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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้อย่างด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอื

เป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ภาวะบุตร ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และ ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาแนะนำ 

เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร้องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่เริ่มต้น 

จนสำเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารย์ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลอืการทำวิจัยครั้งนีเ้ป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ นายสถติ สำราญสุข ดร.ยุทธสทิธิ จันทร์คูเมอืง นางวรรณภา พ่วงกุล 

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง นายบุญเสริม เสริมสกุล  นายวิจิตร พลเศษ  นางสาวประภัสสร 

อินทรวิศษิฎ์  นางบุหลัน วิจิตรคุณานันท์ ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

ตลอดจนเป็นผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางส่งเสริมในการวิจัยครั้งนีจ้นสำเร็จลุล่วง 

 ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร ครู นักศึกษาและผู้จัดการสถานประกอบการที่จัด

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ทุกคน ที่ได้

กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการ

วิจัย จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให้

การสนับสนุนและช่วยเหลอืในทุก ๆ ด้าน คอยดูแลและให้กำลังใจแก่ผูว้ิจัยตลอดมา 

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของ

ผูว้ิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถดำรงตนและบรรลุผล 

สำเร็จในปัจจุบัน  

 

นิพล  แก้วกาหลง 
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ชื่อเรื่อง    ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษา 

    ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

ผู้วิจัย    นิพล  แก้วกาหลง 

กรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร 

    ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2564 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์  

หาอำนาจพยากรณ์ ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษาระบบ

ทวิภาคี และหาแนวทางส่งเสริมการจัดการ ศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัด

อาชวีศึกษาจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยคือผูบ้ริหาร ครู นักศกึษาและ

ผูจ้ัดการสถานประกอบการที่จัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2663 จำนวน 372 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย คอื แบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีค่าอำนาจจำแนกทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 

0.30–0.97 และมีค่าความเชื่อม่ัน 0.91 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล คือ รอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้การวิเคราะห์ t–test 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย  

ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) การวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณทีละขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 ผลการวิจัย พบว่า 

  1. ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

  2. ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง อายุ ประเภทสถานศกึษา และระดับการเปิดการ

เรียนการสอน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
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  3. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก 

  4. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร โดยรวม จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

และประเภทสถานศกึษา แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  

ตามลำดับ ส่วนจำแนกตามอายุและระดับการเปิดการเรียนการสอน โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (r = 0.18) 

  6. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มตีัวแปร 4 ตัวแปร ที่สามารถ

พยากรณ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ได้แก่ ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื ด้านการวัดและประเมินผล 

ด้านบุคลากรและด้านการประชาสัมพันธ์ 

  7. แนวทางส่งเสริมการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจงัหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 1) ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์

การเข้าศกึษาในอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีทั้งในรูปแบบเอกสาร วทิยุกระจายเสียง 

หนังสือพมิพ์ สื่อออนไลน์ 2) ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื ได้แก่ หามาตรการ

ว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี 3) ด้านบุคลากร ไดแ้ก่             

ควรจัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษา              

และสถานประกอบการ ให้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของตนเอง และ 4) ดา้นการวัดและ

ประเมนิผล ได้แก่ สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการจบหลักสูตร

ของนักเรียน  มีการประเมินผลตรงตามศักยภาพของนักเรียน มีความยุติธรรมในการ

ประเมินผลการเรียนรู้  
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study, compare, and determine 

a relationship, identify the predictive power of administrative factors influencing the 

educational management effectiveness of a dual vocational education system, and 

establish guidelines for supporting the educational management of a dual vocational 

education system in the colleges under Sakon Nakhon Vocational Education.  

The samples were 372 participants, obtained through multi-stage random sampling, 

consisting of administrators, teachers, students, and workplace managers who 

coordinated to deliver a dual vocational education system with the colleges under 

Sakon Nakhon Vocational Education in the 2020 academic year. The research 

instruments were interview forms and a set of rating scale questionnaires with  

a discriminative power ranging between 0.30 and 0.97 and the reliability of 0.91. 

Statistics for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis 

was tested using t – test, One-Way ANOVA, Pearson's product-moment correlation 

coefficient, and Stepwise multiple regression analysis.  

 The findings were as follows: 

  1. The administrative factors, as a whole were at a high level. 

  2. The administrative factors, classified by positions, age group targeted,  

the type of educational institution, and the level of program provision, as a whole  

showed no difference. 



V 

  3. The educational management effectiveness as a whole was at a high 

level. 

  4. The educational management effectiveness, classified by positions, 

and the type of educational institution differed at the .01 and .05 levels of significance, 

respectively. The overall educational management effectiveness showed no differences 

in terms of age group targeted and the level of program provision.  

  5. The administrative factors and the educational management 

effectiveness had a positive relationship at the .01 level of significance (r = 0.18). 

  6. The administrative factors influencing the educational management 

effectiveness consisted of four variables which were able to predict the educational 

management of a dual vocational education system with the .01 level of significance, 

namely Workplace and Cooperation, Measurement and Evaluation, Personnel, and 

Public Relations. 

  7. The guidelines for supporting the educational management of a dual 

vocational education system in the colleges under Sakon Nakhon Vocational Education 

consisted of: 1) Public relations; admission to a dual vocational education system in the 

forms of documents, radio broadcasting, newspapers, and online media, 2) Workplace 

and Cooperation; setting measures on quality control in terms of a dual vocational 

education system management, 3) Personnel; a provision of training sessions to 

improve understanding of individual roles for personnel who were in charge of 

educational management of a dual vocational education system between educational 

institutes and workplaces, and 4) Measurement and Evaluation; educational institutes 

and workplaces should jointly organize examinations for degree completion. The 

evaluation should also meet the students’ potential and be equitable in terms of 

learning evaluation.  

 

Keywords:  Administrative Factors, Dual Vocational Education 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันต้องพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  

แต่ปัญหาหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คอื ทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากอิทธิพล

ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มผีลต่อกระบวนการผลติและการบริโภค ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ 

ที่กำลังเผชิญอยู่ คือ การหาวิธีจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ใหเ้กิดประโยชน์สนองต่อความ 

เจริญทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นำไปสู่

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเร่งสรา้งกำลังคนในระดับกลางและระดับสูง (สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2556, หน้า 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น

เป้าหมายที่สำคัญ ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพมนุษย์และสังคมไทยสู่สังคม 

แห่งภูมิปัญญา และการเรียนรูข้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

จงึเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกกลุ่มทุกวัยใหม้ีความรูพ้ืน้ฐานเข้มแข็งมีทักษะชีวติ

พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความตอ้งการพร้อมก้าวสู่  

โลกของการทำงานและการแข่งขันอย่างมคีุณภาพ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 

และสังคมไทยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวติ 

และสนับสนุนการแข่งขันของประเทศเป้าหมายเชิงคุณภาพคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

คือ การเพิ่มกำลังแรงงานระดับกลางที่มคีุณภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำลังแรงงาน 

ทั้งประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559,  

หนา้ 35-36) 

 การผลิตทรัพยากรกำลังคนอาชีวะของประเทศจงึจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน 

ทิศทางการสอนด้านการใช้การซ่อมและบำรุงรักษามาเป็นการสอนผู้เรียนให้มคีวามรู้ 

เชี่ยวชาญในด้านการผลิตการดัดแปลงสร้างสิ่งประดิษฐ์โดย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผูเ้รียนมีเจตคติในการทำงานมีประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และต้องคำนึงถึง 
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ความพรอ้มทรัพยากรการผลิต โดยเน้นการให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการจัดการศกึษา อย่างเป็นรูปธรรม (ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, 2555, หน้า 30) 

 ดังนัน้การกำหนดแนวทางการพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนา

หลักสูตรทั้งในและนอกระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองสร้างเยาวชน 

รุ่นใหม่ที่มุ่งศึกษาสายอาชีวศกึษามากขึ้น พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้รองรับการ

แข่งขันของประเทศ โดยเพิ่มพูนความรู้และทักษะพืน้ฐานในการทำงาน เพื่อเสรมิสร้างผลติ

คุณภาพแรงงานให้สูงขึ้น ทั้งการคดิวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสินใจ ทำงานเป็น

ทีมมีจรยิธรรมมีวินัยในการทำงานสามารถรองรับและเรียนรูเ้ทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ง่าย  

ปรับตัวใหท้ันกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ และพร้อมก้าวสู่สังคมแห่งการเรยีนรู้การอาชีวศึกษา 

และการฝกึอบรมจงึมบีทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากำลังคนที่มีลักษณะเฉพาะและ

สัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีโดยการศกึษาจะเป็น

กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจรญิงอกงามของบุคลากรและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู ้

การฝึก การอบรม การสบืสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า 

ทางวิชาการ การสร้างองค์อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรูแ้ละปัจจัย

เกือ้หนุนให้บุคคลเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ และสถานศกึษาจะเป็นศูนย์การเรียน  

โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศกึษาหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

หรอืของเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรอืมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา ซึ่งมีการกำหนด

มาตรฐานการศกึษาที่เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และ

มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศกึษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง

สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล การประกันคุณภาพ 

ทางการศึกษา (พระราชบัญญัติการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2551, 2551, หน้า 43) 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ เป็นองค์กรที่มี

บทบาทในการจัดการศึกษา ดา้นอาชีวศกึษาและเทคโนโลยีรวมทั้งฝกึการอบรมวิชาชีพ 

โดยมียุทธศาสตร์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับกึ่งฝีมอื ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค 

และระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ  

อาชีวศกึษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบบอาชีวศกึษาจึงได้มกีารปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบ 

ความร่วมมอื และเครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคเอกชน 

ผูป้ระกอบการกลุ่มอาชีพ ฯลฯ จึงเปิดโอกาสใหส้ถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 

ได้มสี่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน และการดำเนนิงานด้านการจัดการ 
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อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีที่ผ่านมาจะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน เช่น ด้านผูบ้ริหาร ด้านครู 

ด้านนักศึกษา ด้านสถานประกอบการ ด้านชุมชน อาคารสถานที่และสิ่งอำนวย 

ความสะดวก ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลต่อการบริหารการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีทำให้ผู้เรียน

ประสบผลสำเร็จทางการศึกษาวิชาชีพตาม ประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่องมาตรฐาน

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีศูนย์อาชีวศกึษาทวิภาคี สำนักงาน คณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษาและสถานประกอบการ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2555,  

หนา้ 57-59) 

 สำหรับการจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีแม้จะมีการจัดทั้งสถาบันของรัฐและ

เอกชนแต่มีการรวบรวมข้อมูลนักศกึษาระบบทวิภาคีเฉพาะในส่วนสังกัดของรัฐโดยรายงาน

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) ณ เดือนกรกฎาคม 2557  

มีสถานศกึษาที่จัดระบบทวิภาคีทั้งสิน้ 382 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 90 ของสถานศกึษา 

ในสังกัด เป็นสถานศกึษาจัดเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ 36 แห่งสถานประกอบการ  

8,089 แห่ง มีนักศึกษาทั้งสิ้น 61,244 คน เพิ่มขึน้จากปี 2552 กว่าเท่าตัว อย่างไรก็ตาม

สัดส่วนนักศกึษามีเพียงร้อยละ 9.4 ของนักศกึษาอาชีวศกึษาทั้งหมดและมีนักศกึษาเฉลี่ย 

160 คนต่อสถานศกึษานอกจากนี้ ด้านความสำเร็จของนักศกึษาที่จบอาชีวศกึษาทวิภาคี 

อาทิการมีงานทำรายได้ฯลฯ ยังขาดการรวบรวมข้อมูลใน ภาพรวมทำให้ไม่สามารถ

วิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จ รวมทั้งเผยแพร่เพื่อสร้างแรงจูงใจและปรับทัศนคติของ

สังคม(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หน้า 22)  

ในระยะต้นได้รับความสนใจอย่างมาก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าต้ังแต่ปกีารศกึษา 2549  

เป็นต้นมา จำนวนนักศึกษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีไม่เพิ่มขึน้มากนัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

รูปแบบหรอืแนวปฏิบัติทำใหก้ารจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีไม่มี

ประสิทธิผลเท่าที่ควร ปัญหาด้านผูเ้รียนในระบบทวิภาคียังขาดความพร้อมความเข้าใจ 

และวุฒิภาวะในการปรับตัวให้เข้ากับการศกึษาระบบทวิภาคีที่ต้องเรียนรูท้ั้งภาคทฤษฎี  

และปฏิบัติ นักศกึษาส่วนหนึ่งรู้สกึว่าภาคปฏิบัติมีความซ้ำซากจำเจและหลักสูตรมุ่งเน้นการ

ปฏิบัติมากเกินไปไม่สอดคล้องกับความตอ้งการของตนทำให้เกิดปัญหาการลาออก

กลางคันและสร้างความเบื่อหน่ายใหก้ับสถานประกอบการจงึเป็นเหตุให้นักศึกษานักศึกษา

มีความตอ้งการเข้าเรียนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศกึษา, 2551, หน้า 17)  
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 การจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเพื่อให้ประสบผลสำเร็จสำนักงาน

คณะกรรมการ การอาชีวศึกษาได้กำหนดเป็นนโยบายใหส้ถานศกึษาทุกแห่ง ดำเนินการ

จัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีอย่างมคีุณภาพทั้งการเพิ่มปริมาณผูเ้รียนและการเพิ่ม

จำนวนสถานประกอบการให้เข้าร่วมจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศกึษา 

ให้เพิ่มมากขึ้น โดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มผูเ้รียนทวิภาคีและมาตรการเพิ่มสถาน

ประกอบการโดย 1) กำหนดทิศทางการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปใน

มาตรฐานเดียวกัน โดยการจัดทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และได้จัดทำเป็น

แนวทางปฏิบัติการจัดอาชีวศกึษา ระบบทวิภาคีที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ 2) ให้ทุกสถานศกึษากำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนนักศึกษาระบบ

ทวิภาคีเพิ่มขึน้จากเดิมสถานศกึษาละร้อยละ 30 3) ให้ทุกสถานศกึษาจัดแนะแนวใหก้ับ

นักเรียนในระดับ ม. 3 และ ม. 6 ในการเข้าศกึษา ต่ออาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  

เพราะนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงและมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นการแบ่งเบา

ภาระผูป้กครอง 4) ให้ทุกสถานศกึษาจัด Open house เพือ่ให้นักเรียนและผูป้กครอง 

ได้ทราบถึงความสำเร็จของการเรียนวิชาชีพระบบทวิภาคี 4) มาตรการจูงใจสถาน

ประกอบการที่เข้าร่วมจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้นด้วยมาตรการทางภาษีและ

การยกย่องเชดิชูเกียรตฯิ 5) สร้างเครอืข่ายเข้มแข็งในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจใน

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี โดยจัดใหม้ีการประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร

ทูตอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารสถานศกึษาที่จัดระบบทวิภาคี

ร้อยละ 100 และเลขานุการของ กรอ.อศ. ทุกกลุ่มอาชีพ 6) เผยแพร่แนวปฏิบัติการขอรับ

สิทธิประโยชน์ของผูป้ระกอบกิจการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7) เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 8) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีระยะยาว 9) เพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา และสถาน

ประกอบการคิดเป็นรอ้ยละ 30 ของจำนวนนักเรียน/นักศกึษา และสถานประกอบการ

ทั้งหมด และเพิ่มจำนวนสาขาวิชา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2556,  

หนา้ 23-24) 

 สถานศกึษาสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครก็พบปัญหาการอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคียังไม่ได้ขยายไปมากเท่าที่ควร ดว้ยเหตุที่สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา จัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีตามแนวทาง

ของตนเองโดยไม่มีรูปแบบที่เป็นหลักและไม่มีความละเอียดชัดเจนทั้งกระบวนการให้แก่ผูท้ี่ 
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มีส่วนเกี่ยวข้อง(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2556, หนา้ 36)  

จากความสำคัญและปัญหา ผู้วจิัยจึงมคีวามสนใจศกึษาปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร เพื่อศกึษาแนวปฏิบัติที่มปีระสิทธิภาพแล้วกำหนดจัดทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยใหก้ารจัดการเรยีนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี

มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นปัจจัยหรอืแนวทางให้วิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร ได้ใชเ้ป็นแนวทางการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน 

คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

อยู่ในระดับใด 

  2. ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา แตกต่างกัน

หรอืไม่ อย่างไร 

  3. ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มอีายุ

แตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  4. ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษาที่มปีระเภท

สถานศกึษาแตกต่างกัน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  5. ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษาในสถานศกึษา

ที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  6. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับใด 
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  7. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการ

และนักศึกษา แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  8. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการ

และนักศึกษา ที่มอีายุแตกต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  9. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการ

