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ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนในโครงการการจัดการศึกษา 
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
สิรีธร ดีผาย1*  พรทิพย์ ไชยโส2 และ วารุณี ลัภนโชคดี3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนใน
โครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จังหวัดร้อยเอ็ด   
ด้วยการพัฒนาแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ วิธีการวิจัยประกอบด้วย  1) ศึกษาตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ 
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 2) ก าหนดสมมติฐานถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
3) รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตามตัวแปรที่ก าหนดจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 165 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ
ทวิศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ 4) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยค่าสถิติไค-
สแควร์ ค่าองศาอิสระ ค่าดัชนี GFI ค่า RMSEA ค่าดัชนี NFI ค่าดัชนี NNFI และค่าดัชนี ECVI และทดสอบปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยค่าสถิติที  ผลการวิจัยพบว่าแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยเจตคติต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัจจัยอิทธิพลของกลุ่ม
อ้างอิงต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และปัจจัยการรับรู้การควบคุมความสามารถของตนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.14 0.44 และ -0.72 ตามล าดับ และพบว่า
ปัจจัยเจตคติต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยส่งผ่านการรับรู้การ
ควบคุมความสามารถของตนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.55  

 
ค าส าคัญ: ความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน; ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน; โครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract 
Aim of this study was to investigate factors affecting student’s labour market intention of 

students studying in dual education project at Roi-Et province by developing the model of causal 
relationships. Research Methodology was consisting of 1) studying latent variables and observed 
variables according to Theory of Planned Behaviour, 2) specifying hypothesis of factors affecting 
student’s labour market intention, 3) using questionnaires to collect data from the sample group of 
population which is 165 students who have started in dual education project at Roi-Et province in 2015, 
and 4) analysing obtained data by using the Structural Equation Model (SEM) showed a goodness-of-fit 
with χ2, df, GFI, RMSEA, NFI, NNFI and ECVI. Then, t-test is used to test factors affecting student’s labour 
market intention. The research results showed that the model of causal relationship developed by 
authors was valid and fit with empirical data. The attitude toward entering to work in labour market 
factor, the subjective norm factor and the perceived behavioural control factor have direct effect on 
students’ labour market intention where direct effect was 1.14, 0.44 and -0.72 respectively. The attitude 
toward entering to work in labour market factor had indirect effects on students’ labour market 
intention through the perception of behavioural control where indirect effect was -0.55. 
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1.  บทน า 
การจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทักษะชีวิต
และด้านทักษะอาชีพเมื่อจบการศึกษานักเรียนพร้อมเข้า
สู่ตลาดแรงงานได้ทันที แต่เนื่องจากนักเรียนในโครงการ
เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ คือ วุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนยีบตัร 
วิชาชีพ (ปวช.) ดังนั้น นักเรียนในโครงการดังกล่าวจึงมี
ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจากจบ
การศึกษาหรือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาด 
แรงงานจะช่วยให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ได้
ข้อมูลสารสนเทศและน าไปใช้ ในการจัดกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ เพื่อจูงใจให้นักเรียน
ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเกิดค าถาม
การวิจัยว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของนักเรยีนในโครงการทวิศึกษา  

จากการศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen 
[1] ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายความตั้งใจในการ
แสดงพฤติกรรม (Intention) รวมทั้งการแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของบุคคล โดยความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม
เกิดจากการส่งผลร่วมกันของเจตคติต่อการแสดง
พฤติกรรม (Attitude toward behavior) อิทธิพลของ
กลุ่มอ้างอิงต่อการแสดงพฤติกรรม (Subjective norms) 
และการรับรู้การควบคุมความสามารถของตนในการ
แสดงพฤติกรรม (Perceived Behavior Control : PBC) 

