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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของการตัดสินใจเลือก
เรี ย นวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษากั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ โดยกลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย นี้ เ ป น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตนชั้นปที่ 3 และนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 1,799 คน สุมกลุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ตรวจสอบความเที่ยงของขอมูลดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค โดยเฉลี่ยรวมทั้งฉบับเทากับ .931 วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
และการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของตัวแปรที่ใชใน
การวิจัย พบวา โมเดลการวัดทุกโมเดล มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และผลการวิเคราะห
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ พบวา โมเดลเชิงสาเหตุของการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามี
ความสอดคล อ งกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ (χ2 (78, N=1799) =1155.141, p=.000, CFI=.995,
TLI=.991, RMSEA=.023, SRMR=.017) โดยการสํารวจอาชีพมีอิทธิพลทางตรงตอการตัดสินใจเลือกเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา (β=.530) สวนการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางออมตอการตัดสินใจในการประกอบ
อาชีพผา นการเตรียมตั วในการประกอบอาชี พ การสํารวจอาชีพ ความกัง วลในการประกอบอาชี พ และ
ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ β=.507) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้ทําใหนักวิจัย
เขาใจกระบวนการตั ดสินใจประกอบอาชี พอย างลึกซึ้ ง และผู มี สวนเกี่ ยวข องกั บการจัดทํ านโยบาย และ
ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการ วางกลยุทธ และอํานวยความสะดวกใหนักเรียน
สามารถเปลี่ยนผานจากการเรียนไปสูการทํางานไดราบรื่นยิ่งขึ้น รวมถึงทําความเขาใจกับชวงเวลาสําคัญที่
นักเรียนไดทําการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาไดดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การสนับสนุนทางสังคม การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ อาชีวศึกษา
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Abstract
This study aims to use empirical data to validate the causal model of secondary and
vocational school students' occupational decision-making in vocational education.
Multi-stage sampling was used to choose 1,799 secondary and vocational school students.
The research instruments included a questionnaire with the Cronbach's alpha coefficient
ranged from .931. In addition, confirmatory factor and structural equation models were used
to analyze the data. The following is a summary of the findings: The construct validity of
the goal orientation, career exploration, career concerns, career commitment, and social
support measuring model was well aligned with empirical data. The occupational decisionmaking model fit were with empirical data (χ2 (78, N=1799) =1155.141, p=.000, CFI=.995,
TLI=.991, RMSEA=.023, SRMR=.017). The model revealed that secondary and vocational school
students' career exploration had a significant direct effect on their occupational decision
making (β=.530) and the social support influence had a significant indirect impact on career
exploration, career concerns, and career commitment (β=.507). For the researcher and those
in charge of policymaking, the findings of this study provide a more in-depth understanding of
professional decision-making. Furthermore, directors of vocational institutions could manage,
strategize, and assist students in their transition from students to productive workers by
providing understanding during a critical period in their lives while choosing a good vocational
school, laying the groundwork for their bright future.
Keywords: social support; further study; occupation; vocational education
บทนํา

