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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาปจจัย และตัวบงชี้ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขา

ศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน  และเพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามสภาพจริง ( Concurrent Validity) ของปจจัยและตัวบงชี้ ดังกลาว โดยการวิเคราะห

ยืนยันกับกลุมผูรูแจงชัด (Known Group) ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ตลอดจนการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ เพื่อกําหนดเปนปจจัยและตัวบงชี้ ใชวิธีการวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ  ( Exploratory  Factor  Analysis)  สกัดปจจัยเพื่อพิจารณาจัดกลุมตัวแปร 

ดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก และหมุนแกนแบบออโธโกนอล ดวยวิธีแวริแมกซ  เคร่ืองมือที่

ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน ประมาณคา  5 ระดับ  มีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาโดยการ

ตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 10 คน ไดคา  S-CVI  เทากับ  .98  และนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม แลว

นําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมเปาหมาย คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ป

การศึกษา 2555 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนบน 3 วิทยาลัย  ผูตอบ

แบบสอบถามรวม 50 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2555 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใต

ตอนบน จาก 24 วิทยาลัย  จํานวน 1 ,050 คน จากน้ันผูวิจัยไดนําตัวบงชี้ที่ไดจากการดําเนินการ

ขางตนมาสรางแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมผูรูแจงชัด โดยเก็บขอมูลกับกลุมนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2555 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขต 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคใตตอนบน 2 วิทยาลัย จํานวน 50 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test   
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน ประกอบดวย 6 ปจจัย 44 ตัวบงชี้ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนไดรอยละ 66.37 เรียงตามคานํ้าหนัก องคประกอบ จากมากไปนอยตามลําดับ คือ 1) 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อธิบายความแปรปรวนไดสูงสุด รอยละ 43.62 มี 12 ตัวบงชี้ 2) สภาพแวดลอม

ภายในวิทยาลัย อธิบายความแปรปรวนไดรองลงมา คือ รอยละ 6.38 มี 9 ตัวบงชี้ 3) ครูดี อธิบาย

ความแปรปรวนได รอยละ 5.61 มี 7 ตัวบงชี้ 4) ความสําเร็จของศิษยเกา อธิบายความแปรปรวนได  

รอยละ 4.04 มี 7 ตัวบงชี้  5) การสงเสริมของผูปกครอง อธิบายความแปรปรวนได รอยละ 3.57 มี 4 

ตัวบงชี้ 6) แบรนด อธิบายความแปรปรวนได รอยละ 3.15 มี 5 ตัวบงชี้   

จากการนําตัวบงชี้ที่คนพบไปทดสอบกับกลุมผูรูแจงชัด ปรากฏวา มีนัยสําคัญทางสถิติ ทุก

ตัวบงชี้  ซึ่งสามารถยืนยันไดวาตัวบงชี้ทั้ง  44 ตัวบงชี้ มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง             

คาํสําคญั การตัดสินใจ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน, ภาคใตตอนบน 

Abstract 
The  purposes  of  this  research  were  to  study  factors 

and indicators affecting decision making of students to study in 
private vocational college in upper southern of Thailand and to 
ensure concurrent validity of those indicators. The factors and 
indicators were determined after an extensive review of 
literature and in-depth interviews of education specialists. Then, 
the data were analyzed by using exploratory factor analysis, 
principal component analysis, and orthogonal varimax rotation.  
The research instrument used for collecting data was a five 
rating scale questionnaire. The S-CVI by 10 education 
specialists was .98. Then, the questionnaires were tried out with 
3 private vocational colleges. The respondents were 50 samples 
to find reliability by cronbach’s alpha coefficient. Samples of 
the study consisted of 1,050 samples. A questionnaire based on 
the indicators was given to 50 students from 2 private vocational 
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colleges in the known groups.  Data analysis was done by using 
t-test.   

