุดของ
บุรุษ  กางเกง  เส้ือเช้ิต  หมวก  เส้ือชุดของสตรี  เส้ือคุม  หมวกผูหญิง  ถุงมือ  ผาเช็ดหนา เนคไท  ผาพันคอ  
เข็มขัด  ชุดอาบน้ํา  ชุดกฬีา  เส้ือผาสําหรับเด็กออน ฯลฯ  ซ่ึงในรอบ 4 ปท่ีผานมามีสถิติผูมาขอจดทะเบียน
พาณิชยเพื่อประกอบอาชีพอิสระน้ีท้ังส้ิน 4,636 ราย โดยสํานักงานเขตราชเทวีเปนสํานักงานทะเบียน
พาณิชยท่ีมีผูมาขอจดทะเบียนพาณิชยมากที่สุดถึง 1,031 ราย 
  8.1.4  รานขายโทรศัพทมือถือและอุปกรณส่ือสาร  หมายถึง  กิจการขายปลีก  จําหนาย
โทรศัพทมือถือและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชประกอบกับมือถือ  เชน แบตเตอร่ี  ชุดหูฟง  ซองใสโทรศัพท  
หนากากโทรศัพท ฯลฯ  ซ่ึงในรอบ 4 ปท่ีผานมามีสถิติผูมาขอจดทะเบียนพาณิชยเพือ่ประกอบอาชีพอิสระน้ี
ท้ังส้ิน 2,211 ราย โดยสํานกังานเขตปทุมวนัเปนสํานักงานทะเบียนพาณิชยท่ีมีผูมาขอจดทะเบียนพาณิชย
มากท่ีสุดถึง 379 ราย 
  8.1.5  รานขายปลีกอะไหลและช้ินสวนอุปกรณยานยนต  หมายถึง  สถานประกอบการซ่ึง
ดําเนินกิจการหลักเกีย่วกับการขายปลีก  ตัวแทนหรือนายหนาจําหนายอะไหลและช้ินสวนยานยนตท้ังใหม
และใชแลว อุปกรณเอ็นจีวีเพื่อติดต้ังในรถยนต  ซ่ึงในรอบ 4 ปท่ีผานมามีสถิติผูมาขอจดทะเบียนพาณิชย
เพื่อประกอบอาชีพอิสระน้ีท้ังส้ิน 2,064 ราย โดยสํานกังานเขตสายไหมเปนสํานักงานทะเบียนพาณชิยท่ีมีผู
มาขอจดทะเบียนพาณิชยมากท่ีสุดถึง 94 ราย 
  8.1.6  รานขายปลีกเคร่ืองสําอาง  หมายถึง  การขายปลีกสินคาประเภทน้ําหอม  
เคร่ืองสําอาง  ครีมบํารุงผิว  โลช่ัน  ยาสีฟน  สบู  ผงซักฟอก  น้ํายาปรับผานุม  น้ํายาลางจาน  น้ํายาลาง
หองน้ํา  ผลิตภัณฑทําความสะอาดชนิดตาง ๆ ซ่ึงในรอบ 4 ปท่ีผานมามีสถิติผูมาขอจดทะเบียนพาณิชยเพื่อ
ประกอบอาชีพอิสระน้ีท้ังส้ิน 1,897 ราย โดยสํานักงานเขตสายไหมเปนสํานักงานทะเบียนพาณิชยท่ีมีผูมา
ขอจดทะเบียนพาณิชยมากท่ีสุดถึง 183 ราย 
  8.1.7  รานขายปลีกวัสดุกอสราง  หมายถึง  การขายปลีกวสัดุกอสรางท่ัวไป  เชน  ไม  
ซีเมนต  ทราย อิฐ เหล็ก  หนิ  ปูนและผลิตภณัฑคอนกรีต  พื้น  ประตู  วงกบประตูหนาตางและเคร่ืองมือไม
อ่ืน ๆ แผนไมอัดและแผนไมฝาอ่ืน ๆ  กระเบ้ืองมุงหลังคา วัสดุท่ีใชมุงหลังคา  เคร่ืองทําความสะอาด  
กระจก  เคร่ืองโลหะ  สี  น้ํามันชักเงา  แลคเกอร  เคร่ืองมือเกี่ยวกับการวางทอ  เคร่ืองสุขภัณฑ  วัสดกุอสราง
และเคร่ืองกอสรางอ่ืน ๆ   ซ่ึงในรอบ 4 ปท่ีผานมามีสถิติผูมาขอจดทะเบียนพาณิชยเพื่อประกอบอาชีพอิสระ
นี้ท้ังส้ิน 1,568 ราย โดยสํานกังานเขตมีนบุรีเปนสํานักงานทะเบียนพาณิชยท่ีมีผูมาขอจดทะเบียนพาณิชย
มากท่ีสุดถึง 73 ราย 