และนักศึกษา ที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน แตกต่างกันหรอืไม่ อย่างไร 

  10. ประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการ

และนักศึกษา ในสถานศกึษาที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน แตกต่างกัน

หรอืไม่ อย่างไร  

  11. ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมีความสัมพันธ์กันหรอืไม่ อย่างไร 

  12. ปัจจัยทางการบริหารมีอำนาจพยากรณ์ต่อประสิทธิผลการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร หรอืไม่ อย่างไร 

  13. แนวทางส่งเสริมการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร เป็นอย่างไร  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร 

  2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการ 

และนักศึกษา 
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  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการ 

และนักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน  

  4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการ 

และนักศึกษาที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน  

  5. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการ 

และนักศึกษาในสถานศกึษาที่มีที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน  

  6. เพื่อศกึษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

  7. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร คร ูผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการและนักศึกษา 

  8. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คร ูผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการและนักศึกษาที่มอีายุแตกต่างกัน  

  9. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการและนักศึกษา ที่มีประเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน  

  10. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการและนักศึกษาในสถานศกึษาที่มีที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน    

  11. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

  12. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

  13. เพื่อหาแนวทางส่งเสรมิการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 
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สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

อยู่ในระดับมาก 

  2. ผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา มีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 

  3. ผู้บริหาร คร ูผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษาที่มอีายุ 

แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 

  4. ผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภท

สถานศกึษาแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครแตกต่างกัน 

  5. ผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ในสถานศกึษา 

ที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหาร 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 

  6. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก 

  7. ผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา มีความคิดเห็น 

ต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 

  8. ผู้บริหาร คร ูผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษาที่มอีายุแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 

  9. ผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภท

สถานศกึษาแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย  ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน 

  10. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศกึษาในสถานศกึษาที่มี

ระดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน  
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  11. ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  12. ปัจจัยทางการบริหารสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครได้ 

ความสำคัญของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความสำคัญของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ทำให้ทราบถึงปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิด

ของผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศกึษา เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนครให้ดีมากขึ้น 

  2. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการจัด 

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นแนวทาง 

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครให้ดียิ่งขึน้ 

  3. ผลการวิจัยครั้งนีจ้ะเป็นข้อมูลใหผู้บ้ริหารวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ได้ทราบถึงปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

  4. จะเป็นข้อมูลพืน้ฐานสำคัญเพื่อให้ผู้บริหารวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนครใช้ในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของการจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคีให้มคีวามเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

   1.1 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยทำการสังเคราะห์ได้ปัจจัยการบริหารสถานศกึษา ได้ดังนี้  

    1.1.1 การประชาสัมพันธ์  

    1.1.2 การดำเนินโครงการ 

    1.1.3 หลักสูตร 
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    1.1.4 สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่  

    1.1.5 สถานประกอบการและความร่วมมอื 

    1.1.6 บุคลากร  

    1.1.7 การจัดการเรียนการสอน 

    1.1.8 การวัดและประเมินผล 

    1.1.9 การนเิทศและการตดิตามผล 

   1.2 ประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร (สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา, 2551, หน้า 2 – 3) 

    1.2.1 ดา้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    1.2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

    1.2.3 ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ 

  2. ประชากร และตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

   2.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู นักศกึษาและผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการที่จัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

ปีการศกึษา 2663 ทั้งหมด 11,997 คน ซึ่งจำแนกเป็น ผูบ้ริหาร จำนวน 97 คน ครู จำนวน 

948 คน นักศกึษา จำนวน 9,950 คน และผูจ้ัดการสถานประกอบการ จำนวน 1,002 คน 

   2.2 ตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู นักศึกษาและผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการที่จัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

ปีการศกึษา 2663 จำนวน 372 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) กำหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and  

Morgan) (บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หนา้ 43)  

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 

    3.1.1 สถานภาพ 

     3.1.1.1 ผูบ้ริหาร 

     3.1.1.2 ครู 

     3.1.1.3 ผูจ้ัดการสถานประกอบการ 

     3.1.1.4 นักศึกษา 
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    3.1.2 อายุ 

     3.1.2.1 น้อยกว่า  20 ปี 

     3.1.2.2 ระหว่าง 20 – 40 ปี 

     3.1.2.3 มากกว่า 40 ปี 

    3.1.3 ประเภทสถานศกึษา 

     3.1.3.1 สถานศกึษาของรัฐบาล 

     3.1.3.2 สถานศกึษาของเอกชน 

    3.1.4 ระดับการเปิดการเรยีนการสอน 

     3.1.4.1 สูงสุดระดับ ปวช. 

     3.1.4.2 สูงสุดระดับ ปวส. 

     3.1.4.3 สูงสุดระดับปริญญาตรี 

   3.2 ตัวแปรตาม 

    3.2.1 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยทำการสังเคราะห์ได้ปัจจัยการบริหารสถานศกึษา ได้ดังนี้  

     3.2.1.1 การประชาสัมพันธ์  

     3.2.1.2 การดำเนินโครงการ 

     3.2.1.3 หลักสูตร 

     3.2.1.4 สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่  

     3.2.1.5 สถานประกอบการและความร่วมมอื 

     3.2.1.6 บุคลากร  

     3.2.1.7 การจัดการเรยีนการสอน 

     3.2.1.8 การวัดและประเมินผล 

     3.2.1.9 การนเิทศและการติดตามผล 

    3.2.2 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยสมรรถนะของนักศึกษา 3 ดา้น ดังนี้ 

(สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา, 2551, หนา้ 2 – 3) 

     3.2.2.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     3.2.2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

     3.2.2.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ในการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครโดยผู้วจิัยทำการ

สังเคราะห์และได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1  
 

          ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 

(Independent Variable)                                (Dependent Variable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

1. การประชาสัมพันธ์  

2. การดำเนินโครงการ 

3 หลักสูตร 

4. สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ 

5. สถานประกอบการและความร่วมมอื 

6. บุคลากร  

7. การจัดการเรยีนการสอน 

8. การวัดและประเมินผล 

9. การนเิทศและการตดิตามผล 
 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

แนวทางส่งเสริมการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร สกลนคร 

1. สถานภาพ 

1.1 ผู้บริหาร 

1.2 ครู 

1.3 ผู้จัดการสถานประกอบการ 

1.4 นักศึกษา 

 

2. อายุ 

2.1 นอ้ยกว่า  20 ป ี

2.2 ระหว่าง 20 – 40 ปี 

2.3 มากกว่า 40 ปี 
 

3. ประเภทสถานศึกษา 

3.1 สถานศึกษาของรัฐบาล 

3.2 สถานศึกษาของเอกชน 
 

4. ระดับการเปิดการเรียนการสอน 

4.1 สูงสุดระดับ ปวช. 

4.2 สูงสุดระดับ ปวส. 

4.3 สูงสุดระดับปริญญาตรี 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยทางการบริหาร หมายถึง ตัวแปรสาเหตุ หรอืตัวแปรที่มอีิทธิพล  

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

ประกอบด้วย  

   1.1 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง สถานศกึษามีการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา มกีารประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการเบือ้งตน้

ของการจัดการอาชีวศกึษา สร้างความเข้าใจในหลักการดำเนินโครงการ มีการปฐมนเิทศ

นักเรียน นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน สถานประกอบการมกีารประชาสัมพันธ์ มีการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มกีารประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ 

โทรทัศน์ 

   1.2 การดำเนินโครงการ หมายถึง วธิีการดำเนินงานที่สถานศกึษา 

และสถานประกอบการร่วมกันรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาตามคุณสมบัติ 

ที่หลักสูตรกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนการเรียน 

การสอนระบบทวิภาคี แนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษาสอนวิชาชีพพืน้ฐาน/วิชาชีพทฤษฎี/ 

การฝึกปฏิบัติเบื้องต้นมีความเหมาะสม แนวปฏิบัติที่สถานประกอบการสอนวิชาชีพที่ใช้ 

ในการประกอบอาชีพมคีวามเหมาะสม ดำเนนิโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

สถานศกึษา สถานประกอบการและนักศกึษามีการดำเนินโครงการ่วมกัน การดำเนิน

โครงการเป็นไปตามจุดประสงค์ และดำเนินโครงการมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน 

   1.3 หลักสูตร หมายถึง การประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

ในสถานศกึษาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีความสอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการ สนองความต้องการของตลาดแรงงาน เนื้อหาตามหลักสูตร

เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื้อหาตามหลักสูตรเหมาะสมกับเวลาในการเรียน 

การสอน ระยะเวลาการฝกึงานตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม มีจำนวนช่ัวโมงสอน 

แต่ละรายวิชามีความเหมาะสม สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดทำหลักสูตร 

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

   1.4 สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดสรร

งบประมาณตามแผนการเรียนมีความเหมาะสม วัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนมีความ
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เหมาะสมเพียงพอ สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย สถานประกอบการมพีืน้ที่ฝกึการ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม สถานประกอบการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ

อย่างเพียงพอ สถานประกอบการดำเนินกิจการในสาขาอาชีพที่นักศึกษาฝกึปฏิบัติ  

สถานประกอบการมีความพร้อมในการฝกึอาชีพตามสาขาวิชาที่ให้การฝึก  

สถานประกอบการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการฝกึอาชีพ สถานประกอบการมปีริมาณงาน 

มากเพียงพอสำหรับการฝกึปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร สถานประกอบการสามารถส่ง

บุคลากรเข้าประชุมสัมมนาร่วมกับสถานศกึษาได้ สถานประกอบการมกีารจัดสวัสดิการ

ให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการฝึก 

   1.5 สถานประกอบการและความร่วมมอื หมายถึง หน่วยงานภาคเอกชน

ที่ดำเนินกิจการทางธุรกิจ หรอืหน่วยงานราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมจัดการศกึษาระบบ

ทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการรับนักศกึษาเขาอยู่ในความ

รับผิดชอบดูแลและให้ฝกึความรูด้้านวิชาชีพ สถานประกอบการตอ้งมคีวามเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันหรอืความมเีอกภาพในการทำงาน มีการมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมขององค์กร  

สถานประกอบการต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

มีส่วนร่วม ในการคัดเลือกผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ 

ส่งเสริม สนับสนุน ครูฝกึในสถานประกอบการ สนับสนุนทรัพยากรการจัดการศกึษา  

โดยร่วมมือสถานศกึษาพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ผูเ้รียน  

จัดสวัสดิการที่จำเป็น รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

   1.6 บุคลากร หมายถึง ครูในสถานศกึษามีความเข้าใจในการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคี ครูในสถานศกึษาได้รับการพัฒนาทั้งความรูแ้ละเจตคติต่อการ

ดำเนนิการระบบทวิภาคี ครูฝกึในสถานประกอบการเข้าใจระบบทวิภาคี ครูฝึกในสถาน

ประกอบการมคีวามเชี่ยวชาญในการใชส้ื่อการสอน ครูฝกึในสถานประกอบการมคีวาม 

เอาใจใส่ต่อการสอนรายวิชา ครูฝกึในสถานประกอบการมคีวามชำนาญในการถ่ายทอด

ความรู ้ครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และเจตคติต่อการดำเนินการ

ระบบทวิภาคี ครูมีความชำนาญและประสบการณ์เพียงพอ ครูเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาได้ 

ซักถามหรอืแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน ครูต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นแบบอย่างแก่นักศกึษา 

   1.7 การจัดการเรยีนการสอน หมายถึง สถานศกึษาและสถาน

ประกอบการมกีาร่วมกันจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร มีการร่วมกันกำหนดวิธีการ
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จัดการเรยีนการสอน เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับแผนการเรียน เนื้อหาวิชาพืน้ฐานมี

ความสัมพันธ์กับการเรียนวิชาชีพ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ 

เรียนการสอน มีการสอนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 

ในหน้าที่ เนือ้หารายวิชามีเป้าหมายชัดเจน การเรียนการสอนหลักสูตรมคีวามทันสมัย 

ต่อเทคโนโลยี 

   1.8 การวัดและประเมินผล หมายถึง สถานศกึษาและสถานประกอบการ

ร่วมกันกำหนดระเบียบวิธีการวัดผล จัดตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเรียน  

การสอนในแต่ละสาขาวิชา มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ละวิธีการประเมินผลการ 

เรียนใหน้ักเรียนทราบก่อนทำการสอน มกีารทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรูพ้ื้นฐาน มีการ

สอนซ่อมเสริมใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านวัตถุประสงค์การเรียน เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

เป็นไปตามหลักสูตรกำหนด การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ การวัดและ

ประเมินผล สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการจบหลักสูตร 

ของนักเรียน มกีารประเมินผลตรงตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา มคีวามยุติธรรม 

ในการประเมินผลการเรียนรู้ 

   1.9 การนเิทศและการตดิตามผล หมายถึง มคีรูจากสถานศกึษาไปนิเทศ

นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ สถานประกอบการมสี่วนร่วมใน

การนเิทศของครูจากสถานศกึษาทุกครั้ง สถาศกึษาอำนวยความสะดวกจัดพาหนะสำหรับ

ใช้ในการนเิทศของครู สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันแก้ปัญหาให้นักเรียน  

มีการรายงานการฝกึภาคปฏิบัติให้ครูที่สอนในสถานศึกษาและครูฝกึในสถานประกอบการ

ให้ทราบตามเวลา หลังจากจบหลังสูตรแล้วมคีวามมั่นใจในการประกอบอาชีพ นักเรียน 

นักศึกษามีโอกาสตอบข้อซักถามในการนเิทศของครู มีการตดิตามผลหลังจากสำเร็จ

การศกึษา 

  2. ประสิทธิผลในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี หมายถึง ผลสำเร็จของ 

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมลีักษณะเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานศกึษากับสถาน

ประกอบการของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยสมรรถนะ

ของนักศึกษา 3 ดา้น คือ 

   2.1 ดา้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความเสียสละ  

ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน  
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การมจีติสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ความมวีินัย ความรับผดิชอบ ความขยัน 

ความประหยัด ความอดทน การพึ่งตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

   2.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ประกอบด้วย การสื่อสาร

โดยใช้ภาษาไทย การสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาในงานอาชีพ 

การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และการพัฒนาสุขภาพอนามัย 

   2.3 ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ  ประกอบด้วย การจัดการด้านธุรกิจค้าปลีก 

การใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การประยุกต์ใช้ทักษะพืน้ฐาน

อาชีพด้านธุตกิจค้าปลีก การจัดแสดงสินค้าและจัดเรียงสินค้าเพื่อการส่งเสริมการขาย  

ในธุรกิจค้าปลีก การตรวจสอบและหามาตรการป้องกันการสูญเสียสินค้าในธุรกิจค้าปลีก 

และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานประกอบการ 

  3. ผูบ้ริหาร หมายถึง  ผูอ้ำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

  4. ครู หมายถึง ขา้ราชการครู ขา้ราชการ กพ. พนักงานราชการ (ครู)

ลูกจา้งประจำ ครูพิเศษสอน และเจา้หนา้ที่ ที่จัดการเรียนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

  5. ผู้จัดการสถานประกอบการ หมายถึง เจา้ของ ผูจ้ัดการ หรือหัวหน้างาน

ในสถานประกอบการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทจำกัด ห้างหุน้ส่วนจำกัด ร้านค้า 

ต่าง ๆ  ซึ่งประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมหรอืการผลิตที่เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

  6. นักศกึษา หมายถึง  นักศึกษาที่กำลังศกึษาในหลักสูตรอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคีอยู่ทีว่ิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

  7. แนวทางส่งเสริมการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร หมายถึง ขัน้ตอนที่เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริม

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

โดยผู้วิจัยจะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติ ด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ แล้วผูว้ิจัยจะนำ

ด้านดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 10 ท่าน เพื่อหาแนวทางส่งเสริม จากนั้น 

จงึจะสรุปเสนอเป็นรายข้อ 
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บทที่ 2 
 

เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศกึษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  โดยสามารถสรุปสาระสำคัญตามลำดับ ดังนี้ 

  1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศกึษา 

   1.1 ความหมายของการบริหาร 

   1.2 ความหมายของการบริหารสถานศกึษา 

   1.3 ความสำคัญของการบริหารสถานศกึษา 

   1.4 หน้าที่ของการบริหารสถานศกึษา 

   1.5 ขอบข่ายของการบริหารสถานศกึษา 

   1.6 องค์ประกอบของปัจจัยการบริหารสถานศกึษา 

  2. การจัดการอาชีวศกึษา  

   2.1 ความหมายของการอาชีวศกึษา  

   2.2 หลักการและจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศกึษา  

   2.3 การจัดการอาชีวศกึษาที่มคีุณภาพ 

   2.4 มาตรฐานการอาชีวศกึษา 

  3. การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

   3.1 แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

   3.2 ประโยชน์ของการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

   3.3 จุดเด่นและขอ้จำกัดของการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  

   3.4 สมรรถนะของนักศึกษาในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี  

  4. บริบทของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   5.1 งานวิจัยในประเทศ 

   5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศกึษา 

 1. ความหมายของการบริหาร 

  นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารการไว้ 

หลายประการดังนี้ 

   ถวิล เกษสุพรรณ์  (2553, หนา้ 32) กล่าวว่า การบริหารการศกึษา 

หมายถึง กระบวนการทำงานหรอืกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาที่บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้ร่วมมือกันดำเนินงาน โดยใช้ทรัพยากรการบริหารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น

สมาชิกที่ดมีีคุณภาพของสังคมตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 

   สมยศ  นาวีการ (2553, หน้า 18) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร 

หมายถึง กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การสื่อสาร การควบคุมดูแล  

และใช้ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อความสำเร็จในเป้าหมายขององค์การที่กำหนด 

   สมเดช  สาวันดี  (2553, หน้า 32) กล่าวว่า การบริหารการศกึษา  

หมายถึง การใช้ศาสตร์และศลิปะในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

กระบวนการเรียนรู้ และความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคมแห่งการเรยีนรู้ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ 

   วิโรจน์  สารรัตนะ (2554, หนา้ 11) กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารเป็น

กระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การที่อาศัยหนา้ที่ทางการบริหาร

อย่างน้อย 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม ผู้บริหาร 

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าวใช้ทักษะทางการบริหาร แสดงบทบาทหนา้ที่ 

ให้สอดคล้องกับระดับการศึกษารวมทั้งจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์การ 

ทั้งภายนอกและภายใน การที่จะพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศกึษาให้การศกึษา

เป็นกระบวนการให้คนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจะต้องมีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการที่ดีพอ โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหส้ังคมทุกส่วน 

มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศกึษาอย่างเหมาะสม 

   เจริญผล  สุวรรณโชติ (2555, หน้า 232) ได้ให้ความหมายของการ 

บริหารว่า หมายถึง กระบวนการของสังคมอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามา

ร่วมกันเพื่อกระทำกิจกรรมอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายตามที่ได้

กำหนดไว้ 
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   ชุมศักดิ์  อนิทร์รักษ์ (2557, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหารเป็น 

กระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรโดยอาศัยหน้าที่ทางการ

บริหารที่สำคัญประกอบด้วยการวางแผน (planning) การจัดองค์กร (organizing) การนำ 

(leading) และการควบคุม (controlling) 

   Campbell (1998, pp. 27-28 อ้างถึงใน ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2557,  

หนา้ 21) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงาน 

ที่ผู้บริหารต้องทำหนา้ที่ดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติได้ดำเนินงานจนเสร็จสิน้ได้ผลงานตามที่

ต้องการ 

  สรุปได้ว่า การบริหารเป็นกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย

หนา้ที่ทางการบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม 

ซึ่งมีบุคคลและกลุ่มบุคคลร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ พรอ้มทั้งใช้

กำลังคนและทรัพยากรที่มอียู่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ 

 2. ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 

  การบริหารสถานศกึษา ถือเป็นภารกิจสำคัญของผูบ้ริหารซึ่งได้มีนัการ

ศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายและแนวคิดในทัศนะที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

   จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 3) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา

เป็นทั้งศาสตร์และศลิป์ที่ผูบ้ริหารจะต้องอาศัยความรู ้ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ์ตลอดจนความสามารถในการตดิต่อสือ่สารด้วยภาวะผูน้ำ  

มนุษยสัมพันธ์เพื่อบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   นิคม  แก้วสา (2553, หน้า 13) ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศกึษา

เพื่อความเป็นเลิศ คือ การบริหารสถานศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ จะยึดเป้าหมาย คือ 

คุณภาพการศกึษาของนักเรียนโดยมีงานวิชาการเป็นหลัก งานวิชาการเป็นงานที่สำคัญ

ที่สุดให้นักเรียนบรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ส่วนงานอื่นเป็นงานสนับสนุน 

และเป็นงานเสริมให้งานวิชาการประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น 

   บุญจันทร์  จันทร์เจยีม (2553, หน้า 13) ได้ให้ความเห็นว่า การบริหาร

สถานศกึษา หมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารสถานศกึษาอย่างเป็นระบบในด้าน

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถานศกึษาได้กำหนดไว้ 
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   ณัฐรฎา  พวงจันทร์ (2553, หน้า 14) กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา 

หมายถึง กระบวนการบริหาร การพัฒนาและปรับปรุงวิธีีการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อนำ 

พาสถานศึกษาสู่ความก้าวหนา้ ส่งเสริมความเจรญิด้านความคิด ความรู้ ควบคู่กับการ

สอดแทรกคุณธรรมแก่นักเรียนเพื่อให้ได้ นกัเรียนที่มีคุณภาพ 

   ทิศนา  แขมมณี และชนาธิป  พรกุล (2553, หน้า 29) กล่าวว่า หลักการ

บริหารจัดการสถานศกึษา หมายถึง การที่ผูบ้ริหารต้องเปลี่ยนวิธีคิด วธิีทำงานใหม่  

เป็นผู้นำทางความคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นครูฝึกทักษะและแรงจูงใจ สรา้งบุคลากร 

ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง โดยเป็นบุคลากรที่จิตสำนึกแห่งคุณภาพและเขา้

ใจความเปลี่ยนแปลง ผูบ้ริหารตอ้งสร้างนิสัยแห่งคุณภาพใหเ้กิดขึ้นในโรงเรียน อันได้แก่ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้องและวิธีการทำงานโดยจัดกิจกรรม 5ส. 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน การสร้าง

บรรยากาศและการสนับสนุนการทำงานเป็นทีม การปรับปรุงวธิีการทำงานหรอืคุณภาพ

ของงานอย่างต่อเนื่อง การทำงานหรอืกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการ และมีการควบคุม

คุณภาพของกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรูแ้ละทักษะในอาชีพ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและการเรียนรู้ตลอดเวลา การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงานและผูกพันกับงาน  

การมเีป้าหมายการพัฒนาสถานศกึษาไปสู่การประกันคุณภาพการศกึษาโดยใหผู้ป้กครอง 

ชุมชน และองค์ภายนอกมีส่วนร่วมในการกำกับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

   อุบล  เพียรพิทักษ์ (2553, หน้า 13) กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา 

หมายถึง การบริหารงานในสถานศกึษาทุก ๆ ด้าน สำหรับรูปแบบและวิธีในการบริหารงาน

แต่ละสถานศกึษาจะแตกต่างกันไปตามความรูค้วามสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ 

ในการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละภารกิจของผู้บริหารสถานศกึษา 

   ธงชัย  สันติวงษ์ (2554, หน้า 18) กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา 

เป็นงานที่ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องกระทำเพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ ที่มคีนหมู่มากอยู่รวมกัน  

และร่วมกันทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้จนสำเร็จและได้ประสทิธิภาพ  

   มนทิพย์  ทรงกิตพิิศาส (2554, หนา้ 33) ได้กล่าวว่า การบริหาร

สถานศกึษา หมายถึง การจัดการส่งเสริมช่วยเหลอืกันของผู้เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้ 

แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
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   วิเชยีร วิทยอุดม (2554, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา 

หมายถึง การดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การเป็นเรืองของกลุ่มบุคคลทีร่วมมอื

ร่วมใจดำเนนิการอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีองค์การได้ตั้ง 

เป้าหมายไว้ 

   วิโรจน์  สารรัตนะ (2554, หนา้ 1) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการ

ดำเนนิงาน เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรโดยอาศัยหนา้ที่ทางการบริหารที่สำคัญ

ประกอบด้วยการวางแผน (planning) การจัดองค์กร (organizing) การนำ (leading)  

และการควบคุม (controlling) 

   สุนทร โคตรบรรเทา (2555, หน้า 3-4) ได้กล่าวว่า การบริหาร

สถานศกึษา หมายถึง การประสานงาน การชีน้ำการเกื้อหนุนของผูอ้ืน่โดยกำหนด

เป้าหมาย วัตถุประสงค์การประเมินผล การปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรองค์การ การสร้าง

บรรยากาศเกื้อหนุนทางจติวิทยา การเกี่ยวข้องกับผูป้กครอง การวางแผนการจัด 

ตารางเรียน การทำบัญชี การแก้ปัญหาความขัดแย้งของครู การแก้ปัญหาวินัยนักเรียน  

การประสานงานกับสำนักงานเขตพืน้ทีการศกึษา และการอำนวยความสะดวกให้งาน 

ดำเนินต่อไป 

   รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2556, หน้า 15) ได้กล่าวว่า การบริหาร

สถานศกึษา หมายถึง การดำเนินงานของกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมให้มคีวาม

เจริญงอกงามในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสมาชิกทีดขีองสังคม การบริหารการศกึษา 

เป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาความรู ้ในการบริหารเพื่อส่งผลใหก้ารบริหารมีประสิทธิภาพ 

และคุณภาพ 

   ชุมศักดิ์  อนิทร์รักษ์ (2557, หน้า 12) กล่าวว่า การอำนวยความสะดวก

เพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

คำนงึถึงความสะดวกที่ให้แก่ครูในด้านอุปกรณ์เครื่องมือและบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 

ในการเรียนการสอน 

   ศลิป์ชัย อ่วงตระกูล (2557, หนา้ 8) กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา 

หมายถึงการดำเนินงานร่วมกับกลุ่ม บุคคลมอือาชีพและชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้บริการ

ทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม ตามวัตถุประสงค์อย่างมคีุณภาพ 

   สุนีย์  ทองห่อ (2558, หน้า 16) ให้ความหมายของการบริหาร

สถานศกึษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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ซึ่งดำเนนิการนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้การศกึษาผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการบริหารสถานศกึษาและรูปแบบ 

การบริหารสถานศกึษาเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

   Good (1993, p. 14) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา หมายถึง  

การวินจิฉัยสั่งการ การควบคุมและการจัดการเกี่ยวกับงานหรอืกิจกรรมของสถานศกึษา  

ทั้งการบริหารธุรกิจในสถานศกึษาและการดำเนินการทีเกี่ยวกับบุคลากรทังหมด 

ในสถานศกึษา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง เช่น การเรียนการสอน  

การแนะแนว กิจกรรม เสริมหลักสูตร   

   Campbell (1998, pp. 31-32 อ้างถึงใน ชุมศักดิ์ อนิทร์รักษ์, 2557,  

หนา้ 22) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา หมายถึง การจัดแผนยุทธศาสตร์ 

ในสถาบันการศึกษาเพื่อให้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างแท้จริง   

  จากที่นักการศกึษากล่าวมาผูว้ิจัยเห็นว่าการบริหารสถานศกึษาเป็น

กระบวนการ ที่ผูบ้ริหารสถานศกึษาดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศกึษา  

โดยใช้กระบวนการบริหารกลุ่มบุคคล กระบวนการต่าง ๆ ในการดำเนินงานของกลุ่ม 

บุคคลใหเ้ปลี่ยนวิธีคิด วธิีการทำงานใหม่ เป็นผู้นำทางความคิด การแก้ปัญหา  

การตัดสินใจ จัดเตรียมและจัดสรรการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จัดคนที่เหมาะกับงานแต่ละดา้น 

ดังนัน้ การบริหารสถานศกึษาจงึเป็นกระบวนที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการศกึษา 

ซึ่งถ้าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดประสทิธิผล  

 3. ความสำคัญของการบรหิารสถานศึกษา 

  มีนักวิชการและนักการศกึษาได้กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหาร

สถานศกึษาไว้ดังต่อไปนี้ 

   จันทรานี  สงวนนาม (2553, หน้า 9) กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา

เป็นเรื่องที่มคีวามสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรที่มุ่งไปสู่

ความสำเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพตามเป้าหมายและเพื่อความอยู่รอดขององค์การ และได้

กล่าวว่า การบริหารเป็นวิชาชีพเพราะเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญ 

ผูท้ี่จะเป็นนักบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบริหารสถานศกึษาจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ 

และทักษะเกี่ยวกับศาสตร์ทางการบริหาร จึงจะเป็นผูน้ำทางการบริหารและสามารถนำ

องค์การไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยใหอ้งค์การเจรญิก้าวหน้าไปด้วยดี 
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   ปรีชา  คัมภีรปกรณ์ (2553, หน้า 158) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของการ

บริหารการศกึษาในสถานศึกษาว่า การบริหารและการจัดการโรงเรียนมีความสำคัญ 

และจำเป็นอย่างมาก เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ 

    1. เพื่อให้งานหรอืภารกิจต่าง ๆ ได้ดำเนินไปอย่างมรีะบบและมี

ระเบียบไม่ก้าวก่ายกันสามารถเรียงลำดับความสำคัญและความรีบด่วนของงานได้

    2. เพื่อให้การใชท้รัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด เนื่องจากการดำเนินการจัดการศกึษานั้นต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งที่เป็น

ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่ทรัพยากรดังกล่าวมีจำนวนจำกัด 

ผูร้ับผิดชอบจงึจะต้องหาทางใชท้รัพยากรใหเ้ป็นประโยชน์หรอืเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยอาศัยความสำคัญเร่งด่วนและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเป็นเครื่องตัดสิน 

    3. เพื่อเป็นการกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงาน การจัดการหรอื

การบริหารงานจะเป็นเครื่องช่วยใหผู้บ้ริหารได้แจกจ่ายหรือกระจายงานความรับผิดชอบ 

ให้บุคลากรต่าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคลได้ 

    4. เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีทิศทางหรอื

เป้าหมายที่แน่ชัดทั้งนีเ้พราะในการจัดการนั้นจะต้องมีการกำหนดจุดประสงค์ให้แน่ชัด 

จุดประสงค์จะเป็นเครื่องกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของโรงเรียนว่าจะเป็นไป 

ในทิศทางใด 

   ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2555, หน้า 50-51) กล่าวว่า ความสำคัญ

ของการบริหารโรงเรียนเป็นภารกิจหลักของผูบ้ริหารที่จะต้องกำหนดแบบแผนวิธีการ 

และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมรีะบบ เพราะถ้าระบบการบริหารไม่ดีจะ

กระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีตอ้งรูจ้ักเลือกวิธีการบริหาร

จะต้องใชศ้าสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการดำเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรม 

ที่ผู้บริหารจะกระทำเพียงลำพังคนเดียว แต่ยังมีผูร้่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนทำใหง้านนั้น

ประสบความสำเร็จ ผู้ช่วยแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ 

ความถนัดและความตอ้งการที่ไม่เหมอืนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผูบ้ริหารที่ต้องนำเอาเทคนิค

วิธีและกระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของ

สถานศกึษาและจากการศกึษาวิจัยพบว่า ในการจัดการศกึษามีความจำเป็นต้องอาศัย

ผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารมอือาชีพ จึงจะทำให้การบริหารและการจัดการศกึษา

ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ในการปฏิรูปการศกึษา 
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ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยองค์กรปฏิบัติ 

คือ สถานศกึษาซึ่งหมายถึงการปฏิบัติภารกิจของผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา

ได้เป็นอย่างด ีและผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องเป็นผู้ทำการปฏิรูปที่มปีระสิทธิภาพ 

  จากความสำคัญของการบริหารสถานศกึษาที่กล่าวสรุปได้ว่า การบริหาร

สถานศกึษาเป็นกระบวนการดำเนินงานในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศกึษา  

ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ริหาร ครู อาจารย์และองค์คณะบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชนในท้องถิ่น 

เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการศกึษาภายในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน 

และคุณภาพให้แก่เยาวชนในอันที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดา้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

 4. หน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา 

  หนา้ที่ของการบริหารนัน้ นักทฤษฎี นักการศกึษา ได้จำแนกหน้าที่ไว้มทีั้งที่

คล้ายกันและแตกต่างกัน ดังเช่น  

   จันทรานี  สงวนนาม (2553, หน้า 21-24) ได้แบ่งกิจกรรมทางการ

บริหารออกเป็น 7 ประการคือ  

    1. การวางแผน 

    2. การจัดองค์กร 

    3. การสั่งการ 

    4. การประสานงาน 

    5. การจัดบุคลากร 

    6. การรายงาน 

    7. การงบประมาณ 

   วิโรจน์ สารรัตนะ (2554, หน้า 1) กล่าวถึง หน้าที่ทางการบริหาร 

ที่สำคัญนั้นจะประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม  

ซึ่งสอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2554, หน้า 25) ที่ได้จำแนกหนา้ที่ทางการบริหาร 

ออกเป็น 5 หน้าที่ ได้แก่ 

    1. การวางแผน 

    2. การจัดองค์กร 

    3. การสั่งการหรอืการบังคับบัญชา 
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    4. การประสานงาน 