จากการศึกษางานวิจั ยที่ ผ่ านมาพบว่ าทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนถูกน ามาใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรม 
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น Yean, Johari and 
Sukery [2]   ศึกษาการกลับเข้ามาท างานของพนักงานที่ 
เคยเจ็บป่วย Pelling and White [3] ศึกษาพฤติกรรม
การใช้งานเว็บไซต์ นอกจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะ
ถูกน ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีงาน 
วิจัยที่น าทฤษฎีดังกล่าวมาใช้เพื่อศึกษาความตั้งใจในการ
แสดงพฤติกรรม เช่น Utami [4] ศึกษาความตั้งใจในการ
เป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา Paco et al. [5] ศึกษา
ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้น าทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนมาปรับใช้ในการศึกษาความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน โดยท าการศึกษากับนักเรียนที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2558 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนแบบคู่ขนานอาชีวศึกษากับโรงเรียนมัธยม 
ศึกษามีจุดเร่ิมต้นจากความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ดร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 ภายใต้ชื่อโครงการร้อยเอ็ดโมเดล เมื่อโครงการ
ร้อยเอ็ดโมเดลประสบความส าเร็จ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปภายใต้ชื่อโครงการ
ทวิศึกษา อีกทั้งนักเรียนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 
ปัจจุบันก าลังศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 ซึง่นักเรียนในระดับชั้นนี้ได้รับการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) ผ่านมาแล้ว 2 ปีการศึกษา และปัจจุบันนักเรียน
ก าลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเมื่อจบการศึกษานักเรียนจะ 
ต้องตัดสินใจระหว่างศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ จึงเป็น
ระดับชั้นที่มีความเหมาะสมที่สุดในการศึกษาความตั้งใจ
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของนักเรียนในโครงการการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา)  
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน (TPB) ของ Ajzen [1] โดยใช้ตัวแปรสังเกตได้
อธิบายตัวแปรแฝง ดังนี้ 

ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้อธิบายตัวแปรแฝงความตั้งใจใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วยความมุ่งมั่นในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน การวางแผนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และความพยายามในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ตัวแปรสังเกตได้ที่ ใช้อธิบายตัวแปรแฝงเจตคติ 
ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วยความรู้สึกที่มีต่อ
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ความเชื่อเก่ียวกับผลของการเข้า
สู่ตลาดแรงงานในทางบวก และความเชื่อเกี่ยวกับผลของ
การเข้าสู่ตลาดแรงงานในทางลบ  



  
 

161 
 

ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้อธิบายตัวแปรแฝงอิทธิพลของ
กลุ่มอ้างอิงต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 
อิทธิพลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน อิทธิพลของครูอาชีวศึกษาต่อการเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน อิทธิพลของผู้ปกครองต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
อิทธิพลของเพื่อนต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และความ
เชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มอ้างอิงในการเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน 

ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้อธิบายตัวแปรแฝงการรับรู้การ
ควบคุมความสามารถของตนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ประกอบด้วย การรับรู้ความยากง่ายในการประกอบ
อาชีพ ความเชื่อว่าสามารถตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานได้
ด้วยตนเอง ความเชื่อว่ามีความสามารถที่จะเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมการเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน และความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยขัดขวางการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวน 711 คน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการจัด
การศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา)ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2558 จ านวน 165 คน ได้มาจากการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (stratified random sampling) 

ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย คือ 
เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2561 

 
4.  วิธีการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
(causal relationship) ระหว่างตัวแปร การด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 

4.1  ศึกษาตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ 
Ajzen [1]                   

4.2  ก าหนดสมมติฐานการวิจัย  
4.3  รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปัจจัยที่ 

เกี่ยวข้องกับความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามแนวทางการสร้างเครื่องมือตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน Ajzen [6] แบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)  จ านวน 11 ข้อ   และส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งได้แก่ 1) ปัจจัยความตั้งใจใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วยแบบวัดความมุ่งมั่น
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน แบบวัดการวางแผนในการเข้า
สู่ตลาดแรงงาน และแบบวัดความพยายามในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 2) ปัจจัยเจตคติต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ประกอบด้วย แบบวัดความรู้สึกที่มีต่อการเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน แบบวัดความเชื่อเก่ียวกับผลของการเข้าสู่ตลาด 
แรงงานในทางบวก และแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลของ
การเข้าสู่ตลาดแรงงานในทางลบ 3) ปัจจัยอิทธิพลของ
กลุ่มอ้างอิงต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วยแบบวัด
อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง (ครูโรงเรียนมัธยม ครูอาชีวศึกษา 