การเตรียมความพรอมสําหรับการประกอบอาชีพของวัยหนุมสาวถือวา เปนกุญแจสําคัญในการยาง
กาวเปนสูวัยผูใหญ เนื่องจากชวงวัยรุนเปนชวงชีวิตที่สําคัญที่บุคคลกําลังเปลี่ยนผานจากการเรียนแบบเต็มเวลา
มาสูการทํางานแบบเต็มเวลา ชวงวัยนี้จึงจําเปนตองเรียนรูดานวิชาชีพใหเพียงพอกอนเขาสูตลาดแรงงาน
รวมถึงการเรียนรูในระบบการศึกษาตองใชระยะเวลายาวนาน อีกทั้งโอกาสในการเรียนรูนั้นยังขึ้นอยูกับปจจัย
การสนับสนุนและเศรษฐานะของครอบครัวอีกสวนหนึ่งดวย (Schoon & Silbereisen, 2009)
ในอดีตที่ผานมา การพัฒนากําลังคนดานอาชีวะและเทคนิคศึกษาของประเทศยังมีปญหาอยูหลายดาน
ได แ ก การขาดทิ ศ ทางและเป า หมายการผลิ ต และพั ฒ นาโดยรวม มี ผ ลให ก ารจั ด การศึ ก ษาเป น ไปตาม
ความพรอ มของสถานศึ ก ษาไม ส อดคล อ งกั บความตอ งการบุ ค คลและประเทศชาติ (Kampiranon, n.d.;
Rakkiatwong, 2018) สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผูจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายเทคนิคสวนใหญ
ไมไดทํางานชางตามที่ศึกษามาและเมื่อพิจารณาการผลิตนักเรียนอาชีวศึกษา พบวา อัตราการคงอยูของ
นักเรียนอาชีวศึกษาจึงอยูประมาณรอยละ 65-75 เทานั้นที่จะจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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(ปวช.) และสัดสวนของนักเรียนสายสามัญตออาชีวศึกษาแตกตางกันเปนอยางมาก รวมทั้งจํานวนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาที่มีจํานวนนอยลง (Office of the Vocational Education Commission, 2017) รวมทั้งกระแส
ปริญญานิยมในหมูเยาวชนและประชาชนทั่วไป คานิยมของผูปกครองที่ตองการใหลูกหลานเปนเจาคนนายคน
(Pimpa &·Suwannapirom, 2008) เลือกเรียนในสายที่ไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน แตเปนการเลือก
ตามค า นิ ย ม หรื อ เรี ย นตามเพื่ อ น ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาตกงาน (Samkoset, personal communication,
February 28, 2017) อีกทั้งมีการปฏิรูปการศึกษาในภาคอาชีวศึกษา โดยจัดทําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้ ง ได เพิ่ ม ทุ น การศึ กษาเพื่อ ลดความเหลื่ อมล้ํ าและเพิ่ ม โอกาสในการเรี ยนตอ แต
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษายั ง กลั บ ไม ส ามารถเพิ่ ม จํ า นวนนั ก เรี ย นได (Office of the Vocational Education
Commission, 2017, 2018)
นอกจากนี้ การพัฒนาแบบวัดการตัดสินใจในการประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย
ยังมี ค วามจํา เป น เนื่ อ งจาก นั ก วิ ชาการยั ง ตอ งการองคค วามรูแ ละสารสนเทศที่เ กี่ยวกับ การตั ดสิ นใจใน
การประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังขาดแคลนการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับบริบทใน
ประเทศไทย งานวิจัยในประเทศไทย เชน งานวิจัยของ ณัฐวุฒิ พิมพา (Pimpa, 2007) ซึ่งงานวิจัยสวนใหญใช
แบบวัดมาตรฐาน เริ่มตนจาก Assessment of Career Decision Making (ACDM) (Phillips, 1984) ตอมา
ได พั ฒ นาแบบสอบถาม ACDM มาเป น แบบสอบถาม General Decision-Making Scale (GDMS) และ
นํ า มาใช ใ นการวิ จั ย เช น งานวิ จั ย ของ Germeijs, Luyckx, Notelaers, Goossens, and Verschueren
(2012) และ Fischer, Soyez, and Gurtner (2015)
จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา พบวา การวิเคราะหการตัดสินใจในการประกอบอาชีพสามารถ
จํ า แนกเป น 2 กลุ ม คื อ กลุ ม แรก เป น การวิ เ คราะห เ พื่ อ จํ า แนกองค ป ระกอบหรื อ จํ า แนกประเภท
การตั ด สิ น ใจในการประกอบอาชี พ ได แ ก การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ (exploratory factor
analysis) (Scott & Bruce, 1995) และการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (confirmatory factor
analysis) (Pimpa, 2007; Creed, Fallon, & Hood, 2009; Dietrich & Kracke, 2009) การวิเคราะหกลุม
แฝง (latent class analysis) (Germeijs et al., 2012) และกลุมที่สอง เปนการวิเคราะหอิทธิพลที่สงผลตอ
การตัด สินใจในการประกอบอาชี พ ไดแ ก การวิ เคราะหค วามแปรปรวน (ANOVA) (Richardson, 2009)
การวิเคราะหสมการถดถอยแบบลําดับขั้น (hierarchical multiple regression analysis) (Phillips, 1984)
การวิ เ คราะห โ มเดลสมการโครงสร า ง (Structural equation modeling: SEM) (Lechner, Tomasik,
& Silbereisen, 2016) การวิเคราะหตัวแปรปรับที่ทําหนาที่เปนตัวแปรสงผานดวย (moderator-mediator
effect) (Guan, Capezio, Restubog, Read, Lajom, & Li, 2016) แต อ ย า งไรก็ ต าม ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
การตัดสินใจประกอบอาชีพของนักเรียนมีความซับซอน และการแขงขันในตลาดแรงงานสงผลใหนักเรียนตอง
ปรับตัวและพัฒนาตนเองใหสามารถแทรกตัวเขาไปประกอบอาชีพที่ตนตองการมากยิ่งขึ้น (Nachmias, &
Walmsley, 2015)
ที่ผานมามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ทําการศึกษาการตัดสินใจในการประกอบอาชีพและใชชื่อและคําสําคัญ
แตกตางกันไป เชนoccupational decision-making, career decision-making และoccupational choice
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ซึ่ ง โดยส ว นใหญ ก ารวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ นั ก วิ จั ย จะเน น ไปที่ ก ารทํ า ความเข า ใจกระบวนการตั ด สิ น ใจใน
การประกอบอาชีพอยางลึกซึ้ง โดยนักวิจัยตางมีเปาหมายในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อใหนักเรียนสามารถ