    5. การควบคุม 

   สุนทร โคตรบรรเทา (2555, หน้า 6-7) ได้กล่าวว่า การบริหาร 

เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกันการบริหารที่ดีจึงตอ้งอาศัยกระบวนการบริหาร 

เป็นหลกั ซึ่งมีองค์ประกอบ และขั้นตอน 7 ขั้นตอน รวมเรียกวา่ “POSDCoRB” ซ่ึงเป็น

อักษรนำขององค์ประกอบกระบวนการ ดังนี้  

    1. การวางแผนงาน (Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการ 

แผนปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ผู้จัดการองค์กรต้องวางแผนงาน 

ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพราะแผนงานจะเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งองค์กร  

ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลัก และแผนงานย่อย แผนงานต้องมีลักษณะยืดหยุ่น 

    2. การจดัหน่วยงาน (Organizing) หมายถึงการกำหนดโครงสรา้ง

อำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนงานและการจัดสายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  

    3. การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึงการบริหารงานด้านบุคลากร 

ได้แก่ การจัดอัตรากำลัง การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง     

การส่งเสริมขวัญและกำลังใจ สวัสดิการและการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน “คน” 

เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ที่ส่งผลใหง้านสำเร็จหรอืล้มเหลว  

    4. การอำนวยการ (Directing) หมายถึงการวินจิฉัยสั่งการ  

การควบคุม บังคับบัญชา และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในฐานะหัวหนา้

หน่วยงาน หัวหน้าต้องมอบหมายหน้าที่ให้ลูกน้องแต่ละคนตามลำดับโดยใหส้ัมพันธ์ 

และสอดคล้องกับ ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง ประกาศใช้ระเบียบให้ปฏิบัติตาม  

มีการตดัสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

    5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรม

ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้้เกิดมีการร่วมมอืที่ดแีละนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 

    6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ระดับต่าง ๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกหน่วยงานได้รับทราบ

ความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของกิจการอย่างสม่ำเสมอ 
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    7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดทำ

งบประมาณ การจัดทำบัญชี การใช้จ่ายเงนิ และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงิน 

และทรัพย์สิน 

  สรุปได้ว่า หน้าที่ทางการบริหารตามแนวคิดดังกล่าวข้างตน้นั้น มีหน้าที่ 

ที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำ การควบคุม การประสานงาน 

การจัดหาบุคลากร การรายงาน และการงบประมาณ 

 5. ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 

  ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวธิีการกระจายอำนาจการบริหาร

และการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39  

วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) โดยมีขอบข่ายของการบริหาร

สถานศกึษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และด้านการ

บริหารทั่วไป (อุทัย บุญประเสริฐ, 2559, หน้า 13-17) 

   5.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่าง ได้แก่  

    5.1.1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น 

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

     5.1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  

     5.1.3 การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา  

     5.1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

     5.1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

     5.1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

     5.1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  

     5.1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้  

     5.1.9 การนเิทศการศกึษา  

     5.1.10 การแนะแนว  

     5.1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา  

     5.1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
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     5.1.13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น  

     5.1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา  

     5.1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา  

     5.1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  

     5.1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   5.2 ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่าง ได้แก่ 

    5.2.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอ

ต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรอื เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

แล้วแต่กรณี  

    5.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงนิตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ การศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง  

    5.2.3 การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

    5.2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

    5.2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

    5.2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  

    5.2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต 

จากงบประมาณ  

    5.2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  

    5.2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน 

เพื่อการศกึษา  

    5.2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา  

    5.2.11 การวางแผนพัสดุ  

    5.2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะของ 

ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

หรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานแลว้แต่กรณี  

 



28 

    5.2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำ 

และจัดหาพัสดุ  

    5.2.14 การจัดหาพัสดุ  

    5.2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ  

    5.2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  

    5.2.17 การเบิกเงินจากคลัง  

    5.2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  

    5.2.19 การนำเงินส่งคลัง  

    5.2.20 การจัดทำบัญชกีารเงิน  

    5.2.21 การจัดทำรายงานทางการเงนิและงบการเงนิ  

    5.2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

   5.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มภีาระหนา้ที่ 20 อย่าง ได้แก่ 

    5.3.1 การวางแผนอัตรากำลัง  

    5.3.2 การจัดสรรอัตรากำลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    5.3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

    5.3.4 การเปลี่ยนตำแหน่งใหสู้งขึ้น การย้ายข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 

    5.3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน  

    5.3.6 การลาทุกประเภท  

    5.3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

    5.3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

    5.3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน  

    5.3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

    5.3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  

    5.3.12 การออกจากราชการ  

    5.3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  

    5.3.14 การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
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    5.3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

    5.3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรติ  

    5.3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

    5.3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา  

    5.3.19 การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  

    5.3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

   5.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป มภีาระหน้าที่ 21 อย่าง ได้แก่ 

    5.4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

    5.4.2 การประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา  

    5.4.3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา  

    5.4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  

    5.4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  

    5.4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

    5.4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

    5.4.8 การดำเนินงานธุรการ  

    5.4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  

    5.4.10 การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน  

    5.4.11 การรับนักเรียน  

    5.4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ ยุบ รวมหรอืเลิก

สถานศกึษา  

    5.4.13 การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย  

    5.4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา  

    5.4.15 การทัศนศึกษา  

    5.4.16 งานกิจการนักเรียน  

    5.4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา  
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    5.4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษา 

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา  

    5.4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น (ท) 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

    5.4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  

    5.4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ลงโทษนักเรียน 

 6. องค์ประกอบของปัจจัยการบรหิารสถานศึกษา 

  ณรงค์ ฤทธิเดช (2553, หน้า 2-3) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา 

เป็นกระบวนการในการทำงานโดยมีผู้บริหารสถานศกึษาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบ 

ในสถานศกึษาที่ดำเนินการ การบริหารงานในสถานศกึษาเป็นกระบวนการดำเนินงานของ

กลุ่มผู้บริหารเพื่อต้องการพัฒนาหรอืให้บริการทางการศกึษาแก่สมาชิกในสังคม ให้เป็นไป

ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นบุคคลสำคัญที่มบีทบาทและมี

อำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่องค์การ

ได้กำหนดไว้และสามารถบริการทางการศกึษาแก่สังคมได้เป็นอย่างดี ปัจจัยในการบริหาร

สถานศกึษา ประกอบด้วย 1) การประชาสัมพันธ์ 2) การดำเนินโครงการ 3) หลักสูตร 

4) สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ 5) สถานประกอบการและความร่วมมือ  

6) บุคลากร 7) การจัดการเรียนการสอน 8) การวัดและประเมินผล 9) การนเิทศและการ

ติดตามผล 

  มงคล ราชบุตร (2553, หน้า 5-10) ได้กล่าวว่าการบริหารสถานศกึษา

ประกอบด้วย 

   1. การประชาสัมพันธ์  หมายถึง สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา มกีารประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการเบือ้งตน้

ของการจัดการอาชีวศกึษา สร้างความเข้าใจในหลักการดำเนินโครงการ มีการปฐมนเิทศ

นักเรียน นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน สถานประกอบการมกีารประชาสัมพันธ์ มีการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มกีารประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ 

โทรทัศน์ 

   2. การดำเนินโครงการ หมายถึง สถานศกึษาและสถานประกอบการ

ร่วมกันรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด 
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาให้การสนับสนุนการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 

แนวปฏิบัติที่ให้สถานศกึษาสอนวิชาชีพพืน้ฐาน/วิชาชีพทฤษฎี/การฝึกปฏิบัติเบื้องต้นมคีวาม

เหมาะสม แนวปฏิบัติที่สถานประกอบการสอนวิชาชีพที่ใชใ้นการประกอบอาชีพมีความ

เหมาะสม ดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สถานศกึษา สถานประกอบการ 

และนักศึกษามีการดำเนินโครงการ่วมกัน การดำเนินโครงการเป็นไปตามจุดประสงค์  

และดำเนินโครงการมคีวามเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

   3. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรต้องสอดคล้องกับความตอ้งการของ

สถานประกอบการ หลักสูตรสนองความตอ้งการของตลอดแรงงาน เนื้อหาตามหลักสูตร

เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื้อหาตามหลักสูตรเหมาะสมกับเวลาในการเรียน 

การสอน ระยะเวลาการฝกึงานตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม มีจำนวนช่ัวโมงสอนแต่ละ

รายวิชามีความเหมาะสม สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดทำหลักสูตร 

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

   4. สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ หมายถึง การจัดสรร

งบประมาณตามแผนการเรียนมีความเหมาะสม วัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนมีความ

เหมาะสมเพียงพอ สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย สถานประกอบการมพีืน้ที่ฝกึการ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม สถานประกอบการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ

อย่างเพียงพอ สถานประกอบการดำเนินกิจการในสาขาอาชีพที่นักศึกษาฝกึปฏิบัติ  

สถานประกอบการมีความพร้อมในการฝกึอาชีพตามสาขาวิชาที่ให้การฝึก  

สถานประกอบการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการฝกึอาชีพ สถานประกอบการมปีริมาณงาน 

มากเพียงพอสำหรับการฝกึปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร สถานประกอบการสามารถส่ง

บุคลากรเข้าประชุมสัมมนาร่วมกับสถานศกึษาได้ สถานประกอบการมกีารจัดสวัสดิการ

ให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการฝึก 

   5. สถานประกอบการและความร่วมมอื หมายถึง หน่วยงานภาคเอกชน 

ที่ดำเนินกิจการทางธุรกิจ หรอืหน่วยงานราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมจัดการศกึษาระบบ

ทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ยานยนต์ โดยการรับนักศกึษาเข้าอยู่ในความ

รับผิดชอบดูแลและให้ฝกึความรูด้้านวิชาชีพ สถานประกอบการตอ้งมคีวามเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันหรอืความมเีอกภาพในการทำงาน มีการมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมขององค์กร  

สถานประกอบการต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

มีส่วนร่วม ในการคัดเลือกผู้เรียนระบบทวิภาคี ตามสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ 
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ส่งเสริม สนับสนุน ครูฝกึในสถานประกอบการ สนับสนุนทรัพยากรการจัดการศกึษา  

โดยร่วมมือสถานศกึษาพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ผูเ้รียน  

จัดสวัสดิการที่จำเป็น รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

   6. บุคลากร หมายถึง ครูในสถานศกึษามีความเข้าใจในการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคี ครูในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และเจตคตติ่อการดำเนินการ

ระบบทวิภาคี ครูฝกึในสถานประกอบการเข้าใจระบบทวิภาคี ครูฝกึในสถานประกอบการ 

มีความเชี่ยวชาญในการใชส้ื่อการสอน ครูฝึกในสถานประกอบการมคีวามเอาใจใส่ต่อการ

สอนรายวิชา ครูฝึกในสถานประกอบการมคีวามชำนาญในการถ่ายถอดความรู ้ครูฝึกใน

สถานประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และเจตคติต่อการดำเนินการระบบทวิภาคี 

ครูมีความชำนาญและประสบการณ์เพียงพอ ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามหรอื

แสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน ครูตอ้งมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นแบบอย่างแก่นักศกึษา 

   7. การจัดการเรยีนการสอน หมายถึง สถานศกึษาและสถาน

ประกอบการมกีาร่วมกันจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร มีการร่วมกันกำหนดวิธีการ

จัดการเรยีนการสอน เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับแผนการเรียน เนื้อหาวิชาพืน้ฐาน 

มีความสัมพันธ์กับการเรียนวิชาชีพ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน มีการสอนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 

ในหน้าที่ เนือ้หารายวิชามีเป้าหมายชัดเจน การเรียนการสอนหลักสูตรมคีวามทันสมัย 

ต่อเทคโนโลยี 

   8. การวัดและประเมินผล หมายถึง สถานศกึษาและสถานประกอบการ

ร่วมกันกำหนดระเบียบวิธีการวัดผล จัดตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเรียน  

การสอนในแต่ละสาขาวิชา มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ละวิธีการประเมินผลการ

เรียนใหน้ักเรียนทราบก่อนทำการสอน มกีารทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรูพ้ื้นฐาน  

มีการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ไม่ผ่านวัตถุประสงค์การเรียน เกณฑ์การตัดสินผล 

การเรียนเป็นไปตามหลักสูตรกำหนด การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ การวัด 

และประเมินผล สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการจบหลักสูตร

ของนักเรียน มกีารประเมินผลตรงตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษามีความยุติธรรม 

ในการประเมินผลการเรียนรู้ 

   9. การนิเทศและการตดิตามผล หมายถึง มคีรูจากสถานศกึษาไปนิเทศ

นักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ สถานประกอบการมสี่วนร่วม 
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ในการนเิทศของครูจากสถานศกึษาทุกครั้ง สถาศกึษาอำนวยความสะดวกจัดพาหนะ

สำหรับใช้ในการนเิทศของครู สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันแก้ปัญหา 

ให้นักเรียนมีการรายงานการฝึกภาคปฏิบัติใหค้รูที่สอนในสถานศกึษาและครูฝกึในสถาน

ประกอบการให้ทราบตามเวลา หลังจากจบหลังสูตรแล้วมีความมั่นใจในการประกอบ

อาชีพ นักเรียน นักศึกษามีโอกาสตอบข้อซักถามในการนิเทศของครู มีการตดิตามผล

หลังจากสำเร็จการศกึษา 

  สมทรง ชุมรักษ์ (2553, หน้า 9) ได้ศึกษาปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับการ

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของข้าราชการครู โดยใช้ปัจจัยการบริหารในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

   1. ภาระงานของครู หมายถึง ปริมาณงานในความรับผิดชอบของครู 

สายผู้สอน นับจำนวนช่ัวโมงที่ครูปฏิบัติการสอน และจำนวนช่ัวโมงที่ทำงานส่งเสริม 

การสอนต่อสัปดาห์ งานส่งเสริม การสอนได้แก่ตรวจงานนักเรียน เตรยีมการสอนและ

อุปกรณ์การสอน สอนซ่อมเสริม การสำรวจการมาเรียนของนักเรียน การดูแลความพร้อม

ของห้องเรียน การควบคุมแถวและกิจกรรมหนา้เสาธง งานที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 

การประชุมปรึกษางาน การจัดทำสมุดประจำชั้นบัตรสุขภาพ การตดิต่อผูป้กครอง  

แนะแนวและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

   2. จำนวนแหล่งวิทยาการ หมายถึง บุคคล วัตถุ อาคารสถานที่ 

ทรัพยากรธรรมชาตทิั้งในและนอกโรงเรียนซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้หรอืให้ประสบการณ์

ตรงที่ช่วยใหก้ารเรียนรู้เร็วขึ้น 

   3. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มพูนความรูท้ี่เกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นโดยการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการการศกึษาด้วยตนเอง 

และการได้รับคำแนะนำจากผูท้ี่เกี่ยวข้อง  

   4. การรับรู้นโยบาย หมายถึง การที่ครูได้รับทราบและเข้าใจการชีแ้จง 

ที่เกี่ยวกับนโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นลักษณะต่าง ๆ จากผู้บริหารและ

หน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งการได้รับการกระตุ้นผลักดันและส่งเสริมให้ดำเนินการจัดทำ

หลักสูตรท้องถิ่น 

   5. การสนับสนุนด้านงบประมาณ หมายถึง การได้รับเงิน หรอืวัสดุ 

ครุภัณฑ์จากทางราชการ ผู้บริจาค การแสวงหาความช่วยเหลอื หรอืการจัดกิจกรรม 

ของผู้บริหาร เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
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  ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (2555, หนา้ 31-32) ได้กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) หลักสูตร 4) การประชาสัมพันธ์   

5) การจัดการเรียนการสอน 6) โครงการ 7) สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ 

8) ชุมชนและความร่วมมอื 9) การวัดและประเมินผล 10) การนิเทศและการตดิตามผล 

  วิชัย  ประสิทธิ์วุฒเิวชช์ (2555, หน้า 159) กล่าวถึง ปัจจัยการบริหาร ดังนี้ 

   1. บุคลากร ได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา นักวิชาการ

ศกึษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ตัวแทนของผูป้ระกอบอาชีพ บุคคลสำคัญในท้องถิ่น 

นักเรียน ผู้ปกครอง 

   2. เอกสารอ้างอิง ได้แก่ ตำรา เอกสารประกอบหลักสูตรผลงานวิจัย 

รายงานต่าง ๆ วารสารที่เกี่ยวข้อง 

   3. วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษ เครื่องพิมพ์ เครื่องคดิคำนวณ วัสดุ

สำนักงานต่าง ๆ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

   4. สถานที่ดำเนินการ 

   5. งบประมาณ 

   6. การประชาสัมพันธ์ 

   7. การจัดการเรยีนการสอน 

   8. การวัดและประเมินผล 

   9. การนเิทศและการตดิตามผล 

  เบญจวรรณ ศรีคำนวล (2560, หน้า 5-6) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษาในจังหวัดลำปาง สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษาประกอบด้วย ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้าน