ผู้ปกครองและเพื่อน) ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน แบบวัด
ความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มอ้างอิงในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 4) ปัจจัยการรับรู้การควบคุมความสามารถ
ของตนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วยแบบวัด
การรับรู้ความยากง่ายในการประกอบอาชีพ แบบวัด
ความเชื่อว่าสามารถตัดสินใจเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ด้วย
ตนเอง แบบวัดความเชื่อว่ามีความสามารถที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริม
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน  และแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับ
ปัจจัยขัดขวางการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ข้อค าถามมีทั้งหมด 
40 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 7 ระดับตรวจสอบ 
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
5 ท่าน ผลการพิจารณาจากข้อค าถามทั้งหมด 40 ข้อ มี
จ านวน 36 ข้อ ที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล และมีข้อค าถาม 4 ข้อที่ค่า IOC เท่ากับ 0.4 ซึ่ง
ผู้ วิ จั ยได้น ามาปรับปรุ งแก้ ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การหาความเชื่อม่ัน (reliability) ได้น าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนในโครงการทวิศึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด 30 คน จากนั้นน ามาหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ซึ่งพบว่า 
แต่ละข้อค าถามมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.708-
0.879 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.901 
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4.4  เก็บรวบรวมข้อมูลหลังออกแบบสอบถามแล้ว  
โดยใช้การสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวโน้มการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนทวิศึกษา  

4.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

1) พัฒนาแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้การ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรมลิสเรล 
ใช้ค่าความแปรปรวน (variance) และค่าความแปรปรวน
ร่วม (covariance)  2) พิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
แบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยค่าสถิติไคสแควร์ 
ค่าองศาอิสระ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  
ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดย 
ประมาณ (RMSEA) ค่าดัชนี NFI ค่าดัชนี NNFI และค่า
ดัชนี ECVI 3) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ 
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยใช้ค่าทดสอบที (t-test) 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
แยกตามประเด็นค าตอบของผู้ตอบ 

 
5.  ผลการศึกษา 

วิ เคราะห์แบบจ าลองด้วยการวิ เคราะห์สมการ
โครงสร้าง (SEM) ค่าความสัมพันธ์ของแบบจ าลองแสดง
ดังรูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจ าลอง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าแบบจ าลองความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของนักเรียนในโครงการการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) จังหวัดร้อยเอ็ดสอดคล้องกับข้อมูลเชงิประจักษ์ 

(
𝑥2

𝑑𝑓
) เท่ากับ 1.70       

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.90 
ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.07 ค่า normal fit 
index (NFI) เท่ากับ 0.95 ค่า non-normal fit index 
(NNFI) เท่ากับ 0.97 ค่า ECVI เท่ากับ 1.51 ค่า ECVI for 
saturated model มีค่าเท่ากับ 1.66 และค่า ECVI for 
Independence Model เท่ากับ 20.55 แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรที่สังเกตได้อธิบายตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัวแปร ดังนี้ 
1) ตัวแปรความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (I) อธิบาย
ด้วยความมุ่งมั่นในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ( intention) 
การวางแผนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (plan) และความ
พยายามในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (try) โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ  0.92, 0.86 และ 0.81 ตามล าดับ 
2) ตัวแปรเจตคติต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (AB) อธิบาย
ด้วย ความรู้สึกที่มีต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (AFF) ความ
เชื่อเกี่ยวกับผลของการเข้าสู่ตลาดแรงงานในทางบวก 
(BeP) และความเชื่อที่ เกี่ยวข้องกับผลของการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในทางลบ (BeN) โดยจะมีค่าของน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.82,  0.81 และ -0.45 ตามล าดับ
และ 3) ตัวแปรการรับรู้การควบคุมความสามารถของตน
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (PBC) อธิบายด้วยความเชื่อ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
(MeanCPS) การรับรู้ความยากง่ายในการประกอบอาชีพ 
(PBC1) และความเชื่อว่ามีความสามารถที่ จะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (PBC3) ความเชื่อว่าสามารถตัดสินใจเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้ด้วยตนเอง (PBC2) และความเชื่อ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยขัดขวางการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
(MeanCPD) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.86 
0.54, 0.68, 0.43 และ -0.47 ตามล าดับ ดังรูปที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าสู่  
 ตลาดแรงงานของนักเรียนในโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ตอนปลาย (ทวิศึกษา) จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตัวแปรผล AB PBC I 
ตัวแปรเหตุ DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