เปลี่ยนผานจากการเรียนไปใชทํางานได (school to work/transition research) แตอยางไรก็ตาม นักวิจัยยัง
ไมสามารถคนหากระบวนการตัดสินใจในการประกอบอาชีพที่ชัดเจนได เนื่องจาก กระบวนการตัดสินใจใน
การประกอบอาชีพมีความซับซอนและประกอบดวยปจจัยหลายอยางที่สงผลตอการตัดสินใจ อาทิ ปจจัยดาน
นโยบายสาธารณะ ปจจัยสวนบุค คล ปจจัยดานทัศนคติ ดังนั้น คําตอบที่ไดจากกระบวนการตัดสินใจใน
การประกอบอาชีพยังเปนสิ่งที่นักวิจัยควรศึกษากันตอไป
จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา พบวา ลักษณะความสัมพันธของการตัดสินใจในการประกอบอาชีพมี
ดังนี้ การเตรียมตัวในการประกอบอาชีพจึงสงผลตอการสํารวจอาชีพ ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ และ
การตั ด สิ น ใจในการประกอบอาชี พ (Dietrich & Kracke, 2009; Germeijs et al., 2012; Lent, Ezeofor,
Morrison, Penn, & Ireland, 2016) ในขณะที่ ความกั ง วลในการประกอบอาชี พ ส ง ผลทางตรงต อ
การตั ดสินใจในการประกอบอาชี พ นอกจากนี้ บทบาทของครอบครัว ที่ส งผลทางอ อมต อการตั ดสิ น ใจใน
การประกอบอาชีพผานความกังวลในการประกอบอาชีพอีกดวย (Creed, Fallon, & Hood, 2009; Germeijs
et al., 2012; Hirudayaraj & McLean, 2018)
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพนั้น พบวา ครอบครัวมีบทบาทการตัดสินใจมากกวา
นักเรียน เนื่องจากบริบททางครอบครัวเปนแรงจูงใจในการตัดสินใจประกอบอาชีพของนักเรียนมากที่สุด และ
แหลงทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เปนพื้นฐานสําคัญในการสนับสนุนนักเรียนในการนําไปสูจุดมุงหมายที่ตองการ
(Schoon & Silbereisen, 2009) การไดรับแรงสนับสนุนจากครอบครัวทั้งทรัพยากรที่จําเปนทําใหนักเรียนได
สํารวจความตองการและความสนใจของตนเอง จากนั้นนักเรียนจึงเริ่มสํารวจงานที่ตนสนใจ ตลอดจนสราง
ความมั่นใจและสรางแรงจูงใจใหตนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (Guan et al., 2016) รวมถึงผลจาการวิจัยหลายชิ้น
ยังชี้ใหเห็นถึงการสนับสนุนจากครอบครัวที่ดีก็จะทําใหการรับรูในความสามารถของตนเองของนักเรียนดีขึ้น
(Guan et al., 2016; Dietrich & Kracke, 2009; Pimpa, 2007) จากที่ ก ล า วมาแล ว ข า งต น ผู วิ จั ย ต อ งการ
ศึกษาตัวบงชี้การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุ
ของการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษากับขอมูลเชิงประจักษ เพื่อทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจ
เลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาของนักเรียนจึงนําไปสูคําถามการวิจัยดังนี้
คําถามวิจัย
1. การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามีตัวบงชี้อะไรบาง และเครื่องมือวัดมีลักษณะอยางไร
2. ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษามี อ ะไรบ า ง และมี รู ป แบบ
ความสัมพันธเปนอยางไร และมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตัวบงชี้และเครื่องมือวัดการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กับขอมูลเชิงประจักษ
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้มุงศึกษาการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนชั้นปที่ 3 ในโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น
ปที่ 1 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2562
เทานั้น เนื่องจากเป นวั ยที่จํ าเปนต องตัดสิ นใจเลือกเรียนตอและผานการตัดสินใจเลือกเรียนตอวิท ยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษามาแล ว ผู วิ จั ย เลื อ กใช ตั ว แปร 6 ตั ว แปร คื อ การเตรี ย มตั ว ในการประกอบอาชี พ (goal
orientation) (Geitz, Joosten-ten Brinke, & Kirschner, 2014) การสํารวจอาชีพ (career exploration)
(Germeijs, et al., 2012) ความกังวลในการประกอบอาชีพ (career concerns) (Yousefi, Abedi, Baghban,
Eatemadi, & Abedi, 2 0 1 1 ) ค ว า ม มุ ง มั่ น ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ( commitment) (Basak Ok &
Vandenberghe, 2016) การสนับสนุนทางสังคม (social support) (Karatepe & Olugbade, 2017; Chan,
2018) และการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 โมเดลเชิงสาเหตุของการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1 ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ศึกษาในปการศึกษา 2562 ผูวิจัยคํานวณขนาด
ตัวอยางตามโปรแกรมการคํานวณของ Soper (2021) โดยกําหนดคาพารามิเตอรดังนี้ ระดับความนาจะเปน
(probability level) เทากับ .05 ขนาดอิทธิพล (effect size) เทากับ .10 และอํานาจการทดสอบ (statistical
power) เทากับ .80 คํานวณขนาดตัวอยางไดอยางนอย 1,713 คน ผูวิจัยเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางรอยละ 5
เพื่อลดความผิดพลาดของขอมูล รวมเปนจํานวน 1,800 คน
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ผู วิ จั ย สุ ม ตั ว อย า งแบบหลายขั้ น ตอน (multi-stage sampling) เริ่ ม จากจํ า แนกกลุ ม โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จํานวน 42 เขตการศึกษา โดยการสุมเลือกสถานศึกษาที่ตั้งตามภูมิภาคตาง ๆ 6 ภูมิภาค คือ กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามจํานวนเขตการศึกษา 12 เขต (ภูมิภาคละ 2 เขตการศึกษา) ไดจํานวนตัวอยาง เขต
การศึกษาละ 4 สถาบัน เลือกตัวอยางวิจัยไดจํานวน 300 คนตอ 1 ภูมิภาค โดยผูวิจัยใชการเลือกแบบสะดวก