The finding of this research were 6 factors and 44  
indicators of affecting decision making of students to study in 
private vocational college in upper southern of Thailand.  
Loading value ranked from the highest to the lowest included 1) 
Achievement Motivation with 12 indicators, the highest 
variance at 43.62% 2) College Environment with 9 indicators, 
the variance at 6.38% 3) Good Teacher with 7 indicators, the 
variance at 5.61% 4) Alumni Achievement with 7 indicators, the 
variance at 4.04% 5) Parent Support with 4 indicators, the 
variance at 3.57% and 6) Brand with 5 indicators, the variance 
at 3.15 %.  

The  analysis  of  the  indicators  to  the  known  groups  
showed  statistical  significance.  This assured that the 44 
indicators were concurrently valid.  
Keywords Decision Making, Private Vocational College, 
Upper Southern of Thailand 
บทนํา  

การศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนพัฒนาตนเองตลอดชีวิตและเปนรากฐานที่สําคัญ

ที่สุดประการหน่ึงในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาซึ่งสามารถนําไปสูการแกไขปญหาตาง ๆ

ของสังคม โดยเฉพาะยุคสมัยน้ีการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน สงผลตอทิศทางการพัฒนา

ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได กลาวคือสังคมมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมเปนไปอยางรวดเร็วและเชื่อมตอกันทั่วโลก ทําใหสังคมไทยตองปรับเปลี่ยน และเตรียมการ

วางแผนเพื่อรองรับสถานการณตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น การพัฒนาประเทศจึงไมเพียงแตมุงเนนเฉพาะ

ดานเศรษฐกิจ หรือดานสังคมแตเพียงอยางเดียว แตจะตองมุงเนนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ (วรชัย 

ปานนิตยพงศ, 2554 : 1)  
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การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  เปนรูปแบบหน่ึงในการจัดการศึกษาของประเทศที่มี

บทบาทสําคัญในการใหบริการการศึกษาทางดานวิชาชีพ  และมีสวนชวยแบงเบาภาระของรัฐใน

การจัดการศึกษาและลงทุนทางการศึกษา ทั้งในสวนที่รัฐไมสามารถจัดไดหรือจัดไดไมเพียงพอ  

อันเน่ืองมาจากขอจํากัดทางดานทรัพยากร  (วุฒิ สุโกศล,  2540 : คํานํา) อีกทั้งเปนสวนหน่ึงใน

ระบบของการศึกษาที่มีบทบาทและความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เพราะเปนการศึกษา

ที่จัดเตรียมบุคคลใหมีอาชีพเปนหลักในอนาคต และชวยใหอาชีพที่มีอยูแลวมีความกาวหนาใน

อาชีพตน  

ในสภาพความเปนจริงการดําเนินการของ วิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกชนเปนไปอยางไม

ราบร่ืนเทาที่ควร  เน่ืองจากการขยายตัวและการรับนักเรียนมากขึ้นในการศึกษาของภาครัฐ  ทําให

เกิดผลกระทบตอการจัดการศึกษาของภาคเอกชน (พิชัย  บูรณะสมบัติ,  2540  :  คํานํา) ประกอบ

กับ รัฐบาลออกกฎหมายใหเรียนฟรี ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 และนโยบายการอาชีวศึกษา อยากเรียนตองไดเรียน ทําใหผูเรียนเมื่อเรียนจบ

มัธยมศึกษาตอนตนแลวนิยมเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ถาจะเรียน ตอวิทยาลัย

อาชีวศึกษาก็ จะเลือก เรียนในสถานศึกษาของรัฐ  ทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีผูเรียนนอยลง

และหลายแหงตองปดกิจการลงเน่ืองจากไมอาจจะแขงขันกับสถานศึกษาของรัฐได (กฤษมันต 

วัฒนาณรงค, 2555, ออนไลน) นอกจากน้ันแนวทางการศึกษาตอของนักเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 ก็มีทางเลือกหลากหลายแนวทางในการศึกษา    
รายงานขอมูลทางสถิติของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) แสดงจํานวนนักเรียน

ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเชิงเปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ 

ในชวง พ.ศ.2549-2553 พบวา จํานวนนักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐมีจํานวนที่มากกวา

นักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยสัดสวนนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน :รัฐ แสดงให

เห็นถึงอัตราที่ยังคงเปนปญหากับการจัดการศึกษาของ วิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกชนในปการศึกษา 

2549-2553 มีสัดสวนเปน 36.5:63.5,36:64, 36:64, 35: 65 และ 36.4:63.6 ตามลําดับ  

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเชิงเปรียบเทียบในแตละป ต้ังแต

ในชวงปการศึกษา 2549-2553 จะเห็นไดชัดเจนถึงภาพรวมการลดจํานวนลงของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน การเปลี่ยนแปลงจํานวนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สรุปไดวา จํานวนวิทยาลัย
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อาชีวศึกษาเอกชนมีแนวโนมที่ลดลงชัดเจนอยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2549-2553 กลาวคือ ลดลงจาก 

578 โรงเรียนในป 2549 เปน 400 โรงเรียนในป 2553 สะทอนถึงปญหาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชนโดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนบน ที่มีบริบทตางจากภาคอ่ืนของประเทศ  เน่ืองจากภาคใต

ตอนบน  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ฐานะทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่ง

ประกอบดวยจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี  พังงา ระนอง กระบี่ นครศรีธรรมราช และภูเก็ต (สมาคม

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย , 2555, ออนไลน)  โดยมีจํานวนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชนทั้งสิ้น 27 วิทยาลัย ซึ่งทั้งหมดไดรับผลกระทบของจํานวนนักเรียนที่ลดลงอยางตอเน่ือง โดย

มีนักเรียนที่เขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนบน ในป 2552 มีจํานวน 

19,486 คน ป 2553 มีจํานวน 18,456 และป 2554 มีจํานวน 17,980 คน  ซึ่งจากจํานวนนักเรียนทั้ง 3 

ปที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงอัตราการลดลงอยางตอเน่ือง และอัตราสวนจํานวนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ของรัฐและเอกชน ในป 2554 มีสัดสวนเปน 64:36 (สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศ

ไทย, 2554 : 130-135)    
จากปญหาขางตน ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน มีความจําเปนและเปนประโยชนเพื่อ

นําขอคนพบมาใชในการดําเนินงานทางการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนบน สามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการวาง

แผนการตัดสินใจกําหนดแนวนโยบาย รวมทั้งการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธการบริหารจัดการ

วิทยาลัยเพื่อสรางการศึกษาอยางมีคุณภาพใหสามารถสนองตอบความตองการของตลาด รวมถึง

สรางความพึงพอใจแกผูปกครอง ชุมชน นักเรียนและสงผลถึงความเจริญกาวหนาของการศึกษา

ชาติอยางยั่งยืน  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของ

นักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน    
 2. เพื่อศึกษาตัวบงชี้ของแตละปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน    
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 3. เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริง ( Concurrent Validity) ของปจจัยและตัวบงชี้

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใต

ตอนบนโดยการวิเคราะหยืนยันกับกลุมผูรูแจงชัด (Known Group)  

กรอบแนวคดิการวจิัย 
 การนําปจจัยและตัวบงชี้เพื่อไปวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต

เน้ือหาที่ศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสัมภาษณผูรู 

ผูเชี่ยวชาญประยุกตเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย กําหนดเปนปจจัยหลัก ปจจัยยอย และศึกษาหาตัว

บงชี้ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใต

ตอนบน แสดงดังภาพประกอบ 1 
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วธีิดําเนินการวจิัย  

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดวยการแบงวิธีศึกษาวิจัยออกเปน 6 ตอน ดังน้ี  

 ตอนที่ 1 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชน ในเขตภาคใตตอนบน โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และสัมภาษณเชิงลึก