นักเรียน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยดา้นสถานประกอบการ 

ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร และปัจจัยด้านครูผูส้อน 

  กัมพล เกศสาลี (2561, หน้า 3–15) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรที่มี

อิทธิพลต่อการบริหารสถานศกึษา 6 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  2) ปัจจัยด้าน

นโยบายของ สพฐ. 3) ปัจจัยด้านบริหารวิชาการ 4) ปัจจัยโครงสรา้งพื้นฐาน 5) ปัจจัยด้าน

บุคลากร  6) ปัจจัยด้านกระบวนการพัฒนา 



35 

   1. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นการจัดสภาพทางด้านอาคารสถานที่ บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เป็นสิ่งที่สามารถ 

มองเห็นได้ การปรับปรุงตกแต่งหอ้งเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนบริเวณ

โรงเรียนและวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยมีการแสดงแผนผังเกี่ยวกับ

สถานที่ต่าง ๆ ภายในสถานศกึษาอย่างชัดเจน มกีารจัดสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศกึษา

ที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม มีการจัดบริเวณการจราจร  

   2. ปัจจัยด้านนโยบายของ สพฐ. หมายถึง นโยบายที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน กำหนดขึน้เพื่อพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคน  

ให้มคีวามพรอ้มทั้งกาย ใจ สติปัญญา มสีุขภาวะที่ดใีนทุกช่วงวัย มจีติสาธารณะ  

รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศลีธรรม  

และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมอืงโลกที่ด ี 

   3. ปัจจัยด้านบริหารวิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทั้งภายในหอ้งเรียน และนอกห้องเรยีน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

ทางวิชาการที่จะทำให้ผูเ้รียนได้รับความรูป้ระสบการณ์ให้มากที่สุดภายใต้บรรยากาศที่มี

ชีวติชีวา แจ่มใจ น่าเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล เร่งเร้าให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง โดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการจัดบริการต่าง ๆ 

ทางวิชาการโดยมีการซักถามนักเรียนในการเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการแสดงความ

คิดเหน็และเสนอแนวคิด มีการให้นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกในช้ันเรยีน 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างอบอุ่นและเป็นมติร มีการส่งเสริมนักเรียนใหใ้ช้

ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มกีารส่งเสริมนักเรียนใหใ้ช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

มีการส่งเสริมวิธีการแบบประชาธิปไตยสู่การปฏิบัติในหอ้งเรียน มีการส่งเสริมให้นักเรียน

เคารพในสิทธิของผู้อื่นโดยการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมช้ัน มีการส่งเสริมให้

นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน มกีารส่งเสริมใหน้ักเรียนทำงานและร่วมทำ

กิจกรรมกลุ่ม มกีารเสริมแรงนักเรียนในการเรียน  

   4. ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สถานศกึษามีการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปีและจัดทำโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมชัดเจน จัดทำระบบสารสนเทศ 

ได้อย่างเป็นระบบ มปีระสิทธิภาพมีการจัดประชุม อบรม สนับสนุนให้ครูศกึษาดูงาน มีการ

มอบหมายงานให้ครูผู้รับผดิชอบในการปฏิบัติงานนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียน

การสอน ครูมีส่วนร่วมในหารปรับปรุงองค์การรวมถึงชี้แจงการจัดกิจกรรมการศึกษา  
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ให้ผู้ปกครองรวมทั้งผูท้ี่สนใจเข้าใจได้การปฐมนิเทศนักเรียนและจัดใหม้ีการนเิทศภายใน

สถานศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   5. ปัจจัยด้านบุคลากร หมายถึง การที่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศกึษาหาความรูแ้ละนำแนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

และแก้ปัญหาสถานศกึษาและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของกิจกรรมนัน้ ๆ รวมทั้งมีแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศกึษา รับผดิชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามพันธกิจเป้าหมายของสถานศกึษา ครูตอ้งอุทิศตนเมื่อมี

กิจกรรมของสถานศกึษา กำหนดงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ครูปฏิบัติงาน

ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ครูมีอสิระในการใชว้ิจารณญาณ

ตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย นโยบายของสถานศกึษาชัดเจน เข้าใจง่าย  

และมีการช้ีแจงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์การเพื่อสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน 

   6. ปัจจัยด้านกระบวนการพัฒนา หมายถึง การที่สถานศกึษาได้นำ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ผูบ้ริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ  

ของนักเรียนได้ดี ผู้บริหารและครูร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสถานศกึษาได้ด ีผูบ้ริหาร

สามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานจัด

โครงสรา้งองค์กรและบริหารงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารและครูพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภายในสถานศกึษาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ส่งเสริมใหค้รูได้รับการพัฒนาวิธีการ 

จัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างหลากหลาย ผูบ้ริหารสามารถใช้แหล่งเรยีนรูท้ั้งภายในและ

ภายนอกสถานศกึษาได้อย่างลงตัว ประหยัด และคุ้มค่า ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูพัฒนา

และผลิตสื่อที่เหมาะสม เอื้อยต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารสนับสนุนจัดหาสื่อเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษาที่ทันสมัยใหแ้ก่ครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนา

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อเนื่องทันเหตุการณ์ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้

ครูจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

  นฏกร ปั้นพุ่มโพธิ์ (2561, หน้า 12–20) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปร 

ที่มอีิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียน 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยผูบ้ริหารสถานศกึษา  

2) ปัจจัยครูผูส้อน 3) ปัจจัยสถานศกึษา 

   1. ปัจจัยผูบ้ริหารสถานศกึษา หมายถึง การบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้แก่  
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    1.1 ด้านพฤติกรรมผู้นำของผูบ้ริหาร หมายถึงการแสดงออก 

การประพฤติปฏิบัติของผู้บริหารในการบริหารงานของผูอ้ำนวยการสถานศกึษา ในขณะ

ปฏิบัติงานร่วมกันกับผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชา เช่น การมอบหมายงานและความรับผดิชอบ 

ตามความสามารถของแต่ละบุคคล การจัดทำตารางการทำงานการยอมรับความคิดเห็น

ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจและให้เกียรต ิผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จนงานบรรลุเป้าหมาย 

ทีก่ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารสถานศกึษา เพราะเป็น

กระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและการทำงาน เป็นปัจจัยสำคัญ 

ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารสถานศกึษา 

    1.2 ดา้นวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร หมายถึง การกำหนดแผนงาน 

เป้าหมาย นำกลยุทธ์ของผู้บริหารที่สามารถขับเคลื่อนพัฒนาสถานศกึษาจะมุ่งไปใน

อนาคตใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยใหบุ้คลากรในสถานศกึษามองเห็นความสำคัญของ

การปฏิบัติิงาน เพื่อทำใหก้ารบริหารสถานศกึษา มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 

ที่ตอ้งการ 

   2. ปัจจัยครูผูส้อน หมายถึง ความรูค้วามสามารถของครูผู้สอนที่ได้

แสดงบทบาทหนา้ที่ในการสอนนักเรียนในสถานศกึษา ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้แก่    

    2.1 ดา้นคุณภาพการสอนของครู หมายถึง ครูมคีวามรู้ความเข้าใจ 

ในการสอนด้านทฤษฎี เนือ้หาวิชา สามารถบูรณาการความรูแ้ละใช้วธิีการสอน 

ที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ครูจึงจำเป็นต้องมีสัมพันธภาพระหว่างครูกับ

นักเรียน โดยใหค้วามช่วยเหลือแนะแนว แก่ผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการให้กำลังใจ 

ให้ความรักและการเอาใจใส่ด้วยเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ด ีระหว่างครูกับนักเรียน มีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและหลากหลายวิธี หมั่นพัฒนาความรูท้างวิชาการ 

อยู่เสมอจนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ทำให้ผู้เรยีนบรรลุผลสำเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    2.2 ด้านความพึงพอใจในการทำงานของครู หมายถึง ความรูส้ึกหรือ

ทัศนคตขิองครูที่มีต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานโดยการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารจะเป็นการกระตุ้นการทำงานทำให้ครูเกิดความสุขมคีวามตัง้ใจในการปฏิบัติงาน

ด้วยความรับผดิชอบ จนกระทั่งปฏิบัติงานใหบ้รรลุผลสำเร็จของสถานศกึษา 

    2.3 ดา้นการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครู หมายถึง การได้รับ

การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับโอกาสในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ทั้งทางอารมณ์ วัตถุ 
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สิ่งของตลอดจนการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลและการไว้วางใจ เป็นที่ยอมรับจากสังคมทำให้รูส้ึก

ว่าตนเองมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ 

   3. ปัจจัยสถานศกึษา หมายถึง บรรยากาศของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้แก่ 

    3.1 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา หมายถึง  สภาพของ 

หอ้งทำงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสิ่ง 

ต่าง ๆ ที่มอียู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ ตน้ไม้ พืช ภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ โดยผู้บริหารโรงเรยีน

ควรวางแผนดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน เพื่อให้โรงเรียนน่าดู น่าอยู่  

และน่าเรียน ซึ่งมีอิทธิพลและความสำคัญต่อบุคลากร ในการพัฒนางานให้ 

ประสบความสำเร็จ 

    3.2 ดา้นวัฒนธรรมสถานศึกษา หมายถึง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี หลักเกณฑ์กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งวิถีทางของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลากร วิธีแห่งการดำเนินงานในสถานศกึษา ที่ผูบ้ริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน 

ได้ร่วมกันสร้างขึน้ 

   4. ความสำเร็จของงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของโรงเรียน หมายถึง 

ความสำเร็จของงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้งนี้กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน (สำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศกึษา, 2553, หน้า 7) แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คอื  

    4.1 กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน

ให้รูจ้ักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา วางแผนชีวติทั้งดา้น

การเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ังช่วยใหค้รูรู้จัก 

และเข้าใจผู้เรยีน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมี 

ส่วนร่วมพัฒนาผูเ้รียน  

    4.2 กิจกรรมนักเรียน หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมรีะเบียบ

วินัย ความเป็นผูน้ำ ผู้ตามที่ดี ความรับผดิชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  

การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมเีหตุผล การช่วยเหลอืแบ่งปัน เอือ้อาทรและสมานฉันท์  

โดยจัดใหส้อดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรยีน ให้ได้ปฏิบัติ

ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและ



39 

สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น ไดแ้ก่ กิจกรรม

ลูกเสือ ยุวกาชาด ชุมนุม 

    4.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  หมายถึง กิจกรรม 

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจ

ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผดิชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม  

มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสรา้งสรรค์สังคม 

  Campbell (1998, pp. 78-79) ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศกึษา หมายถึง

การดำเนินงานร่วมกับกลุ่มบุคคลมืออาชีพและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้บริการทางการศกึษา

แก่สมาชิกในสังคมตามวัตถุประสงค์อย่างมคีุณภาพ องค์ประกอบของการบริหาร

สถานศกึษาได้แก่ 1) บุคลากร 2) หลักสูตร 3) การประชาสัมพันธ์ 4) การดำเนินโครงการ  

5) สื่อการเรียนการสอน 6) การจัดการเรียนการสอน 7) การวัดและประเมินผล  

8) การนิเทศและการติดตามผล 9) อาคารสถานที่ 10) สถานประกอบการ  

11) ความสามัคคี  

  Schroeder (2009, pp. 65-66) ได้กล่าวว่า การบริหาร เป็นกิจกรรมต่าง ๆ

ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึน้ไปร่วมมอืกันดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง 

อย่างใดหรอืหลาย ๆ อย่างที่บุคคลร่วมกันกำหนดโดยใช้กระบวนอย่างมรีะบบและให้ 

ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร

สถานศกึษาประกอบด้วย 1) บุคลากร 2) หลักสูตร 3) การดำเนินโครงการ  

4) การประชาสัมพันธ์ 5) สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ 6) การจัดการเรียน 

การสอน 7) การวัดและประเมินผล 8) การนเิทศและการตดิตามผล 9) สถานประกอบการ 

และชุมชน  
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ตาราง 1  สังเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยการบริหารสถานศกึษา 

 

                             นักวิชาการ 

 

  องค์ประกอบ   

ณ
รง

ค์ 
ฤท

ธิเ
ดช

 (2
55

3)
 

มง
คล

 ร
าช

บุต
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1. การประชาสัมพันธ์   √ √  √ √    √ √ 6 60.00 

2. การดำเนินโครงการ √ √ √ √     √ √ 6 60.00 

3. หลักสูตร √ √ √ √ √ √   √ √ 8 80.00 

4. สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่  √ √ √ √ √ √  √ √ √ 9 90.00 

5. สถานประกอบการและความร่วมมอื √ √ √ √  √   √ √ 7 70.00 

6. บุคลากร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 100.00 

7. การจัดการเรยีนการสอน  √ √ √ √ √ √   √ √ 8 80.00 

8. การวัดและประเมินผล √ √ √ √ √    √ √ 8 80.00 

9. การนิเทศและการตดิตามผล √ √ √ √ √    √ √ 7 70.00 

10. ภาระงานของครู    √        1 10.00 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

 

                  นักวิชาการ 
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11. การดูแลความพร้อมของห้องเรียน    √        1 10.00 

12. การประชุมปรึกษางาน    √        1 10.00 

13. การตดิต่อผู้ปกครอง   √        1 10.00 

14. วัสดุอุปกรณ์   √        1 10.00 

15. ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในและนอกสถานศกึษา   √        1 10.00 

16. การพัฒนาบุคลากร    √        1 10.00 

17. การรับรู้นโยบาย    √        1 10.00 

18. การสนับสนุนด้านงบประมาณ    √  √      2 20.00 

19. การแสวงหาความช่วยเหลอื    √        1 10.00 

20. การจัดกิจกรรมของผู้บริหาร    √        1 10.00 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

 

                  นักวิชาการ 
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21. ผลงานวิจัย     √      1 10.00 

22. รายงานต่าง ๆ     √      1 10.00 

23. นักเรียน       √     1 10.00 

24. สิ่งอำนวยความสะดวก       √     1 10.00 

25. สภาพแวดล้อม        √ √   2 20.00 

26. นโยบาย       √    1 10.00 

27. บริหารวิชาการ        √    1 10.00 

28. โครงสรา้งพื้นฐาน       √    1 10.00 

29. กระบวนการพัฒนา       √    1 10.00 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

 

                  นักวิชาการ 
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30. พฤติกรรมผู้นำของผูบ้ริหาร          √   1 10.00 

31. วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหาร         √   1 10.00 

32. คุณภาพการสอนของครู         √   1 10.00 

33. ความพึงพอใจในการทำงาน         √   1 10.00 

34. การได้รับการสนับสนุนทางสังคม        √   1 10.00 

35. วัฒนธรรมสถานศกึษา         √   1 10.00 

36. ความสำเร็จของงานกิจกรรม        √   1 10.00 

37. ความสามัคคี         √  1 10.00 
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 จากตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร พบว่า มีองค์ประกอบที่เป็นเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จำนวน  

37 องค์ประกอบ ซึ่งในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาองค์ประกอบที่มคี่าความถี่

สูงตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

เพื่อการวิจัยได้จำนวน 9 ด้าน คือ 

  1. การประชาสัมพันธ์  

  2. การดำเนินโครงการ 

  3. หลักสูตร 

  4. สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่  

  5. สถานประกอบการและความร่วมมอื 

  6. บุคลากร  

  7. การจัดการเรยีนการสอน 

  8. การวัดและประเมินผล 

  9. การนิเทศและการตดิตามผล 

 ได้มนีักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง การประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ 

หลักสูตร สือ่การเรียนการสอนและอาคารสถานที่ สถานประกอบการและความร่วมมอื 

บุคลากร การจัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศและการตดิตามผล 

ดังนี้ 

  1. การประชาสัมพันธ์  

   จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 16) ได้กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ 

หมายถึง การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การ สถาบัน 

กับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน 

   มงคล ราชบุตร (2553, หน้า 12) ได้กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ หมายถึง 

ความพยายามในการสร้างสรรค์ความร่วมมอืจากกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน

กิจกรรม วัตถุประสงค์ การดำเนนิงาน หรอืสถาบัน โดย 1) การเผยแพร่ข้อมูลให้ 

ประชาชนทราบ 2) การโน้มน้าวใจ 3) การประสานและการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของ 

กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และวธิีการดำเนินงานของสถาบัน 
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   วิโรจน์  สารรัตนะ (2554, หนา้ 14) ได้กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์

หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น เพื่อโน้มนา้วใจหรือว่ามีอิทธิพลต่อความรูส้ึก

นึกคิดของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องใหเ้กิดความรู้สึก ทัศนคติ ความเข้าใจที่ดซีึ่งจะก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างหน่วยงาน องค์การกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่