(convenience selection) โดยติดตออาจารยผูสอนเปนผูเลือกนักเรียนที่เปนผูตอบแบบสอบถามในการวิจัย
นี้ไดตัวอยางจํานวน 1,800 คน คัดขอมูลออกเนื่องจากขอมูลสูญหาย (missing value) เหลือตัวอยางจํานวน
ทั้งสิ้น 1,799 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึ กษาตอนต น จํานวน 207 คน (รอยละ 11.5) และวิท ยาลัย
อาชีวศึกษา จํานวน 1,592 คน (รอยละ 88.5) มีอายุระหวาง 14-26 ป สวนใหญอายุ 16 ป เปนชาย 948 คน
(รอยละ 52.7) และหญิง 851 คน (รอยละ 47.3) คะแนนสะสมโดยเฉลี่ยเทากับ 2.84 รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน
ของครอบครัวเทากับ 21,461.25 บาท
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ชใ นการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) การตัดสินใจเลือกเรียนวิท ยาลัย
อาชีวศึกษา ประกอบดวย 2 ตอน คือ (1) ขอมูลทั่วไปเปนแบบเลือกตอบ ไดแก เพศ อายุ คะแนนสะสมโดย
เฉลี่ย รายไดโดยเฉลี่ยต อเดือนของครอบครัว และ (2) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนวิท ยาลัย
อาชีวศึกษา เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) ตรวจสอบความเที่ยงแบบความสอดคลองภายใน
(internal consistency reliability) ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค การนําแบบสอบถามไปทดลอง
ใช (try-out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 30 คน ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาโดย
คาเฉลี่ยรวมทั้งฉบับเทากับ .931 เมื่อจําแนกคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเปนรายองคประกอบมีรายละเอียดดังนี้
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม (.832) การเตรี ย มตั ว ในการประกอบอาชี พ (.824) การสํ า รวจอาชี พ (.822)
ความกั ง วลในการประกอบอาชี พ (.849) ความมุ ง มั่ น ในการประกอบอาชี พ (.881) และการตั ด สิ น ใจใน
การประกอบอาชีพ (.854) พบวา คาสัมประสิทธิ์แอลฟารายองคประกอบอยูระหวาง .70 ถึง .90 แสดงวา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้มีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอที่ใชวิจัยจริง (Tavakol & Dennick, 2011)
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหระดับของตัวแปรที่ใชในการวิจัยนี้ ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคม การตัดสินใจใน
การประกอบอาชีพ การเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ การสํารวจอาชีพ ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ
และความกังวลในการประกอบอาชีพ ดวยสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย (mean: M) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation: SD) คะแนนสูงสุด (maximum: MAX) คะแนนต่ําสุด (minimum: MIN) คาความเบ
(skewness: sk) คาความโดง (kurtosis: ku) และคาสัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation: CV)
ของตัวแปรสังเกตได เพื่อศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวแปร
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2. วิเ คราะห โ มเดลเชิ งสาเหตุ ของการตัด สิน ใจเลือ กเรีย นวิ ท ยาลั ยอาชี วศึ กษา ผูวิ จัย ดํา เนิ นการ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
2.1 ตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร า งของตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ด ว ย
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ดวยดัชนีความสอดคลองกลมกลืน (goodness of fit indices)
2.2 วิ เ คราะห โ มเดลเชิ ง สาเหตุ ข องการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา ด ว ยดั ช นี
ความสอดคลองกลมกลืน ไดแก RMSEA, SRMR, CFI, TLI (Hu, & Bentler, 1999; Kenny, 2020)
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ ประกอบดวย 1) คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรของตัวแปรที่ใชใน
การวิจัย 2) ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของตัวแปรที่ใชในการวิจัย (CFA) และ 3) ผลการวิเคราะห
โมเดลเชิงสาเหตุของการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรของตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของของตัวแปรที่ใชในการวิจัยดวยสถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย คาความเบ และคาความโดง คาสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ทั้งหมดมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.539 ถึง 4.274 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง .508 ถึง .929 แสดงวา
ขอมูลมีการกระจายไมมากนัก โดยมีสัมประสิทธิ์การกระจายอยูระหวางรอยละ 12.015 ถึง 26.250 ตัวแปร
ทั้งหมดมีคาความเบเปนลบ แสดงวา ตัวอยางมีการแจกแจงแบบเบซายและมีระดับคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย และ
สวนใหญคาความโดงเปนบวก แสดงวา ตัวอยางมีการแจกแจงที่สูงกวาโคงปกติ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย (n=1,799)
ตัวแปร
1. การสนับสนุนทางสังคม (SS)
1.1 การยอมรับของครอบครัว
1.2 ความเปนหนึ่งเดียวกัน
2. การเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ (GO)
2.1 การมุงเปาหมาย
2.2 การปฏิบัติตามเปาหมาย
2.3 กลยุทธทางการรูคิด
3. การสํารวจอาชีพ (CAEX)
3.1 การสํารวจตนเอง
3.2 การสํารวจสภาพแวดลอม
4. ความกังวลในการประกอบอาชีพ (CACON)
4.1 ทัศนคติที่มีตออาชีพ
4.2 โอกาสในการประกอบอาชีพ