            8.1.8  กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  หมายถึง  กิจการท่ีดําเนินการใหบริการใน
ดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน เชน การบริการอินเตอรเน็ต 



(INTERNET)  ซ่ึงในรอบ 4 ปท่ีผานมามีสถิติผูมาขอจดทะเบียนพาณชิยเพื่อประกอบอาชีพอิสระน้ีท้ังส้ิน 
1,566 ราย โดยสํานักงานเขตบางกะปเปนสํานักงานทะเบียนพาณิชยท่ีมีผูมาขอจดทะเบียนพาณิชยมากท่ีสุด
ถึง 115 ราย 
  8.1.9  รานขายปลีกหนังสือ  หนังสือพิมพ  นิตยสารและเคร่ืองเขียน  หมายถึง  การขาย
ปลีกหนังสือ  พนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสารและผลิตภัณฑกระดาษชนิดตาง ๆ เชน กระดาษจดหมาย  
ซองจดหมาย  สมุดวาดเขียน  แบบฟอรมตาง ๆ  โปสการด  ดินสอ  เคร่ืองเขียนสําหรับใชในโรงเรียนและ
ใชในสํานกังาน ฯลฯ  กระดาษท้ังชนิดมวนและแผนถุงกระดาษ  กลองกระดาษ  กระดาษท่ีใชหอของ  
กระดาษเช็ดมือ  กระดาษชําระ  และผลิตภณัฑกระดาษซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอ่ืน  ซ่ึงในรอบ 4 ปท่ีผาน
มามีสถิติผูมาขอจดทะเบียนพาณิชยเพื่อประกอบอาชีพอิสระน้ีท้ังส้ิน 1,453 ราย โดยสํานักงานเขตบางกะป
เปนสํานักงานทะเบียนพาณชิยท่ีมีผูมาขอจดทะเบียนพาณิชยมากท่ีสุดถึง 91 ราย 
  8.1.10  รานขายเคร่ืองใชไฟฟา  เคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ  หมายถึง  กิจการขายปลีก
เคร่ืองใชไฟฟาท่ีใชงานท่ัวไป  เชน  เตารีด  พัดลม  เคร่ืองซักผา  เคร่ืองปนน้ําผลไม  สวนอุปกรณไฟฟา เชน 
บัลลาสต  สตารทเตอร ฟวส ฯลฯ  ซ่ึงในรอบ 4 ปท่ีผานมามีสถิติผูมาขอจดทะเบียนพาณิชยเพื่อประกอบ
อาชีพอิสระน้ีท้ังส้ิน 1,129 ราย โดยสํานกังานเขตบางกะปเปนสํานักงานทะเบียนพาณิชยท่ีมีผูมาขอจด
ทะเบียนพาณชิยมากท่ีสุดถึง 70 ราย 
 8.2   สถิติการรับจดทะเบียนพาณิชยของกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2552  
แยกรายสํานักงานเขต 
 
   
 
 
   
 