จากผูมีประสบการณ แลวสังเคราะหหาปจจัย  
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยและตัวบงชี้การตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน โดยการสังเคราะหจากปจจัยวาควรมีตัวบงชี้อะไรบาง 

แลวมาสรางเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ที่เปนแบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ตอตัวบงชี้ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนบน 

โดยลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2 เปนขอสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้  โดยการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ใชคาดัชนี

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity Index : CVI) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน มีคาดัชนี

ความเที่ยงตรงตามเน้ือหารายขอ (I-CVI) ระหวาง .80 – 1.00  และ คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา

ของทั้งฉบับ (S-CVI) เทากับ .98 
 ตอนที่ 4 การทดลองใชแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเน้ือหา ( Content Validity) แลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนบน จํานวน 50 คน จาก 3 วิทยาลัย เพื่อหาอํานาจ

จําแนกและความเชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบสอบถาม ใชการคํานวณดวยวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา มีคาความเชื่อมั่น .96 

 ตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการในการเก็บรวบรวม

ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  
    ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ป

การศึกษา 2555 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนบน โดยมีจํานวนวิทยาลัยทั้งสิ้น 

24 วิทยาลัย จํานวน 6,146 คน   
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    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ป

การศึกษา 2555 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนบน จาก 24 วิทยาลัย ที่ไดมาจาก

การสุมแบบแบงชั้นภูมิชนิดสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) จํานวน 1,050 คน      

 การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉลี่ย 

(Mean)  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้ใช

เทคนิค      การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยใชการ

วิเคราะหดวยวิธีสกัดปจจัย  (Principal Component Analysis : PCA) และใชวิธีการหมุนแกนแบบ

ออโธโกนอล (Orthogonal) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) 

 ตอนที่ 6 การทดสอบกับกลุมผูรู แจง ชัด (Known Group) เปนนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2555 ที่มีผลการเรียนดีที่ระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 

ขึ้นไป  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนบน ซึ่งเปนวิทยาลัยที่ผานเกณฑการ

ประเมินของ สมศ.ในระดับดี จํานวน 50 คน จาก 2 วิทยาลัย  ดวยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive 

Samplings) ผูวิจัยนําตัวบงชี้ที่ไดจากการวิเคราะห ในตอนที่ 5 มาพัฒนาเปนเคร่ืองมือใชเก็บขอมูล

กับกลุมผูรูแจงชัด  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอตัวบงชี้ที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนบน โดยลักษณะ

ของแบบสอบถามในตอนที่ 2 เปนขอสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดย

หาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา  Mean ดวยคาที (t-test) โดยการเปรียบเทียบระดับ

คาเฉลี่ยของตัวบงชี้ที่ไดกับเกณฑประเมินคาที่ระดับมาก (µ = 3.50)  ตามการแปลความหมาย

คาเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ  (Criterion Reference) เพื่อยืนยันวาตัวบงชี้ที่คนพบในการวิจัยน้ีมีความ

เที่ยงตรงตามสภาพจริง (Concurrent Validity)   

ผลการวจิัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาหลังการหมุนแกนสามารถจัดเปนปจจัยใหมได          

6 ปจจัย และ 44 ตัวบงชี้ แสดงดังภาพประกอบ 2   
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ภาพประกอบ 2 ปัจจยัทีพ่บใหม่หลงัการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ปจจัยทั้ง 6 ปจจัย และ 44 ตัวบงชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวบงชี้ทั้ง 

44 ตัวบงชี้ ไดรอยละ 66.37 โดยปจจัยที่ 1 ถึง 6 มีคาไอเกน เทากับ 20.50, 3.00, 2.64, 1.90, 1.70 

และ 1.48 ตามลําดับ ดังน้ี  

 1.  ปจจัยแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีตัวบงชี้จํานวน 12 ตัวบงชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวน

ได รอยละ 43.62 มีคานํ้าหนักองคประกอบต้ังแต .85-.54 

2. ปจจัยสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย มีตัวบงชี้จํานวน 9 ตัวบงชี้ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนได รอยละ 6.38 มีคานํ้าหนักองคประกอบต้ังแต .79-.51  

 3. ปจจัยครูดี มีตัวบงชี้จํานวน 7 ตัวบงชี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนได รอยละ 5.61 มี

คานํ้าหนักองคประกอบต้ังแต .76-.59  

4. ปจจัยความสําเร็จของศิษยเกา มีตัวบงชี้จํานวน 7 ตัวบงชี้ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนได รอยละ 4.04 มีคานํ้าหนักองคประกอบต้ังแต .66-.50  

 5. ปจจัยการสงเสริมของผูปกครอง มีตัวบงชี้จํานวน 4 ตัวบงชี้ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนได รอยละ 3.57 มีคานํ้าหนักองคประกอบต้ังแต .75-.65  

6. ปจจัยแบรนด มีตัวบงชี้จํานวน 5 ตัวบงชี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได รอยละ 3.15 

มีคานํ้าหนักองคประกอบต้ังแต .79-.50  

ตัวบงช้ี  12  ตัว 

ตัวบงช้ี 9 ตัว 

ตัวบงช้ี 7 ตัว 

 
ตัวบงช้ี 7 ตัว 

 
ตัวบงช้ี 4 ตัว 

 
ตัวบงช้ี 5 ตัว 

 
ตัวบงช้ี ปจจัย   

 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

สภาพแวดลอมภายใน

วิทยาลัย 

ครูด ี

ความสําเร็จของศิษยเกา 

การสงเสริมของผูปกครอง 

แบรนด 

การตัดสินใจเข้าศึกษา

ต่อวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน 
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ผลการวิเคราะหเพื่อยืนยันความเที่ยงตรงตามสภาพจริง ( Concurrent Validity) 

ของปจจัยและตัวบงชี้กับกลุมผูรูแจงชัด ( Known Group) พบวา ตัวบงชี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เขาศึกษาตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน 

ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกตัวบงชี้ สามารถยืนยันไดวาตัวบงชี้ทั้ง 44 

ตัวบงชี้ มีความเที่ยงตรงตามสภาพจริง 

อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน ประกอบดวย 6 ปจจัย คือ  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย ครูดี ความสําเร็จของศิษยเกา การสงเสริมของผูปกครอง 

 และแบรนด ดังน้ี   

 1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบนมากที่สุด ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวาเปน

เพราะนักเรียนมีแรงจูงใจในการศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายที่วางไว สอดคลองกับแนวคิดของเมอรเรย  (Murray, 1964 อางถึงใน ศศิวิมน เพชรอาวุธ , 

2554) ที่เสนอวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนพื้นฐานที่จะทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจ ซึ่งเปนผลทําให

มนุษยแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมาย มีความเพียรพยายามที่จะกระทําสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงโดยไมยนยอตออุปสรรคเพื่อใหบรรลุมาตรฐานระดับสูง  สอดคลองกับพัทราภรณ จีนกูล 

(2547) ที่ไดเสนอแนวความคิดบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะมีความมุงมั่นสูความสําเร็จในอาชีพ 

 2. สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอมภายใน

วิทยาลัยเปนสิ่งที่ผูเรียน ครูผูสอน ผูบริหารตลอดจนผูปกครองและชุมชนสัมผัสไดและพบเห็นอยู

ตลอดเวลา สอดคลองกับเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2554) อธิบายวาการตัดสินใจเขาศึกษาตอเกิดจาก

ดานสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย เพราะสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยทําใหเกิดความ

สะดวกสบายเหมือน มีการจัดบรรยากาศและสภาพหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูจะทําใหผูเรียนเกิด

ความประทับใจและสามารถสัมผัสไดสอดคลองกับพัชรินทร วงศจันทร (2547) ที่นําเสนองานวิจัย
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คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบวาตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาดาน

สภาพแวดลอมของโรงเรียนมีความสําคัญมาก  

3. ครูดี เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของ

นักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวาเปนเพราะครูเปนผูที่ทําหนาที่อบรมสั่ง

สอนนักเรียน เปนผูใหความรูแกนักเรียนซึ่งหากโรงเรียนมี ครูที่มีเกียรติยศชื่อเสียงที่ดี ทําตัวเปน

แบบอยาง ที่ดี มีความรูดี มีทักษะในกระบวนการสอน มีวิธีการสอนที่ผูเรียนสนใจ และการจัด

กระบวนการเรียนการสอนอยางมีระบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

แนวคิดของอภิกันยา  วัชรสกุณี  (2538) กลาวถึงบทบาทของครูไมเพียงเปนผูถายทอดความรูเพียง

อยางเดียว ตองเปนผูที่ถายทอดวัฒนธรรมที่ดีใหแกผูเรียนและสังคมอีกดวย สวนไฟดเจนบ อม 

(Feigenbaum, 1992)  กลาวถึงครูที่มีคุณภาพในการสอน จําเปนตองมีกระบวนจัดการ การสอน 

สนองตอบความตองการ ตามสภาพการ หรือความรูสึก ของผูเรียนเนนความพึงพอใจ และมีการ

ตรวจสอบควบคุมคุณภาพอยางตอเน่ือง สวนแอชเวอรช และฮารวี (Ashworth & Harvey, 1994) ได

ใหแนวคิดไววา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจําเปนตองอาศัยองคประกอบดานปจจัยตัวปอน  ซึ่ง

ไดแก อาจารย  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพของอาจารยนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอ

คุณภาพการศึกษา   
 4. ความสําเร็จของศิษยเกา  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน เน่ืองจาก นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนจบ

ออกไปแลวของสถาบันการศึกษา เปนผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต นําชื่อเสียงสูสถาบัน 

และนักเรียนที่ตองการศึกษาตอใชความสําเร็จของศิษยเกาเปนปจจัยในการตัดสินใจเพราะตองการ

ประสบความสําเร็จดังเชนศิษยเกา สอคคลองกับ  เปอตีตและลิตเทน  (Pettit & Litten, 1999) ซึ่ง

ยืนยันวาศิษยเกามีบทบาทหลายประการที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาซึ่งศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา

ออกไป  และเปนผูที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ จะเปนผูที่ประชาสัมพันธ

สถาบันการศึกษาไดอยางดีมาก โดยเฉพาะศิษยเกามีสวนรวมในกระบวนการสรรหานักศึกษาใหม  

สอดคลองกับกฤษมันต วัฒนาณรงค  (2554) อธิบายถึงพลังของศิษยเกา คือ ศิษยเกาของ

สถาบันการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางาน มีผลงานอันเกิดจากความสามารถ

เปนเลิศ มีคุณงามความดีเปนที่ยกยองในสังคม มีตําแหนงงานที่มีเกียรติและรับผิดชอบสูง มีฐานะดี 

รวมทั้งมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพตาง ๆ จะทําใหสถาบันการศึกษาที่ตนเองจบ

การศึกษามามีชื่อเสียงตามไปดวย  
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5. การสงเสริมของผูปกครอง  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวาอาจเปนเพราะ

ผูปกครองมองเห็นความสําคัญของการศึกษา จึงสนับสนุนใหบุตรหลานไดศึกษาตอในระดับที่สูง  

ซึ่งผูปกครองนอกจากมีบทบาทหนาที่ในการใหการเลี้ยงดู การใหการอบรมสั่งสอนแลว การให

การศึกษาแกบุตรเปนหนาที่อันสําคัญที่จะเปนการสงเสริมใหบุตรกาวสูความสําเร็จในชีวิต 

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  (2545)  ไดกลาวถึงผูปกครองวามีบทบาท