MIN MAX M
SD CV (%)
1.00 5.00 4.228 .508 12.015
1.00 5.00 4.004 .699 17.457
1.00 5.00 3.936 .769 19.537
1.00 5.00 3.984 .551 13.830
1.00 5.00 4.274 .579 13.547
1.00 5.00 4.176 .587 14.056
1.00 5.00 4.235 .580 13.695
1.00 5.00 3.584 .787 21.958
1.00 5.00 4.037 .594 14.714
1.00 5.00 3.931 .630 16.026
1.00 5.00 4.015 .537 13.375
1.00 5.00 3.630 .816 22.479
1.00 5.00 3.539 .929 26.250
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Sk.
-.684
-.776
-1.016
-.569
-.729
-.734
-.729
-.521
-.714
-.408
-.777
-.483
-.603

Ku.
1.006
.712
1.491
1.153
.741
1.296
.692
.069
1.405
.278
2.388
.062
-.010

8 Journal of Rattana Bundit University

16(2) July – Dec 2021
The decision to study in a vocational school / Rattanapian, V., Chalaechorn, N., & Rojsurakitti, T., p.1-19.

ตารางที่ 1 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย (n=1,799) (ตอ)
ตัวแปร
5. ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ (CACOM)
5.1 การยอมรับเปาหมายที่ตนตั้งไว
5.2. ความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย
5.3 ความปรารถนาที่จะบรรลุเปาหมาย
6. การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา (ODM)
6.1 เกณฑในการรับเขา
6.2 คาเลาเรียน
6.3 หลักสูตร
6.4 ภาพลักษณ
6.5 อาจารยผูสอน
6.6 อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก

MIN MAX M
SD
1.00 5.00 3.970 .665
1.00 5.00 4.049 .633
1.00 5.00 3.949 .614
1.00 5.00 4.046 .665
1.00 5.00 3.880 .532
1.00 5.00 3.699 .650
1.00 5.00 3.920 .660
1.00 5.00 3.949 .606
1.00 5.00 3.853 .685
1.00 5.00 3.911 .776
1.00 5.00 3.900 .706

CV (%)
16.750
15.633
15.548
16.436
13.711
17.572
16.837
15.346
17.778
19.841
18.103

Sk.
-.908
-.665
-.625
-.891
-.519
-.139
-.410
-.449
-.837
-.903
-.664

Ku.
1.282
1.298
1.528
2.114
1.035
-.029
.147
.880
1.793
1.399
.621

2. ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของตัวแปรที่ใชในการวิจัย (CFA)
ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผลการตรวจสอบ
ความเที่ ย งด ว ยค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข อมู ลที่ ใช ใน
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดตัวแปรที่ใช
ในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของเครื่องมือที่ใชในการใช
งานจริง มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความเที่ยงดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของเครื่องมือที่ใชในการใช
งานจริง (n = 1,799)
ตัวแปร

1. การสนับสนุนทางสังคม (SS)
2. การเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ (GO)
3. การสํารวจอาชีพ (CAEX)
4. ความกังวลในการประกอบอาชีพ (CACON)
5. ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ (CACOM)
6. การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา (ODM)
โดยเฉลี่ยรวมทั้งฉบับ

จํานวนขอ
6
9
6
6
9
36
72

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค
.819
.875
.780
.856
.836
.943
.957

2.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
การตรวจสอบความเหมาะสมของขอมู ลที่ ใชในการวิ เคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน สรุปผลไดวา
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางขอคําถามในมาตรวัดตัวแปรที่ใชในการวิจัย พบวา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางขอคําถามในทั้ง 6 มาตรวัดมีคาอยูระหวาง .355 ถึง .713 และมีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการทดสอบคาสถิติในมาตรวัดตัว
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แปรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย พบว า ผลการทดสอบ Bartlett’s test of sphericity มี ค า p-value น อ ยกว า .05
(p < .05) แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของมาตรวัดตัวแปรที่ใชในการวิจัยไมเปนเมทริกซเอกลักษณ และ
คา KMO มีคามากกวา .50 และมีคาเขาใกล 1 แสดงวา ขอมูลมีความเหมาะสมในการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันตอไป รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของขอมูลที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(n = 1,799)
องคประกอบ
1. การสนับสนุนทางสังคม (SS)
2. การเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ (GO)
3. การสํารวจอาชีพ (CAEX)
4. ความกังวลในการประกอบอาชีพ (CACON)
5. ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ (CACOM)
6. การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา (ODM)

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน
.641**
.595** - .689**
.619**
.627**
.525** - .598**
.355** - .713**

คาสถิติที่ใชวิเคราะห
Bartlett’s test of sphericity
951.730, df = 1, p = .000
2261.702, df = 3, p = .000
61.893, df = 1, p = .000
898.115, df = 1, p = .000
1667.109, df = 3, p = .001
5218.733, df = 15, p = .000

KMO
.500
.720
.500
.500
.705
.861

** p < .01
2.3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร า งของโมเดลการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม การเตรี ย มตั ว ใน
การประกอบอาชีพ (GO) การสํารวจอาชีพ (CAEX) ความกังวลในการประกอบอาชีพ (CACON) ความมุงมั่นใน
การประกอบอาชีพ (CACOM) และการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ (ODM) มีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาไคสแควรและมีคาดัชนีการวัดตาง ๆ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยสรุปไดวา โมเดลการวัดทั้ง 6 โมเดลมีความตรงเชิงโครงสราง แสดงวา โมเดลการวัด
ทั้ง 6 โมเดลมีคุณภาพดานความตรงเชิงโครงสรางและมีความเหมาะสมในการนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล มี
รายละเอียดดังภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 7

ภาพที่ 2 โมเดลการวัดการสนับสนุนทางสังคม
χ2 (1, N=1799) =.000, p=986, relative
chi-square=.000, CFI= 1.000, TLI=1.002,
RMSEA=.000, SRMR=.001

ภาพที่ 3 โมเดลการวัดการสํารวจอาชีพ
χ2 (1, N = 1799)=.074, p=.785, relative chisquare =.785, CFI=1.000, TLI=.001, RMSEA
=.000, SRMR=.020
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ภาพที่ 4 โมเดลการวัดการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ
χ2 (1, N=1799) =.000, p=.986, relative
chi-square=.000, CFI=1.000, TLI=1.002,
RMSEA =.000, SRMR=.001

ภาพที่ 5 โมเดลการวัดความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ
χ2 (1, N=1799) =.848, p=.357, relative
chi-square=.848, CFI=1.000, TLI=1.000, RMSEA
=.000, SRMR=.042

ภาพที่ 6 โมเดลการวัดความกังวลในการประกอบอาชีพ
χ2 (1, N=1799) =2.481, p=.115, relative
chi-square=2.481, CFI=.997, TLI=.997,
RMSEA=.029, SRMR=.047

ภาพที่ 7 โมเดลการวัดการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
χ2 (3, N=1799) =4.310, p=.229, relative
chi-square=1.437, CFI=1.000, TLI=.998,
RMSEA=.016, SRMR=.041

3. ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรแฝงในโมเดลวิ จั ย ด ว ยค า สหสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น พบว า
คาสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ ระหว างตั วแปรสั งเกตได ทั้ง 6 ตัวแปร รวม 15 คู ตั วแปรแฝงทุกตัวในโมเดลมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .182 ถึง .626 ตัวแปรแฝง
ทุกคูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ ผลการทดสอบ Bartlett’s test มีนัยสําคัญ
แสดงว า ข อ มู ล ไม เ ป น เมทริ ก ซ เ อกลั ก ษณ และค า KMO เข า ใกล 1 แสดงว า ข อ มู ล มี เ หมาะสมที่ ใ ช ใ น
การวิเคราะหองคประกอบตอไป รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงในโมเดลวิจัย
ตัวแปร
1
2
1. การสนับสนุนทางสังคม (SS)
1.000
2. การเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ (GO)
.609** 1.000
3. การสํารวจอาชีพ (CAEX)
.182** .332**
4. ความกังวลในการประกอบอาชีพ (CACON)
.593** .626**
5. ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ (CACOM)
.474** .533**
6. การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา (ODM)
.466** .556**
Bartlett’s test of sphericity = 4043.300, df = 15, p = .000
Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO)= .866

3

4

5

6

1.000
.299**
.249**
.347**

1.000
.585**
.537**

1.000
.467**

1.000
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ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา โมเดลตามกรอบแนวคิด
ยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงทําการปรับโมเดล โดยการผอนคลายขอตกลงเบื้องตนเพื่อให
ความคลาดเคลื่ อนในการวั ด ตั วแปรสั งเกตไดมี ความสั ม พั นธกั น มี คาสถิติ ตาง ๆ ดัง นี้ χ2 (78, N=1799)
=155.141, p=.000 และเมื่อพิจารณาคาดัชนีความสอดคลองกลมกลืนอื่น ๆ มีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ (CFI=.995, TLI=.991, RMSEA=.023, SRMR=.017) จึ ง สามารถสรุ ป ได ว า โมเดลมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหโมเดลการวัดของตัวแปรแฝงแตละตัว พบวา คาน้ําหนักองคประกอบใน
รูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดมีคาเปนบวก โดยคาน้ําหนักองคประกอบ ในรูปคะแนนมาตรฐานของ
ตัวแปรสังเกตได (β) มีคาระหวาง .610 ถึง .883 และแตกตางจากศูนย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาโมเดลการวัดของตัวแปรแฝงแตละตัว พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีองคประกอบการยอมรับ
ของครอบครัวมีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด (β=.883) รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คาประมาณพารามิเตอรและคาสถิติที่เกี่ยวของในการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของโมเดลวิจัย
ตัวแปร
โมเดลการวัด
MATRIX LX (น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได
ภายนอก)
โมเดลการวัดการสนับสนุนทางสังคม (SS)
1. การยอมรับของครอบครัว (BEL)
2. ความเปนหนึ่งเดียวกัน (SOL)
MATRIX LY (น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได
ภายใน)
โมเดลการวัดการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ (GO)
1. การมุงเปาหมาย (FGO)
2. การปฏิบัติตามเปาหมาย (PGO)
3. กลยุทธทางการรูคิด (CS)
โมเดลการวัดการสํารวจอาชีพ (CAEX)
1. การสํารวจตนเอง (SEEX)
2. การสํารวจสภาพแวดลอม (ENEX)
โมเดลการวัดความกังวลในการประกอบอาชีพ
(CACON)
1. ทัศนคติที่มีตออาชีพ (ATT)
2. โอกาสในการประกอบอาชีพ (OPP)
โมเดลการวัดความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ
(CACOM)
1. การยอมรับเปาหมายที่ตนตั้งไว (ACC)
2. ความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย (EFF)
3. ความปรารถนาที่จะบรรลุเปาหมาย (DES)

b

คาประมาณพารามิเตอร
SE
t
β

1.000
1.057

.883
.845

.015
.028

60.659**
59.634**

.780
.714

1.000
1.080
1.059

.752
.805
.795

.015
.013
.012

51.505**
61.462**
63.894**

.566
.648
.632

1.000
1.069

.784
.788

.013
.013

60.659**
59.634**

.615
.621

1.000
1.027

.827
.751

.029
.027

28.987**
28.097**

.684
.564

1.000
1.006
.970

.762
.790
.704

.013
.012
.014

60.279**
66.156**
48.785**

.580
.623
.496
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ตารางที่ 5 คาประมาณพารามิเตอรและคาสถิติที่เกี่ยวของในการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของโมเดลวิจัย (ตอ)
ตัวแปร
โมเดลการวัดการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
(ODM)
1. เกณฑในการรับเขา (Inclusion)
2. คาเลาเรียน (FEE)
3. หลักสูตร (CUR)
4. ภาพลักษณ (IM)
5. อาจารยผูสอน (INS)
6. อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก (FAC)
โมเดลสมการโครงสราง
MATRIX GA (Gamma)
SS--->GO
SS-->CAEX
SS-->CACOM
SS--> CACON
MATRIX BE (Beta)
GO-->CAEX
GO--> CACOM
GO--> CACON
CACON -->CAEX
CACON--> CACOM
CACON -->ODM
CAEX-->ODM
CACOM --> CAEX
CACOM -->ODM