สัมพันธภาพ การร่วมมอืและการสนับสนุนที่ดี 

   เจริญผล  สุวรรณโชติ (2555, หน้า 232) ได้กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ 

หมายถึง การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและผูป้ระกอบธุรกิจด้วยวิธีการที่

เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ความเข้าใจ และการประนีประนอม 

   ชุมศักดิ์  อนิทร์รักษ์ (2557, หน้า 1) ได้กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ 

หมายถึง การบริหารการสื่อสาร (communication management) ประกอบด้วย การจัดการ 

เนือ้หา (content management) การจัดการประเด็น (issue management) การบริหาร

จัดการวกิฤตต่าง ๆ (crisis management) ซึ่งเป็นลักษณะวิธีการ รูปแบบ และแนวทาง 

ส่งผลใหแ้นวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยงานประชาสัมพันธ์ยุค

ปัจจุบัน หมายรวมไปถึงการพูดถึงภาพลักษณ์องค์กร ชื่อเสียงของบริษัท และแบรนด์ด้วย 

   Ramsaroop (2011, p. 36) ได้กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์เป็นหนา้ที่ในเชงิ

การบริหารซึ่งช่วยใหส้ร้าง และธำรงไว้ซึ่งการสื่อสารความเข้าใจ การยอมรับ และความ

ร่วมมอืระหว่างองค์การกับสาธารณชนเกี่ยวข้องกับการบริหารปัญหาหรือประเด็นช่วย 

ฝ่ายบริหารในเรื่องข่าวสารและตอบสนองต่อประชามติ กำหนดและเน้นการตอบสนองของ

การบริหารเพื่อบริการสาธารณประโยชน์เป็นระบบการบริการที่ทำหน้าที่เตอืนเพื่อช่วย

คาดการณ์แนวโน้มโดยงานวิจัย การรับฟังและใช้เทคนิคการสื่อสารที่มีจรรยาบรรณ 

(ethical communication) เป็นเครื่องมอืสำคัญในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การ  

  สรุปได้ว่าการประชาสัมพันธ์ในการจัดการอาชีวศกึษาเป็นการที่สถานศกึษา

มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศกึษา มีการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ

ในหลักการเบือ้งตน้ของการจัดการอาชีวศึกษาสร้างความเข้าใจในหลักการดำเนินโครงการ

มีการปฐมนเิทศนักเรียนนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน สถานประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ 

มีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น 

วิทยุ โทรทัศน์ 
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  2. การดำเนินโครงการ 

   มงคล ราชบุตร (2553, หน้า 11) ได้กล่าวว่าการดำเนินโครงการในการ

จัดการศึกษาอาชีวศกึษาเป็นการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้สถานศึกษา 

สถานประกอบการและนักศึกษามีการดำเนินโครงการ่วมกัน การดำเนินโครงการเป็นไป

ตามจุดประสงค์และดำเนินโครงการมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

   วิโรจน์ สารรัตนะ (2554, หน้า 27) ได้กล่าวว่าการดำเนินโครงการเป็น

การดำเนนิงานที่ประกอบด้วยแผนงานย่อยที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตการดำเนินงานกรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบงบประมาณที่ใช้  

และผลลัพธ์ที่วัดหรอืประเมินผลได้  

   สุนทร โคตรบรรเทา (2555, หน้า 13) ได้กล่าวว่าการดำเนินโครงการ

เป็นการจัดกิจกรรมหรอืแผนงานที่เป็นหน่วยอิสระหนึ่งที่สามารถทำการวิเคราะห์วางแผน

และนำไปปฏิบัติพรอ้มทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มตน้และจุดสิ้นสุด โดยแผนสำหรับ

กิจการต่าง ๆ ต้องระบุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนด 

   รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2556, หน้า 19) ได้กล่าวว่าการดำเนนิงานตาม

โครงการเป็นการวางแผนล่วงหนา้ที่จัดทำขึน้อย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลาย

กิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานและคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า 

แต่ละโครงการมเีป้าหมายเพื่อการผลิตหรอืการให้บริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพ 

ของแผนงาน 

   ศลิป์ชัย อ่วงตระกูล (2557, หนา้ 33) ได้กล่าวว่าการดำเนินโครงการ

หมายถึง การดำเนินตามแผนงานย่อย แผนการดำเนินงานหรอืกิจกรรมที่จะนำไปปฏิบัติ 

ได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนนิงานอย่างชัดแจ้ง มรีะยะเวลาเริ่มตน้ มรีะเบียบแบบแผน 

ในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

   Likert (2009, p. 62) ได้กล่าวว่าการดำเนินโครงการเป็นการดำเนินงาน

หรอืกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนที่ไม่เป็นงานประจำวัน มีการดำเนินงานในเวลาใดเวลา

หนึ่งหรือมีการกำหนดระยะเวลา งบประมาณ ทรัพยากรการบริหารและมีการออกแบบ

แนวทางการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง โครงการจะมีการดำเนินงานควบคู่ไปกับงานประจำ

ขององค์การด้วย แต่โครงการจะมีความแตกต่างออกไปจากหน้าที่ปฏิบัติปกติ สำหรับ

ลักษณะของโครงการ ได้แก่ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ มีการระบุช่วงเวลาเริ่มตน้และ

สิน้สุดโครงการ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษจากฝ่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
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ปฏิบัติ มีการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน รวมทั้งมกีารใชเ้งนิทุน เวลา และการ

ปฏิบัติการ เป็นต้น 

  สรุปได้ว่าการดำเนินโครงการในการจัดการอาชีวศึกษาเป็นการที่สถานศกึษา

และสถานประกอบการร่วมกันรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาตามคุณสมบัติ 

ที่หลักสูตรกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนการเรียน 

การสอนระบบทวิภาคี แนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษาสอนวิชาชีพพืน้ฐาน/วิชาชีพทฤษฎี/ 

การฝึกปฏิบัติเบื้องต้นมีความเหมาะสม แนวปฏิบัติที่สถานประกอบการสอนวิชาชีพที่ใช้ 

ในการประกอบอาชีพมคีวามเหมาะสม ดำเนนิโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

สถานศกึษา สถานประกอบการและนักศกึษามีการดำเนินโครงการ่วมกัน การดำเนิน

โครงการเป็นไปตามจุดประสงค์ และดำเนินโครงการมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน 

  3. หลักสูตร 

   มงคล ราชบุตร (2553, หน้า 13) ได้กล่าวว่าหลักสูตรจะต้องสอดคล้อง

กับความตอ้งการของสถานประกอบการเนือ้หาตามหลักสูตรเหมาะสมกับเวลาในการเรียน

การสอน ระยะเวลาการฝกึงานตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม มีจำนวนช่ัวโมงสอน 

แต่ละรายวิชามีความเหมาะสม สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดทำหลักสูตร 

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

   มนทิพย์  ทรงกิตพิิศาส (2554, หนา้ 33) ได้กล่าวว่าหลักสูตรเป็นสิ่ง

สำคัญของการจัดการศกึษา เพราะเป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียน

ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หลกัสูตรที่ดีต้องมีการพัฒนา

อยู่เสมอ เพื่อใหม้ีเนื้อหาสาระทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจเทคโนโลยี

และการเมอืง 

   วิเชยีร วิทยอุดม (2554, หน้า 22) ได้กล่าว่าหลักสูตร หมายถึง ประมวล

วิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ทีก่ำหนดไว้ในสถานศกึษาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  

   วิโรจน์ สารรัตนะ (2554, หน้า 16) ได้กล่าว่าหลักสูตร หมายถึง  

มวลประสบการณ์ที่ผูเ้รียนได้รับจากโปรแกรมการศกึษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาศัยกรอบของทฤษฎีและการวิจัยในอดีตและปัจจุบัน 

เป็นพืน้ฐาน 
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   สุนทร โคตรบรรเทา (2555, หน้า 3-4) ได้กล่าว่าหลักสูตร หมายถึง

แผนซึ่งได้ออกแบบจัดทำขึน้เพื่อแสดงถึงจุดหมายการจัดเนือ้หากิจกรรมและมวล

ประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศกึษา เพื่อผูเ้รียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ  

ตามจุดหมายที่ได้กำหนดไว้  

   Steers (2005, pp. 27–28) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรไว้  

3 ประการคือ 1) หลักสูตรเป็นศาสตร์ที่มีทฤษฎี หลักการและการนำไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งหมายไว้ 2) หลักสูตรเป็นระบบในการจัดการศึกษาโดยมีปัจจัยนำเข้า 

(Input) ได้แก่ ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) ผลผลติ 

(Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ความสำเร็จทางการศกึษาเป็นต้น 3) หลักสูตร

เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งประสงค์จะอบรมฝกึฝน ผูเ้รียนใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายที่ตอ้งการ  

   Shuler W. B. (2007, pp. 31 – 32) ได้สรุปความหมายของหลักสูตรไว้

โดยใช้เกณฑ์ความเป็นรูปธรรม (Concrete) ไปสู่นามธรรม (Abstract) และจากการยึด 

โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School - centered)ไปสู่การยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง (Learner - 

centered) โดยได้อธิบายไวด้ังนี้ 1) หลักสูตร คอื ผลผลิตที่เกิดขึน้จากกระบวนการจัด

การศกึษา (Curriculum as product) 2) หลักสูตร คือ โครงการหรอืแผนการในการจัด

การศกึษา (Curriculum as program) 3) หลักสูตรคือการเรียนรูท้ี่กำหนดไว้อย่างมี

ความหมาย (Curriculum as intended learning) 4) หลักสูตร คอื ประสบการณ์ของผูเ้รียน 

(Curriculum as experience of the learner) 

  สรุปได้ว่าหลักสูตรในการจัดการอาชีวศกึษาเป็นการที่สถานศกึษาประมวล

วิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสถานศกึษาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  

และมีความสอดคล้องกับความตอ้งการของสถานประกอบการ สนองความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานเนือ้หาตามหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันเนือ้หาตามหลักสูตร

เหมาะสมกับเวลาในการเรียนการสอนระยะเวลาการฝึกงานตลอดหลักสูตรมคีวามเหมาะสม 

มีจำนวนช่ัวโมงสอนแต่ละรายวิชามีความเหมาะสม สถานศกึษาและสถานประกอบการ

ร่วมกันจัดทำหลักสูตร หลักสูตรมคีวามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  4. สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่  

   ณัฐรฎา พวงจันทร์ (2553, หนา้ 27–29) ไดก้ล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน

หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ผูส้อนและผูเ้รียนนำมาใชในระบบการเรียนการสอนเพื่อช่วยใหผู้เ้รียน 
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เกิดการเรยีนรูตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

และอาคารสถานที่ไม่ได้หมายความถึงในแง่กายภาพที่เป็นพืน้ที่อาคาร หรอืสิ่งปลูกสร้าง  

เพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงสิ่งที่สนับสนุนก่อนให้เกิดผลงาน ผลผลิตและรายได้ การใช้

อาคาร สถานที่จะต้องมคีวามเข้าใจ ถึงองค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะเฉพาะ 

และข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถใช้อาคารสถานที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดได้ 

   มงคล ราชบุตร (2553, หน้า 15-20) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน

และอาคารสถานที่เป็นการจัดสรรงบประมาณตามแผนการเรียนมคีวามเหมาะสม วัสดุ 

ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงพอสื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย 

มีพื้นที่ฝึกการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มกีารจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  

   เจริญผล สุวรรณโชติ (2555, หนา้ 134) ไดก้ล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน 

หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เป็นตัวกลางนำความรู้ไปสู่ผูเ้รียนและทำให้การเรียนการสอนนั้น

เป็นไปตามวัตถุประสงคที่วางไว อาคารสถานที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยใหโ้รงเรียน

ดำเนนิงานไปได้โดยสะดวก อาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานเช่นเดียวกับบ้าน

เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ คนจงึควรที่มีผูบ้ริหารจะต้องให้ให้ความสำคัญต่อการ

บริหารงาน อาคารสถานที่ใหเ้หมาะสมกับความสำคัญของงาน งานอาคารสถานที่ 

นั้นยังเป็นงาน 

   สุนทร โคตรบรรเทา (2555, หนา้ 5-6) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน 

หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยนำความรูจ้ากผู้สอนหรอืแหล่งความรูไ้ปยังผูเ้รียน เพื่อใหผู้เรียน

บรรลุจุดประสงค์เชงิพฤติกรรมตามที่ตองการ และสิ่งแวดล้อมด้านอาคารสถานที่เป็น

ปัจจัย เสริมบรรยากาศการเรียนการสอน พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้มีความ

แข็งแรง คงทน ปลอดภัย จนสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น น่าอยู่ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

ส่งเสริมใหม้ีการใชอ้าคารอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ให้มีประสิทธิ์ภาพ 

และเป็นไปตามปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายของสถานศกึษา 

   ชุมศกัดิ์ อินทร์รักษ์ (2557, หนา้ 14) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน

และอาคารสถานที่เป็นตัวกลางทีช่่วยนำความรูจ้ากผู้สอนหรอืแหล่งความรไูปยังผูเ้รียน

เพื่อให้ผู้เรยีนบรรลุจุดประสงคเชงิพฤติกรรมตามที่ตองการ อาคารสถานที่เป็นปัจจัย

สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยใหโ้รงเรียนดำเนินงานไปได้โดยสะดวกอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็น

ต่อการดำเนินงานของโรงเรียน 
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   Good (1993, p. 14) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทเป็นกุญแจ

สำคัญในการวางแผนและการใชการสอนเชิงระบบ สื่อมีหลายความไม่ว่าจะเป็นบุคคล วัสดุ 

อุปกรณ์หรอืเหตุการณทีส่ร้างเงื่อนไข ซึ่งสามารถทำให้ผูเ้รียนเกิดความรูทักษะและทัศนคติ

ต่าง ๆ และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนก็ถือว่าเป็นสื่อทั้งสิ้น 

   Shuler W. B. (2007, pp. 36 – 39) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน 

หมายถึง อุปกรณ์ทั้งหลายที่สามารถช่วยเสนอความรใูหแ้ก่ผูเ้รียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี    

ทั้งที่มคีวามหมายรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เฉพาะแต่สิ่งที่เป็นวัตถุหรือเครื่องมือเทานั้น 

   Parker (2018, pp. 29) ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนหมายถึง วัสดุ 

อุปกรณ์ วิธีการและตัวกลางที่สามารถ ถ่ายทอดความรูจากผูส้อนหรอืแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

ไปยังผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนได้รับรูเรื่องราวหรอืความรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ 

จุดประสงคที่วางไว 

  สรุปได้ว่าสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ ในการจัดการอาชีวศกึษา

เป็นการที่สถานศกึษามีการจัดสรรงบประมาณตามแผนการเรียนมคีวามเหมาะสม วัสดุ 

ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพยีงพอสื่อการเรียนการสอนมคีวามทันสมัย 

สถานประกอบการมีพื้นที่ฝึกการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม สถานประกอบการมเีครื่องมอื

และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอ สถานประกอบการดำเนินกิจการในสาขา

อาชีพที่นักศึกษาฝกึปฏิบัติ สถานประกอบการมีความพร้อมในการฝกึอาชีพตามสาขาวิชา

ที่ให้การฝึก สถานประกอบการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการฝึกอาชีพ สถานประกอบการ 

มีปริมาณงานมากเพียงพอสำหรับการฝกึปฏิบัติได้ตลอดหลักสูตร สถานประกอบการ

สามารถส่งบุคลากรเข้าประชุมสัมมนาร่วมกับสถานศกึษาได้ สถานประกอบการมีการจัด

สวัสดิการให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการฝกึ 

  5. สถานประกอบการและความร่วมมอื 

   จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 19) ได้กล่าวว่า การร่วมมอืกัน เป็น

ความรูส้ึกดี ความรูส้ึกทางบวกที่มใีห้กับคน มใีห้กับงานมใีห้กับสังคม การมคีวามร่วมมอื

กัน ไม่ว่าจะทำอะไรงานก็สำเร็จไปกว่าครึ่ง สังคมใดสามารถทำให้คนมีความร่วมมือร่วมใจ

ทำกิจกรรมของสังคมใหบ้รรลุเป้าหมายได้สังคมนัน้มีความเข้มแข็งอย่างแน่นอน  

เพราะความเข้มแข็งของสังคม ในการที่จะทำสิ่งใด ๆ ในกลุ่มคณะของตนใหป้ระสบ

ผลสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมอื เช่น การก่อตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะเป็นกลุ่มได้

ต้องมีผู้นำกลุ่มดีมีความตัง้ใจ สมาชิกมีความร่วมมอืร่วมใจกันเข้าใจในการดำเนนิงานของ
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กลุ่มทุกคนรู้หน้าที่งานของกลุ่ม กระตุ้นให้สมาชิกเข้าใจ ปลุกเร้าให้ชุมชน ร่วมดำเนินการ