ความสําคัญอยางมากในการมีสวนรวมตัดสินใจในการจัดการศึกษาของบุตร สวนบราวน (Brown, 

2001) เสนอแนวคิดวาอิทธิพลของผูปกครองและการสนับสนุนสงเสริมของผูปกครอง มี

ความสัมพันธและสนับสนุนการศึกษาทางวิชาชีพและความปรารถนาในการประกอบอาชีพของ

บุตร สอดคลองกับพิมพมาส ตัณฑเจริญรัตน (2532) ศึกษาความตองการในการเลือกศึกษาวิชาชีพ 

พบวา การเลือกเรียนวิชาชีพของนักเรียนมีผลมาจากผูปกครองยินดีสนับสนุนใหเรียนจนสําเร็จ

การศึกษา   

6. แบรนด เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน ในประเด็นน้ีพิจารณาไดวาอาจเปนเพราะแบรนดของ

สถานศึกษา ทําใหนักเรียนเกิดความไววางใจในคุณภาพของสถานศึกษาที่สั่งสมมานาน สอดคลอง

กับแนวคิดของเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2552) ที่กลาววาแบรนด (Brand) วาเปนสัญลักษณของ

คุณภาพของระบบการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา และแบรนด คืออัตลักษณและภาพลักษณ 

ที่ดึงดูดความสนใจใหบุคคลเขามาศึกษาและรับบริการ สวนสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน 

(2542)  ไดกลาวถึงแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนวา ภาพลักษณที่ดีของสถานศึกษา

เอกชนเปนสิ่งที่สําคัญที่ชวยใหผูรับบริการ ศรัทธา และทําใหโรงเรียนสามารถดํารงอยูไดในยุคที่มี

การแขงขัน สอดคลองกับศศิประภา ชัยประสิทธิ์ (2548) ที่ไดกลาวถึง วิธีการสรางเอกลักษณในเชิง

การตลาดของสถานศึกษา คือสรางความตระหนักถึงการมีเอกลักษณและความจงรักภักดีโดยทําให

ผูใชบริการมองเห็นคุณคาวามีความดีกวาเหนือคูแขงขัน  

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

 1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอ่ืน ดังน้ัน ผูบริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนควรนําตัวบงชี้ ทั้ง 12 ขอของปจจัยมาใชในการดําเนินการของวิทยาลัย เพื่อสราง

แรงจูงใจในการตัดสินใจเขาศึกษาตอ  โดยทางผูบริหารวิทยาลัยควรจัด การอบรมปฏิบัติการ  และ

การระดมสมองเพื่อใหไดแนวนโยบายผลลัพธตามตัวบงชี้  
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 2. ผูบริหาร ระดับสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนบน สามารถนํา

ผลการวิจัยน้ีไปเปนแนวทางในการบริหารสถานศึกษา โดยการวางแผน จัดทํานโยบาย รวมทั้งการ

กําหนดยุทธศาสตรและกลวิธีสูการบริหารจัดการวิทยาลัยเพื่อสรางคุณภาพ สรางความเชื่อมั่นและ

เปนที่นิยมของนักเรียน  
 3. ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สามารถนําผลการวิจัยคร้ังน้ีเปนแนวทางในการ

จัดทําโครงการทางดานการแนะแนวการศึกษาใหกับวิทยาลัยเพื่อใหวิทยาลัยเปนที่นิยมในการ

ตัดสินใจเขาศึกษาตอของนักเรียน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป    

 1. ควรมีการศึกษาเพื่อยืนยันเชิงทฤษฎีของปจจัยและตัวบงชี้การตัดสินใจเขาศึกษาตอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตภาคใตตอนบน โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)     

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในพื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศ เชน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคใตตอนลาง ในเขตภาคเหนือตอนบน เปนตน เพื่อตรวจสอบ

ความแปรเปลี่ยนของปจจัยและตัวบงชี้การตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของ

นักเรียน  
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