SN 0.40**  0.40** 0.26** 0.30** 0.56** 0.44** 0.05 0.49** 
AB    0.75**  0.75** 1.14** -0.55* 0.60** 
PBC       -0.72*  -0.72* 

หมายเหตุ *p<.05,  ** p<.001  และ DE คือ อิทธิพลทางตรง, IE คือ อิทธิพลทางอ้อม, TE คือ อิทธิพลรวม 
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รูปที่ 1 ค่าความสัมพนัธ์ของแบบจ าลองความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าสู่ 
    ตลาดแรงงานของนักเรียนในโครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมธัยมศึกษา 
    ตอนปลาย (ทวิศึกษา) จังหวดัร้อยเอ็ด 

จากตารางที่ 1 ความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
(I) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติต่อการเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน (AB) อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อการเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน (SN) และการรับรู้การควบคุมความสามารถของ
ตนในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (PBC) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<.05) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.14, 0.44 
และ -0.72 ตามล าดับ 

ความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (I) ได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมจากเจตคติต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (AB) โดย
ส่งผ่านการรับรู้การควบคุมความสามารถของตนในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน (PBC) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.001) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.55 

การรับรู้การควบคุมความสามารถของตนในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (PBC) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติต่อ
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน (AB) และอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง
ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (SN) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.001) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.75 และ 0.26 
ตามล าดับ การรับรู้การควบคุมความสามารถของตนใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน (PBC) ซึ่งได้รับอิทธิพลทางอ้อม

จากอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (SN) 
โดยส่งผ่านเจตคติต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (AB)  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 
0.30 เจตคติต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (AB) ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (SN) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.40 

เนื่องจากการรับรู้การควบคุมความสามารถของตนใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน (PBC) มีอิทธิพลทางลบต่อความ
ตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงาน 
วิจัยที่ ผ่ านมา ผู้ วิ จั ยจึ งได้สัมภาษณ์ครูผู้ สอน/ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการจ านวน 2 ท่าน และนักเรียนใน
โครงการทวิศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 4 คน เพิ่มเติม 
ผลการสัมภาษณ์เป็นดังต่อไปนี้ 

จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ถึงแนวโน้มของนักเรียนกลุ่มเก่ งและกลุ่มอ่อนต่อ
การศึกษาต่อหรือการท างาน พบว่านักเรียนที่ศึกษาต่อ
ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดยส่วนใหญ่จะ
ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เนื่องจาก
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ใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปี ค่าใช้จ่ายไม่มากเท่ากับการเรียน
ในระดับปริญญาตรีที่ใช้เวลา 4 ปี ในขณะที่นักเรียนที่มี
ผลการเรียนไม่ดี  หรือนักเรียนกลุ่มอ่อน  ส่วนใหญ่มักจะ 
ออกไปประกอบอาชีพมากกว่าการศึกษาต่อ  

จากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเก่ง 2 คนพบว่า 
นักเรียนทั้งสองคนชอบการเรียนในสายอาชีพมากกว่า
สายสามัญ มีความถนัดและชอบที่ได้ฝึกปฏิบัติวิชาช่าง 
และมีความเชื่อว่าเมื่อจบ ปวช. สามารถที่จะออกไป
ประกอบอาชีพได้เนื่องจากเคยฝึกประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการ แต่นักเรียนในกลุ่มเก่งทั้ง 2 คนต้องการที่
จะศึกษาต่อ โดยคนที่ 1 ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เพราะเขาต้องการที่จะประกอบอาชีพวิศวกรในโรงงาน
อุตสาหกรรม ในขณะที่นักเรียนคนที่ 2 ต้องการที่จะ
ศึกษาต่อในระดับปวส. สาขาช่างยนต์ และตั้งใจไว้ว่า
หลังจากเรียนจบ ปวส. ช่างยนต์จะท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ได้สัมภาษณ์ถึงแนวโน้มของ
เพื่อนหลังเรียนจบ ปวช. นักเรียนทั้ง 2 ให้ค าตอบใน
ทิศทางเดียวกันคอืนักเรียนที่เรียนดีส่วนใหญ่จะศึกษาต่อ 
ในขณะที่นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีนั้นส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพ จากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มอ่อน 2 
คน พบว่านักเรียนทั้ง 2 คน เป็นนักเรียนในโครงการ 
ทวิศึกษา สาขาช่างยนต์ เมื่อเปรียบเทียบการเรียนสาย
อาชีพกับสายสามัญ นักเรียนทั้ง 2 คน ชอบเรียนในสาย
อาชีพมากกว่าสายสามัญ โดยนักเรียนคนที่ 1 กล่าวว่า
การเรียนในสายอาชีพท าให้มีงานท า สามารถประกอบ
อาชีพได้ทันทีหลังจากจบ ปวช. นักเรียนคนที่ 2 เชื่อว่า
การเรียนในสายอาชีพหางานท าง่ายกว่าการเรียนในสาย
สามัญ โดยนักเรียนทั้ง 2 คนตั้งใจที่จะประกอบอาชีพ
ทันทีหลังจากเรียนจบ ปวช. 

 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยเจตคติต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัจจัยอิทธิพล
ของกลุ่มอ้างอิงต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และปัจจัยการ
รับรู้การควบคุมความสามารถของตนในการเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน ซึ่งจะอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

6.1 ความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับอิทธิพล
ทางบวกจากปัจจัยเจตคติต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย

มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 1.14 สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา
ที่ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) ของ Werner and 
Grayzman [7] และ Gorgievski et al. [8] แสดงให้เห็น
ว่าการที่นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพหลัง
จบการศึกษาระดับปวช. จะท าให้นักเรียนมีแนวโน้มที่จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีเมื่อจบการศึกษาระดับปวช. จาก
ผลการศึกษาพบว่าการที่นักเรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานนั้น นักเรียนจะต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อ
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ค่าน้ าหนัก 0.82) มีความเชื่อว่า
การเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือการประกอบอาชีพหลังจบ
การศึกษาระดับปวช. จะก่อให้เกิดผลที่ดีต่อตัวนักเรียน 
(ค่าน้ าหนัก 0.81) และไม่เชื่อว่าการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
หรือการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาระดับปวช. จะ
ก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีต่อตัวนักเรียน (ค่าน้ าหนัก 0.45) 
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ ครูควรที่จะแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน
ก่อนจบการศึกษา ให้ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับการ
ท างาน ลักษณะงาน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพ
ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนศึกษาอยู่  เพื่อให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน เห็นประโยชน์
และข้อดีที่จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนตัดสินใจประกอบอาชีพ
หลังจบการศึกษา  