** p < .01

b

คาประมาณพารามิเตอร
SE
t
β

1.000
1.098
1.311
1.303
1.316
1.172

.610
.657
.854
.751
.667
.656

.019
.016
.013
.016
.019
.016

31.622**
40.245**
65.815**
47.640**
35.588**
40.731**

.372
.432
.729
.564
.445
.431

.405
.103
.250
.238

.571
.136
.319
.217

.027
.030
.033
.035

21.530**
4.517**
9.612**
6.225**

-

.541
.584
.179
.048
.282
.027
.450
.282
.188

.507
.520
.116
.070
.202
.046
.530
.292
.229

.044
.030
.036
.029
.024
.030
.051
.051
.054

11.579**
17.383**
3.192**
2.421**
8.508**
1.575
10.480**
5.719**
4.205**

-

R2

ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรในโมเดลวิจัย พบวา เมื่อพิจารณา
อิ ท ธิ พ ลทางตรงของตั ว แปรในโมเดลความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ การสํ า รวจอาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ
การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามากที่สุด (β=.530) รองลงมา คือ ความมุงมั่นในการประกอบ
อาชีพ (β=.229) ในขณะที่ ความกังวลในการประกอบอาชีพมีอิทธิพลทางตรงตอการตัดสินใจเลือกเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออมของตัวแปรในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ การสนับสนุนทางสังคม
(β=.507) ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ (β=.155) และความกังวลในการประกอบอาชีพ (β=.114) มี
อิทธิพลทางออมตอการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R-squared) ของสมการโครงสรางของตัวแปรภายในที่เปน
ตั ว แปรตามและตั ว แปรส งผ า น พบว า ชุ ด ตัว แปรของโมเดลสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตั วแปร
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การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา / วิชชาภร รัตนเพียร นันทพร ชเลจร และเทอดศักดิ์ โรจนสรุ กิตติ, น.1-9.

การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา คือ การสํารวจอาชีพ (R2=.760) รองลงมา คือ ความมุงมั่นใน
การประกอบอาชีพ (R2=.668) และการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ (R2=.326) ตามลําดับ กลาวไดวา
ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ด า นการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม การเตรี ย มตั ว ในการประกอบอาชี พ และความมุ ง มั่ น ใน
การประกอบอาชีพสามารถอธิบายความแปรปรวนของการสํารวจอาชีพไดรอยละ 76.0 ปจจัยเชิงสาเหตุดาน
การสนับสนุนทางสังคม การเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ และความกังวลในการประกอบอาชีพสามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนของความมุ ง มั่ น ในการประกอบอาชี พ ได ร อ ยละ 66.8 ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ด า น
การสนับสนุนทางสังคมสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพไดรอยละ 32.6
ในการวิเคราะหขนาดอิทธิพลระหวางตัวแปร เมื่อพิจารณาคาอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานของตัว
แปรในโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อิทธิพลทางตรง (direct effect: DE) ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบวา
ตัวแปรการสํารวจอาชีพ มีอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ
.530 แสดงวา ถานักเรียนไดสํารวจอาชีพเปนอยางดีก็จะสงผลใหตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามาก
ขึ้น รองลงมา คือ ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพมีอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
มีขนาดอิทธิพลเทากับ .229 แสดงวา ถานักเรียนมีความมุงมั่นในการประกอบอาชีพที่ดีก็จะสงผลใหตัดสินใจ
เลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามากขึ้นเชนกัน
2. อิทธิพลทางออม (indirect effect: IE) ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนวิท ยาลัยอาชีวศึกษา
พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลมาก
ที่สุดเทากับ .507 แสดงวา ถานักเรียนไดรับการสนับสนุนทางสังคมเพิ่มมากขึ้นก็จะสงผลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนวิทยาลัย อาชี วศึก ษา โดยมี การสํ ารวจอาชีพ ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ และความกังวลใน
การประกอบอาชีพ เปนตัวแปรสงผานและสงผลทางออมไปยังการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
3. อิทธิพลรวม (total effect: TE) เปนการพิจารณาทั้งอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออม ที่สงผล
ตอการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบวา การสํารวจอาชีพ มีอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ .530 แสดงวา ถานักเรียนไดสํารวจอาชีพตามความตองการของ
ตนสงผลใหตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามากขึ้น รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพล
ทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ .507 แสดงวา ถานักเรียนที่ไดรับ
การสนับสนุนที่ดีจากครอบครัวสงผลใหตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามากขึ้น รายละเอียดดังตารางที่
6 และภาพที่ 8
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ตารางที่ 6 คาสถิติผลการวิเคราะหอิทธิพลของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของโมเดลวิจัย

ตัวแปรผล
GO
CACON
CACOM
CAEX
ODM
ตัวแปร
TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE
เหตุ
.405 .405 .311 .073 .238 .528 .278 .250 .486 .383 .103 .327 .327 SS
GO

(.024)
.571
-

CACON

-

-

(.024) (.032) (.023) (.040)
.571 .283 .066 .217
.179 .179
(.057)
(.057)
.116
.116
-