6.2 ความตั้งใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับอิทธิพล
ทางบวกจากปัจจัยอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.44 สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมาที่ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) 
ของ Werner and Grayzman [7] และ Gorgievski et 
al. [8] แสดงให้เห็นว่าการที่บุคคลที่มีความส าคัญต่อ 
ตัวนักเรียนสนับสนุนหรือต้องการให้นักเรียนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน จะท าให้นักเรียนมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษาระดับปวช. จากผลการ 
วิจัยพบว่า อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อการเข้าสู่ตลาด 
แรงงานเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มอ้างอิง
ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ค่าน้ าหนัก 1.08) การรับรู้
ความต้องการของผู้ปกครอง เพื่อน ครูในวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา (ค่าน้ าหนัก 
0.97, 0.84, 0.62 และ 0.57 ตามล าดับ) ดังนั้นเพื่อเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 
ผู้ปกครอง เพื่อน ครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษา และครูใน
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โรงเรียนมัธยมศึกษา จะต้องสนับสนุน ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาระดับปวช. ของนักเรียน 
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตแก่
ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน
ทราบถึงปัญหาคนว่างงานซึ่งเกิดจากขาดทักษะ ความรู้ที่
ตลาดแรงงานต้องการ และเพื่อลดค่านิยมการสนับสนุน
การเรียนในสายสามัญของผู้ปกครองและนักเรียน 

6.3 การรับรู้การควบคุมความสามารถของตนในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงานมีอิทธิพลทางลบต่อความตั้งใจในการ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ -0.72 แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนที่รับรู้ว่าการประกอบอาชีพหลังจบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นเรื่องง่ายและ
เชื่อว่าตนสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ ไม่มีแนวโน้มที่
จะประกอบอาชีพทั นที หลั งจบการศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
ครูและนักเรียนในโครงการทวิศึกษาทั้งกลุ่มเก่งและกลุ่ม
อ่อนที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีและ
เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ ต้องการ
ที่จะศึกษาต่อในสายอาชีพ ในขณะที่นักเรียนที่มีผลการ
เรียนที่ไม่ดีจะประกอบอาชีพทันทีหลังจบการศึกษา 
นอกจากนี้ผลของการสัมภาษณ์นักเรียนนั้นยังแสดง 
ให้เห็นว่า แม้ว่านักเรียนจะไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานทันที
หลังจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ แต่การเรียนในโครงการ
ทวิศึกษาท าให้นักเรียนได้รับรู้ถึงความถนัดและความ
สนใจของตนเอง รับรู้ว่าตนมีความชอบในการเรียนสาย
อาชีพมากกว่าสายสามัญ และจากการฝึกประสบการณ์
กับสถานประกอบการท าให้นักเรียนนั้นรู้ได้ว่าตนมี
ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพได้ เพียงแต่
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวต้องการที่จะเพิ่มทักษะความรู้ให้
มากยิ่งขึ้น จึงมีความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับปริญญาตรีโดย
เลือกที่จะศึกษาต่อในสาขาช่างอุตสาหกรรม และ
ต้องการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
ดังนั้นครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การเรียนในสายอาชีพ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์
จริง จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ ให้พอเพียง 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความถนัด ความชอบ และความสนใจ
ในการเรียนสายอาชีพเกิดความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความรู้

ความสามารถเพียงพอที่จะประกอบอาชีพได้ แม้ว่า
นักเรียนจะไม่ตัดสินใจประกอบอาชีพทันทีหลังจบ
การศึกษาระดับ ปวช. แต่จะท าให้นักเรียนมีแนวโน้มที่จะ
ศึกษาต่อในสายวิชาชีพ และกลับมาประกอบอาชีพใน
สาขาที่ได้ศึกษาต่อไป 

 
7.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งนี้และในครั้งต่อไป 

การน าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาใช้ในครั้งนี้เป็น
เพียงส่วนหนึ่งของทฤษฎีเท่านั้น ยังไม่ได้ศึกษาตัวแปร
พฤติกรรม ซึ่งเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่อยู่ในทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน ดังนั้นการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนครั้ง
ต่อไปควรจะศึกษาตัวแปรพฤติกรรม เพื่อให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ทฤษฎีได้ก าหนด 
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