CACOM

-

-

-

-

-

-

(.028)
.673
.601.
(.041)
.543
.144
(.018)
.202
-

CAEX

-

-

-

-

-

-

-

(.019)
.354
.026
(.009)
.023
-

-

(.027)
.319
.575
(.040)
.520
.144
(.018)
.202
-

(.026)
.642
.719
(.040)
.674
.089
(.019)
.129
-

(.023)
.506
.178
(.009)
.167
041
(.009)
.059
-

(.023)
.136
.541
(.049)
.507
.048
(.020)
.070
-

-

-

-

-

-

(.021) (.021)
.507 .507
-

.094
(.017)
.161
.315
(.039)
.384
.450
(.047)
.530

.067
(.012)
.114
.127
(.028)
.155
-

.027
(.018)
.046
.188
(.045)
.228
450
(.047)
.530

χ2 (78, N = 1799) = 155.141, p = .000, CFI= .995, TLI = .991, RMSEA=.023, SRMR = .017
ตัวแปร
FGO
PGO
CS
SEEX
ENEX
ATT
ความเที่ยง
.566
.648
.632
.615
.621
.684
ตัวแปร
OPP
ACC
EFF
DES
BEL
SOL
ความเที่ยง
.564
.580
.623
.496
.780
.714
ตัวแปร
INC
WEL
CUR
IM
INS
FAC
ความเที่ยง
.372
.432
.729
.564
.445
.431
สมการโครงสรางของตัวแปร
SS
GO
CAEX
CACON CACOM
ODM
R-SQUARED
.326
.760
.089
.688
.554
เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปร
SS
1.000
GO
.571
1.000
CAEX
.642
.821
1.000
CACON
.283
.240
.352
1.000
CACOM
.673
.750
.793
.417
1.000
ODM
.507
.681
.728
.328
.668
1.000
หมายเหตุ : คาขนาดอิทธิพลแสดงในรูปสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β), TE = อิทธิพลรวม, IE = อิทธิพลทางตรง, DE = อิทธิพล
ทางออม
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ภาพที่ 8 ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
χ2 (78, N = 1799) = 155.141, p = .000, CFI= .995, TLI = .991, RMSEA = .023, SRMR = .017
สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร า งของโมเดลการวั ด ตั ว แปรที่ มี ค วามสํ า คั ญ ของตั ว บ ง ชี้
การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษามีทั้งหมด 6 ตัวแปร ไดแก การสนับสนุนทางสังคม การเตรียมตัวใน
การประกอบอาชีพ การสํารวจอาชีพ ความกังวลในการประกอบอาชีพ ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ และ
การตัดสินใจในการประกอบอาชีพ พบวา โมเดลการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเมื่อพิจารณา
จากคาไคสแควรและมีคาดัชนีการวัดตาง ๆ
ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบวา โมเดลเชิง
สาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อประเมินขนาดอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ ในโมเดลที่มีตอ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา พบว า ตั ว แปรทั้ ง หมดมี ทิ ศ ทางของอิ ท ธิ พ ลในทิ ศ ทางบวก
หมายความวา นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม มีการเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ ไดสํารวจอาชีพ
และมีความมุงมั่นในการประกอบอาชีพทําใหนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขนาดอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ ในโมเดล พบวา ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
เกือบทั้งหมดมีขนาดอิทธิพลทางตรงมากกวาทางออม ยกเวนตัวแปรความกังวลในการประกอบอาชีพ ที่มี
อิทธิพลทางออมมากกวาทางตรง และตัวแปรเกือบทั้งหมดมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนตัวแปร
ความกังวลในการประกอบอาชีพ มีอิทธิพลทางตรงตอการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอยางไมมี
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นัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา นักเรียนที่มีความกังวลในการประกอบอาชีพอาจไมตัดสินใจเลือกเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาก็ได
ผลการศึ ก ษาแสดงให เ ห็ น ว า การกระตุ น และส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาควรใหความสําคัญกับการสนับสนุนทางสังคม การเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ การสํารวจอาชีพ
และความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ เชน ครอบครัวและโรงเรียนตองผลักดันใหนักเรียนมีเปาหมายใน
การศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาเพื่อทําใหนักเรียนมีครุนคิดและเตรียมความพรอมที่จะประกอบอาชีพและ
มองภาพชีวิตของตนในอนาคตไดแจมชัดมากขึ้น ซึ่งการกระตุนและการสนับสนุนจําเปนตองอาศัยทรัพยากรที่
จําเปนตาง ๆ (Guan et al., 2016) โดยเฉพาะการกระตุนและสนับสนุนใหนักเรียนไดสํารวจอาชีพ และมี
ความมุงมั่นในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นจะทําใหนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาไดเพิ่มขึ้น
เชน การใหขอมูลความรูที่สรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลังจากเรียนอาชีวศึกษา แตอยางไรก็
ตาม ตัวนักเรียนอยากศึกษาตออาชีวศึกษาสวนใหญเกิดจากความชอบและความถนัดสวนตัว และเขาศึกษาตอ
ในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงและเปนสถานศึกษาของรัฐบาล โดยนักเรียนมักจะไดรับการชักชวนจากเพื่อนเปน
สวนใหญ
นอกจากนี้ คาสัมประสิทธิ์การพยากรณแสดงใหเห็นวา ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาสามารถ
อธิบายการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาของนักเรียนไดรอยละ 55.4 เทานั้น ขอมูลดังกลาวสะทอน
ภาพวา การตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาของนักเรียนยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ อีก ซึ่งควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อคนหาปจจัยดังกลาวตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา การสนับสนุนทางสังคมสงผลใหนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาได ดังนั้นครอบครัวและโรงเรียนตองใหความสําคัญตอการใหขอมูลความรู การสรางแรงกระตุนให
นักเรียนมีเปาหมายในการทํางานและมีเปาหมายในชีวิต โดยเฉพาะการเปดโลกทัศนการประกอบอาชีพตาง ๆ
หนทางและทางเลือกที่จะไปยังจุดหมายที่นักเรียนตองการ
2. ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา การสํารวจอาชีพสงผลใหนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาได ดังนั้นควรใหความสําคัญในลําดับแรกกับการสํารวจอาชีพใหกับนักเรียน การปลูกฝงและบม
เพาะใหนักเรียนรูจักตนเองทั้งความชอบและความถนัดของตน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
และรับทราบปญหาในการเตรียมความพรอมของนักเรียน และนําปญหาและขอคิดเห็นจากเวทีดังกลาวมาใช
วางแผนการศึกษาตอใหกับนักเรียน โดยอาศัยฐานการสนับสนุนของพอแมผูปกครองดวยการใหกําลังใจ
3. ในการวิจัยนี้เปนการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมเทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว โรงเรียน และเพื่อนเพื่อใชในการวางแผนสงเสริมและ
สนับสนุนใหตัวกลางไดรับขอมูลความรูที่ถูกตองและเหมาะสมตอการตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
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