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้มาจากการมีความร่วมมอืกันโดยทั้งสิน้  

เมื่อคนเรามีความร่วมมอืกันกิจการงานดำเนินไปด้วยดี  

   ณรงค์ ฤทธิเดช (2553, หน้า 11–12) ได้กล่าวว่า สถานประกอบการที่ร่วม

จัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีจะต้องร่วมมอืกับสถานศกึษาเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษา 

และต้องมคีวามพร้อมดังนี้ 1) เป็นผู้ประกอบการและประกอบกิจการที่ดำเนินการฝกึ 

อาชีพได้ 2) มีความพร้อมในการฝึกอาชีพตามสาขาวิชานั้น 3) สามารถจัดให้มีผู้ควบคุม 

การฝึกและครูฝึกทำหนา้ที่ประสานงานดูแลการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนได้ 4) สามารถจัด 

สิ่งแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการฝึกอาชีพได้ 5) สามารถจัดการฝึกปฏิบัติได้ตลอด

ระยะเวลา 3 ปี หรอืจนจบหลักสูตร ปวช. 6) สามารถจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม

ประชุมสัมมนากับสถานศกึษาได้ 7) สามารถจัดสวัสดิการตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับ 

สวัสดิภาพให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการฝกึ 

   นิคม  แก้วสา (2553, หน้า 16 – 18) ได้ให้ความหมายของคำว่า 

ความร่วมมอืไว้ว่า ความร่วมมอื หมายถึง การททำงานจนสามารถบรรลุเป้าหมาย ยอมรับ

ซึ่งกันและกันพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน คนที่มาร่วมมอืกันมีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน 

ที่ทำให้พวกเขารูส้ึกพึงพอใจ  

   มงคล ราชบุตร (2553, หน้า 5-10) ได้กล่าวว่า สถานประกอบการ 

และความร่วมมอื คือการที่หน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการทางธุรกิจ หรอืหน่วยงาน

ราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมจัดการศกึษาระบบทวิภาคีโดยการรับนักศกึษาเข้าอยู่ใน

ความรับผดิชอบดูแลและให้ฝกึความรู้ด้านวิชาชีพ สถานประกอบการตอ้งมคีวามเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันหรอืความมเีอกภาพในการทำงาน มีการมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมของ

องค์กร สถานประกอบการต้องมีความรูค้วามเข้าใจในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  

   จตุรภัทร ประทุม (2559, หน้า 23 – 24) ได้ให้ความหมายของความ

ร่วมมอืว่าหมายถึงการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปในลักษณะเป็นกลุ่ม  

เป็นทีม ร่วมรู้ ร่วมคิด มีส่วนร่วมในการทำงาน ร่วมรับผิดชอบงาน ทั้งที่เป็นทางการ  

และไม่เป็นทางการ และเป็นความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มทำงานร่วมกนั เพื่อให้การ 

ทำงานนั้นบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  

   จนิตนา รวมชมรัตน์ (2558, หนา้ 38–39) ได้กล่าวว่า สถานประกอบการ

และความร่วมมอืเป็นการทำงานร่วมกันของสถานศกึและสถานประกอบการในการที่จะทำ 



52 

ให้นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงองค์ความรูไ้ด้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ซึ่งสถานประกอบการจะต้องมคีวามพร้อมในด้านของบุคลากร นโยบาย งบประมาณ 

สวัสดิการ ทรัพยากร ฯลฯ และที่สำคัญต้องมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาด้วย 

ดังนัน้คณะวิทยาการจัดการจงึได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการ 

  สรุปได้ว่าสถานประกอบการและความร่วมมอืในการจัดการอาชีวศกึษา 

การที่หน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการทางธุรกิจหรือหน่วยงานราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ  

ที่ร่วมจัดการศกึษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการรับ

นักศึกษาเขาอยู่ในความรับผดิชอบดูแลและใหฝ้ึกความรู้ดา้นวิชาชีพ สถานประกอบการ

ต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรอืความมีเอกภาพในการทำงาน มีการมุ่งเน้นในด้าน

นวัตกรรมขององค์กรสถานประกอบการตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้เรยีนระบบทวิภาคี ตามสมรรถนะที่สถาน

ประกอบการตอ้งการ ส่งเสริมสนับสนุน ครูฝกึในสถานประกอบการ สนับสนุนทรัพยากร

การจัดการศกึษา โดยร่วมมือสถานศกึษาพัฒนาองค์ความรู ้ถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ ๆ

ให้แก่ผูเ้รียน จัดสวัสดิการที่จำเป็น รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

  6. บุคลากร  

   จันทรานี สงวนนาม (2553, หน้า 15) ได้กล่าวว่า บุคลากรเป็นทรัพยากร

ที่มคี่าขององค์กร การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมหรือพัฒนา จงึเป็นหน้าที่ของ

ผูบ้ริหารที่จะต้องรับผดิชอบต่อการจัดการทรัพยากรบุคลากรหรอืบริหารงานบุคลากร 

ให้สามารถปฏิงานใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร 

   ทิศนา แขมมณี และชนาธิป รกุล (2553, หน้า 34) ได้กล่าวว่าบุคลากร 

หมายถึง ทรัพยากรหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะชี้วัดความสำเร็จได้ในทุกกิจกรรมหรือ  

ทุกการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนั้นความเอาใจใส่ต่อทรัพยากรจึงต้องมีการจัดการที่มี

ประสิทธิภาพควบคู่อยู่เสมอ ซึ่งแต่ละบุคคลจะต้องมีกระบวนการในการได้มา ทั้งจาก

การคัดสรร มองหาความสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ จึงจะได้ผลลัพธ์ของงานที่ก่อเกิด

ประสิทธิภาพได้ในท้ายที่สุด 

   มงคล ราชบุตร (2553, หน้า 13) ได้กล่าวว่า บุคลากร หมายถึง ครูใน

สถานศกึษามีความเข้าใจในการจัดการศกึษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาทั้งความรู้

และเจตคติต่อการดำเนนิงาน  
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   อุบล  เพียรพิทักษ์ (2553, หน้า 14) ได้กล่าวว่า บุคลากร หมายถึง 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น ในการบรรจุแต่งตัง้ 

เลื่อนขัน้ เลื่อนเงินเดือน หรือผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

   ธงชัย สันตวิงษ์ (2554, หน้า 31) ได้กล่าวว่า ความสำเร็จในการดำเนิน 

งานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนก็คือการมีบุคลากรที่มคีุณภาพกระบวนการบริหาร 

งานบุคคลจึงตอ้งมีขัน้ตอนในการคัดสรรบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถเหมาะสมกับ

ตำแหน่งงาน เพื่อใหก้ารดำเนินงานขององค์กรสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   มนทิพย์  ทรงกิตพิิศาส (2554, หนา้ 41–42) ได้กล่าวว่า บุคลากรใน

สถานศกึษาแบ่งออกเป็นไว้เป็น 3 ประเภท คือ 1) บุคลากรที่เกี่ยวกับการสอน (teaching 

staff) หมายถึง ครูประจำช้ัน ครู ประจำวิชา หรือครูพิเศษ 2) บุคลากรที่เป็นเจา้หน้าที่ 

(non-teaching staff) หมายถึง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจา้หนา้ที่ทะเบียน เจ้าหน้าที่แผนกอื่น ๆ 

3) คนงานภารโรง (school workers) ความมุ่งหมายทั่วไปของการบริหารบุคลากร คือ  

การใชค้นใหท้ำงานได้ดีที่สุดภายใน ระยะเวลาอันสั้นที่สุดสิ้นเปลืองเงินทองและวัสดุ 

น้อยที่สุด และให้ทุกคนมีความสุข ความพอใจในการทำงานมากที่สุด 

  สรุปได้ว่าบุคลากรในการจัดการอาชีวศกึษาคือครูในสถานศกึษามีความ

เข้าใจในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี ครูในสถานศกึษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และ

เจตคติต่อการดำเนนิการระบบทวิภาคี ครูฝึกในสถานประกอบการเข้าใจระบบทวิภาคี  

ครูฝกึในสถานประกอบการมีความเชี่ยวชาญในการใชส้ื่อการสอนครูฝกึในสถาน

ประกอบการมคีวามเอาใจใส่ต่อการสอนรายวิชา ครูฝึกในสถานประกอบการมคีวาม

ชำนาญในการถ่ายถอดความรู ้ครูฝกึในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และ 

เจตคติต่อการดำเนนิ การระบบทวิภาคี ครูมีความชำนาญและประสบการณ์เพียงพอ 

ครูเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน ครูต้องมี 

บุคลิกภาพที่ดีเป็นแบบอย่างแก่นักศกึษา 

  7. การจัดการเรยีนการสอน 

   บุญจันทร์ จันทร์เจียม (2553, หน้า 17 – 20) ได้กล่าวว่า การเรียน 

หรอืการเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็น

สิ่งแปลกใหม่หรอืปรับปรุงสิ่งที่มอียู่ การเรียนรู้อาจมีการยึดเป้าหมายและอาจมีการจูงใจ 

เป็นตัวช่วยการเรียนรู้อาจก่อให้เกิดความตระหนักอย่างมสีำนึกหรอืไม่มีสำนึกก็ได้ 
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และการสอนหมายถึง การถ่ายทอดเนือ้หาวิชาหรอืเป็นวิธีการหลากหลายที่ครูนำมาใช้

เพื่อให้เด็กเกิดการเรยีนรู้ตามศักยภาพของเด็ก โดยมีลักษณะการสอน 3 ประการ คือ 

1) การสอนเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 2) ให้ผู้เรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ 3) การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศลิป์ของผู้สอน สรุปความหมายของการจัดการเรียนการสอน 

จงึหมายถึงการจัดให้ผู้เรยีนได้รับความรู ้พฤตกิรรม ทักษะ คุณค่าหรอืความพึงพอใจที่เป็น

สิ่งแปลกใหม่ด้วยวิธีการถ่ายทอด หรือวธิีการสอนที่หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสม 

ตามศักยภาพของผู้เรยีน 

   มงคล ราชบุตร (2553, หน้า 15) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน 

หมายถึงการที่สถานศกึษาได้จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร มกีารร่วมกันกำหนด

วิธีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับแผนการเรียน เนื้อหาวิชา

พืน้ฐานมีความสัมพันธ์กับการเรียนวิชาชีพ มกีารนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  

   วิโรจน์ สารรัตนะ (2554, หน้า 16) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน

นั้น มุ่งหวังเพื่อให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ ให้เขาสามารถที่จะทำอะไรได้โดยที่เขาไม่เคยทำ

เป็นมาก่อน หรอือาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ให้แก่ผูเ้รียน ซึ่งผูเ้รียนอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยที่ไม่ ต้องเข้าหอ้งเรียนเลยก็เป็นได้ 

เช่น ครูมอบหมายให้ผูเ้รียนไปศกึษาค้นคว้าสอบ ถามเนือ้หาต่าง ๆ จากผู้เช่ียวชาญ ผู้เรยีน

ก็สามารถจะเรียนรู้ได้หรอืถ้าเป็นการศึกษาสมัยใหม่ครูอาจเตรยีมบทเรียนในรูปแบบสื่อ 

ให้ผู้เรยีนได้ศกึษาด้วยตนเอง ผูเ้รียนก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน เป็นต้น 

   เจรญิผล สุวรรณโชติ (2555, หน้า 234) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียน

การสอนนัน้ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ผูเ้รียน เพื่อให้ 

ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึง ปรารถนาตาม 

จุดมุ่งหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 

   ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2557, หนา้ 9) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน 

หรอืการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทำเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะโดยรูปแบบ และวิธีการใดนั้น 1) จะต้องสร้างความ 

สนใจในสิ่งที่จะให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 2) จะต้องให้ข้อมูล หรอืเนื้อหาเรื่องราวที่ถูกต้อง

และเพียงพอ 3) จะต้องเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้ทดลองแก้ปัญหาโดยนำข้อมูลหรอืเนื้อหา
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เรื่องราวที่ได้รับจากการศกึษานั้นมาใช้และ 4) จะต้องมีการตรวจสอบผลจากขั้นพยายาม

ว่าถูกหรือผิดหรอืไม่อย่างไร 

  สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในการจัดการอาชีวศกึษาเป็นการ 

ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการมกีาร่วมกันจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร มีการ

ร่วมกันกำหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับแผนการเรียน 

เนือ้หาวิชาพืน้ฐานมคีวามสัมพันธ์กับการเรียนวิชาชีพ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน มีการสอนเรื่องคุณธรรมและจรยิธรรม ระเบียบวินัย 

และความรับผดิชอบในหน้าที่ เนื้อหารายวิชามีเป้าหมายชัดเจน การเรียนการสอนหลักสูตร 

มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยี 

  8. การวัดและประเมินผล 

   นิคม  แก้วสา (2553, หน้า 38) ได้กล่าวว่า การวัดและการประเมนิเป็น

ส่วนหนึ่งที่มบีทบาทสำคัญในกิจกรรมและสถานการณ์เกือบทุกชนิด เช่น การคัดเลือก

บุคคลเข้าร่วมทีมฟุตบอล จะต้องมีการวัดและประเมินความสามารถของผู้สมัครก่อนการ

ตัดสินใจคัดเลือก ในแง่มุมของการศึกษา การวัดผลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบอกว่าผูเ้รียนได้

เรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ครูได้กำหนดหรอืไม่ การตัดสินบุคคลเข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ต้องการขอ้มูลจากการวัดผลของแต่ละบุคคล 

   มงคล ราชบุตร (2553, หน้า 19) ได้กล่าวว่า การวัดและประเมินผล 

หมายถึง การที่สถานศกึษาได้กำหนดระเบียบวิธีการวัดผล จัดตั้งคณะกรรมการการ

ประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชามีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการ

ประเมินผลการเรียนให้นักเรียนทราบก่อนทำการสอนมีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้

พืน้ฐาน มีการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ไม่ผ่านวัตถุประสงค์การเรียน เกณฑ์การตัดสินผล

การเรียนเป็นไปตามหลักสูตรกำหนด การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ 

   ธงชัย  สันติวงษ์ (2554, หน้า 18) ได้กล่าวว่า การวัดประเมินผลการ

เรียนรู้เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม วเิคราะห์ ตคีวาม บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและ

ประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะ 

เวลาของการจดัการเรียนการสอนนับต้ังแต่ก่อนการเรียนการสอนระหว่างการเรียนการสอน 

และหลังการเรยีนการสอน โดยใช้เครื่องมอืที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน  

มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด นำผลที่ได้มาตีค่าเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ที่กำหนดในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
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   Ramsaroop (2011, p. 39) ได้กล่าวว่า การวัดผลจะทำให้ได้ตัวเลข 

ปริมาณ หรอืรายละเอียดของคุณลักษณะหรอืพฤติกรรมของบุคคล จากนั้นจะนำเอาผล

การวัดนีไ้ปพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อตัดสนิ หรอืลงสรุปเกี่ยวกับ 

สิ่งนั้น ซึ่งเรียกว่าการประเมินผล 

  สรุปได้ว่าการวัดและประเมินผลในการจัดการอาชีวศกึษาเป็นการที่

สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันกำหนดระเบียบวิธีการวัดผลจัดตั้งคณะกรรมการ 

การประเมนิผลการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

และวิธีการประเมินผลการเรียนให้นักเรียนทราบก่อนทำการสอน มกีารทดสอบก่อนเรียน 

เพื่อวัดความรูพ้ืน้ฐาน มีการสอนซ่อมเสริมใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านวัตถุประสงค์การเรียน 

เกณฑ์การตัดสนิผลการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรกำหนดการวัดและประเมนิผลเป็นไปตาม

ระเบียบ การวัดและประเมินผล สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการ

จบหลักสูตรของนักเรียน มีการประเมนิผลตรงตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา  

มีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนรู้ 

  9. การนิเทศและการตดิตามผล 

   จันทรานี สงวนนาม (2553, หนา้ 24) ได้กล่าวว่า การนิเทศและการติดตาม

ผลเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการไว้ 

อย่างชัดเจน เป็นกิจกรรมของหมู่คณะ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวข้อง 

ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเสริมสรา้งบรรยากาศแห่งการทำงาน เพื่อความสำเร็จของงาน 

   นิคม  แก้วสา (2553, หน้า 17) ได้กล่าวว่า การนเิทศภายในหมายถึง 

กระบวนการทำงานและดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากรผู้สอนใน

โรงเรียนในอันที่จะแนะนำช่วยเหลอืหรอืส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการดำเนนิ 

การพัฒนางานของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน 

   บุญจันทร์ จันทร์เจียม (2553, หน้า 42) ได้ให้ความหมายของการนเิทศ

และการติดตามผลว่าหมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสถานศกึษาโดย

ใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อดำเนินงานหรอืเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของสถานศกึษา 

โดยมีจุดมุ่งหมายใหส้ถานศึกษาเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลด้านการจัดกระบวนการ

เรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

   มงคล ราชบุตร (2553, หน้า 18) ได้กล่าวว่า การนิเทศและการตดิตามผล 

เป็นการที่ครูนเิทศนักเรียน นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอมีการรายงานการฝกึปฏิบัติให้ครูทราบ
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ตามเวลา นักเรียน นักศึกษามีโอกาสตอบข้อซักถามในการนเิทศของครู มีการตดิตามผล

หลังจากสำเร็จการศกึษา 

   เจริญผล  สุวรรณโชติ (2555, หน้า 156) ได้กล่าวว่า การนเิทศและ

ติดตามผลหมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน หรอืให้ความช่วยเหลอืบุคลากรในสถานศกึษา

ให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน

หรอืการสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จติใจ 

และสติปัญญา ให้เต็มตามวัยและศักยภาพ 

   ชุมศกัดิ์ อินทร์รักษ์ (2557, หนา้ 25) ได้กล่าวว่า การนิเทศและติดตามผล 

เป็นกระบวนการของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นเิทศ คือ ผูบ้ริหาร ผู้รับการนิเทศ 

และผู้ร่วมนิเทศ โดยร่วมกันกำหนดแผนงาน โครงการนิเทศ กำหนดระยะเวลา กำหนด

กรอบการปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งร่วมกันสังเกตพฤติกรรม เก็บข้อมูลการสอน ประชุมสะท้อน

ผลร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เพิ่มประสทิธิภาพต่อการเรียนการสอน 

   Schroeder (2009, p. 37) ได้ให้ความหมายของการนิเทศภายว่า หมายถึง 

การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากรและผูบ้ริหารในสถานศกึษาในการปรับปรุงพัฒนา 

การทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลใหน้ักเรียนมคีุณภาพตามที่หลักสูตร

กำหนด 

  สรุปได้ว่าการนเิทศและการติดตามผลในการจัดการอาชีวศกึษาคือการที่มี

ครูจากสถานศกึษาไปนิเทศนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ  

สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการนเิทศของครูจากสถานศกึษาทุกครั้ง สถาศกึษาอำนวย 

ความสะดวกจัดพาหนะสำหรับใช้ในการนเิทศของครู สถานศกึษาและสถานประกอบการ

ร่วมกันแก้ปัญหาให้นักเรียน มีการรายงานการฝกึภาคปฏิบัติให้ครูที่สอนในสถานศึกษา

และครูฝกึในสถานประกอบการให้ทราบตามเวลา หลังจากจบหลังสูตรแลว้มีความมั่นใจ 

ในการประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษามีโอกาสตอบข้อซักถามในการนเิทศของครูมีการ

ติดตามผลหลังจากสำเร็จการศกึษา 

การจัดการอาชีวศกึษา  

 1. ความหมายของการอาชีวศึกษา  

  นักวิชาการให้ความหมายคำว่า การอาชีวศกึษา (vocational education)  

ไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
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   พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551, หน้า 2) ได้ให้

ความหมายของการอาชีวศึกษาว่าเป็นกระบวนการศกึษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน 

ในด้านวชิาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี  

   ณรงค์ ฤทธิเดช (2553, หน้า 16) กล่าวว่าการอาชีวศกึษาคือการศกึษา 

ที่มุ่งพัฒนาคนเข้าสู่ อาชีพ เป็นการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนากำลังคนทั้งก่อนทำงาน 

และที่ทำงานแลว้โดยเน้นการเพิ่ม สมรรถนะให้เพียงพอที่จะเข้าสู่อาชีพได้สอดคล้องกับ 

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ซึ่งสามารถจัดได้ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย 

   ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (2555, หนา้ 5) กล่าวว่าการอาชีว ศกึษาเป็นการ

เตรียมทรัพยากรมนุษย์ที่ มีคุณภาพสำหรับอาชีพหนึ่ง หรอืกลุ่มอาชีพหนึ่งโดยจัด

กระบวนการศกึษาที่มุ่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้านต่าง ๆ 

ประกอบด้วย ด้านทักษะหรือความชำนาญ ด้านความรู้ความเข้าใจ ดา้นเจตคติ เพื่อให้

สามารถประกอบอาชีพที่ตนเลือกเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2556 (ราชบัณฑติยสถาน, 

2556, หน้า 65) ได้ให้ความหมายของการอาชีวศกึษาว่าเป็นการศึกษาที่มุ่งไปทางช่างฝีมอื  

   พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (2556, หนา้ 28) กล่าวว่า การจัดอาชีวศกึษา 

เป็นการจัดการศกึษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเตรยีมคนเข้าสู่อาชีพ สรา้งแรงงาน 

และอาชีพของชาติ โดยจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี นักเรียน นักศึกษาต้องรูจ้ริง (solid knowledge) มีการปฏิบัติ 

ได้จริง (solid practical) รวมทั้งเข้าใจชวีิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (life skill)  

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพโดยนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และสามารถประกอบอาชีพได้   

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2557, หน้า 1) ได้กำหนด

ความหมายว่า การอาชีวศกึษา คอืการศกึษาและฝกึอบรมเพื่อเตรยีมคนเข้าสู่อาชีพ 

และความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นระบบ และมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเป็นการศกึษา 

และฝกึอบรมทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คือทั้งฝึกเริ่มตน้เพื่อเตรียม 

ความพรอ้มในการทำงาน และการศกึษาอบรมต่อเนื่องเป็นการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

เพื่อรักษางานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

   ศริิพรรณ ชุมนุม (2559, หน้า 18) กล่าวว่า การอาชีวศึกษาเป็น

กระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหล่อหลอมบุคคลให้มีความสามารถ มทีักษะในงานอาชีพ 



59 

สามารถทำมาหากินเลี้ยงชีพได้ ถือว่าการ อาชีวศกึษาเป็นงานสร้างชีวติ ทำให้บุคคล

พึ่งตนเองได้ มีรายได้ มีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองทำได้ด ีที่สุด 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการอาชีวศกึษา คอื การจัดการศึกษา 

และฝกึอบรมเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนให้มคีุณภาพ โดยมีคุณธรรมและค่านิยม 

ที่เหมาะสม และสมรรถนะเพียงพอที่จะเข้าสู่อาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ  

สอดคลอ้งกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานเป็นการเรียนรู้ 

ตลอดชวีิตอย่างต่อเนื่อง  

 2. หลักการและจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชวีศึกษา  

  การจัดการอาชีวศกึษาเป็นการจัดการศกึษาในด้านวิชาชีพที่มุ่งผลติและ

พัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานและตามความเปลี่ยน 

แปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ดังนั้นจะต้องมี

การกำหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษาให้ทันสมัย  

และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งในเรื่องนี้มคีวามเห็นที่หลากหลายทั้งที่ใน ส่วนที่เป็นกฎหมาย  

และแนวความคิดของนักวิชาการ นักบริหาร ดังนี้  

   พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551, หน้า 4) 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา มาตรา 10 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6  

ในการจัดการอาชีวศกึษาและการฝกึอบรมวิชาชีพจะต้องคำนึงถึงหลักการที่สำคัญดังนี้

    1. การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ

โดยมีการกระจายอำนาจ จากส่วนกลางไปสู่สถานศกึษาอาชีวศกึษาและสถาบัน   

    2. การศกึษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงาน

ตามความถนัดและความ สนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตร ี  

    3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการ

กำหนดนโยบายการผลติ และพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศกึษา   

    4. การศกึษาที่มคีวามยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผล

การเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเขา้รับการศกึษา 

และฝกึอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    5. การมีระบบจูงใจใหส้ถานประกอบการมสี่วนร่วมในการจัดการ

อาชีวศกึษาและการฝกึอบรมวิชาชีพ 
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    6. การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการ

อาชีวศกึษาและการฝกึอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึง 

และเป็นธรรม   

    7. การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศกึษา 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

   ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2555, หน้า 19-20) ไดก้ล่าวถึง หลักการจัด

อาชีวศกึษาดังนี้ 

    1. การอาชีวศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาทั้งหมดของชาติ  

นักอาชีวศกึษา ควรจะยอมรับว่าอาชีวศกึษาไม่ใช่ตัวแทนของการศกึษาวิชาสามัญ 

แต่หากว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการศกึษาทั้งมวล 

    2. เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐบาล 

และเอกชนที่รับประโยชน์ในการจดัอาชีวศกึษาของชาติ 

    3. การอาชีวศกึษาควรจะจัดไว้เพื่อเตรียมบุคคลสำหรับอาชีพ 

ส่วนหนึ่งและเพื่อช่วยเหลอืบุคคลเหล่านั้นใหม้ีความก้าวหน้าในอาชีพที่สุจริต 

และมีประโยชน์ต่อสังคม 

    4. วิชาชีพนานาประการที่จัดขึน้จะต้องสามารถสนองความต้องการ

ของตลาดอาชีพได้ 

    5. การจัดอาชีวศกึษา ควรจะคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละ

ท้องถิ่นหรอืแต่ละภาค 

    6. การอาชีวศกึษาขั้นสูง ผู้ที่ควรได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตอ้งมี

ความสามารถทางสมองหรือสติปัญญาสูง เป็นผูท้ี่ได้ตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต 

ของตัวเองแล้ว 

    7. ควรจัดเรื่องการแนะแนวแก่ผูเ้รียนอาชีวศกึษา 

    8. การอาชีวศกึษา ควรอาศัยผลสรุปจากการค้นคว้าวิจัย 

เป็นรากฐานในการ วางแผนอาชีวศกึษาของชาติ 

   พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (2556, หนา้ 28)  กล่าวว่า สิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์

สำคัญของการอาชีวศกึษาคือ มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะอาชีพเป็นหลัก ส่งเสริมการ

เรียนรู้ดว้ยการปฏิบัติงานจริง สร้างความเข้มแข็งดว้ยการประสานความร่วมมอืระหว่าง

สถานศกึษา กับสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมให้แกํเยาวชนโดยสถานศกึษา 
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มีส่วนร่วม ในการจัดการวิชาภาคบังคับพืน้ฐาน ผู้ประกอบการมสีถานะเป็นผู้ฝกึอาชีพ  

การฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นการศึกษาที่ก่อใหเ้กิดสิ่งท้าทายอย่างมากคือ  

ทั้งสองฝ่ายที่เข้าร่วมกันจัดการศกึษาจะต้องมคีวามเห็นพ้องต้องกันใน วัตถุประสงค์พืน้ฐาน 

การดำเนินงานมาตรฐาน การตรวจสอบ และการประเมินผลจะต้องมกีาร วางแผนร่วมกัน 

เตรียมการ และควบคุมขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์จากที่กล่าวมา

สรุปได้ว่าการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัด การศกึษาในด้าน

วิชาชีพที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนการศกึษา 

แห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝมีอื ระดับเทคนิค และระดับ

เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศกึษาวิชาชีพให้สูงขึ้น  โดยนำความรูใ้นทางทฤษฎี

อันเป็นสากลและภูมปิัญญาไทยมาพัฒนาผู้เรยีนใหม้ีความรูค้วามสามารถในทางปฏิบัติ  

มีคุณธรรมจริยธรรม และมีสมรรถนะสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ฏิบัติ 

หรอืประกอบอาชีพอิสระได้  

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2556, หน้า 8) ได้กำหนด

หลักการที่สำคัญของการปฏิรูปการอาชีวศกึษา คือ จะต้องจัดอาชีวศกึษาตามความ

ต้องการของตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยจะต้องมีการ

วางระบบเพื่อให้มเีอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้

เกิดความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดฝึกอบรมให้กว้างขวาง มีการปรับปรุง

คุณภาพการอาชีวศกึษา ซึ่งครอบคลุมด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การวัด 

และประเมินผล และการพัฒนาครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง  

   จากการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยองค์การยูเนสโก  

องค์การแรงงานสากล ธนาคารโลกและกระทรวงการศึกษาของแต่ละประเทศ ได้กำหนด

หลักการของการจัดการอาชีวศกึษาไว้ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ (สำนักงานเลขาธิการ 

สภาการศกึษา, 2557, หนา้ 30-31) 

    1. หลักการทั่วไปจะต้องจัดทำหลักสูตรการศกึษาให้สอดคล้องกับ 

เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ และคำนึงถึงความตอ้งการของตลาดแรงงาน (demand-

driven) การศกึษาระดับมัธยมศึกษา จะต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างสายสามัญ 

และสายอาชีพ และความสมดุลระหว่างภาครัฐและเอกชน ควรให้เป็นไปตามกลไก 

ของตลาดเช่นกัน จะต้องให้ความสำคัญกับสมรรถนะในการทำงาน (competency) ที่เน้น

การทำงานได้ ทำงานเป็นมากกว่าการได้ประกาศนยีบัตร การฝกึทักษะเฉพาะจะต้อง
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เกี่ยวข้องกับการจา้งงานหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานทันที อีกทั้งระบบการศกึษาควรมีความ

ยืดหยุ่น และเป็นระบบเปิด (open entry) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิต   

    2. การบริหารใหม้ีความเป็นเอกภาพในเชงินโยบาย และหลากหลาย

ในการปฏิบัติ เน้นเรื่องความเป็นอิสระในการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาแต่ต้อง

ตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญกับผลผลิตมากกว่าตัวป้อน เปิดโอกาสใหฝ้่ายต่าง ๆ  

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศกึษาโดยต้องอยู่ในฐานะที่ได้รับการปฏิบัติอย่าง 

เท่าเทียมกันระหว่างสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมถึงสถานประกอบการ จะต้อง 

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ให้เกิดระบบทวิภาคี 

ระบบสหกิจศึกษา และการฝกึอบรมในโรงงานและสถานประกอบการมากขึ้นควรยกเลิก

กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคเพื่อดงึดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดการ

อาชีวศกึษา 

    3. การส่งเสริมคุณภาพ ควรกำหนดสมรรถนะหลักของผูเ้รียน

มัธยมศกึษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เช่น ทักษะในการแก้ปัญหา การสื่อสาร 

และการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีการพัฒนาครู ก่อนประจำการและหลังประจำการ 

ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพสามารถประเมินได้ 

    4. การส่งเสริมประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความร่วมมอืที่เป็นเครือข่าย  

หรอืการใชท้รัพยากรร่วมกันเพื่อลดการสูญเสียและการซ้ำซ้อน ควรมรีะบบบัญชเีงนิเดือน

หลากหลาย   

    5. การส่งเสริมความเสมอภาค รัฐพึงจัดบริการการศกึษาให้ทั่วถึง 

โดยเฉพาะไปยังกลุ่มผู้เสียเปรียบ โดยกำหนดรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรที่ชัดเจน  

มีประสิทธิภาพ และจะต้องคำนงึถึงประโยชน์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว๎ทั้งในรัฐธรรมนูญ 

และพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ   

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2557, หน้า 31-35) ยังได้เสนอ 

แนวทางการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝกึอบรม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ประการ ดังนี้   

    1. การปรับทิศทางและแนวทางการจัดการอาชีวศกึษาแนวใหม่ 

มีมาตรการดังนี้ 

     1.1 เร่งรัดการจัดทำนโยบาย และแผนพัฒนากำลังคนของชาติ  

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคนของชาติได้ใชเ้ป็นทิศทางและกำหนด

เป้าหมายใหร้องรับเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้ชัดเจน โดย 
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      1.1.1 เร่งประสาน และบูรณาการแผนผลติ และพัฒนากำลังคน

ในสถานศกึษา และฝกึอบรมวิชาชีพทุกระดับในทุกกลุ่มอาชีพ โดยในเบือ้งตน้เร่งจัดทำใน  

5 กลุ่มอาชีพเป้าหมาย เฉพาะหน้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ (อาหารการ

ท่องเที่ยว ยานยนต์ สิ่งทอ/อัญมณี และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะซอฟท์แวร์) 

      1.1.2 ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดสัดส่วนการจัดการศกึษา  

สายสามัญ : สายอาชีพ และสัดส่วน รัฐ : เอกชน 

     1.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการปฏิรูป 

การเรียนรู ้เพื่อปรับค่านิยม และเจตคติของสังคมใหเ้ห็นคุณค่าของการทำงานโดย   

      1.2.1 เร่งรัดพัฒนามาตรฐานอาชีพใน 5 กลุ่มอาชีพ   

      1.2.2 พัฒนาหลักสูตรแบบสมรรถนะ 5 กลุ่มอาชีพ   

      1.2.3 พัฒนาโมดูล/ชุดฝกึอบรมที่เน้นฐานสมรรถนะ  

5 กลุ่มอาชีพ   

      1.2.4 พัฒนาระบบการประเมินที่เน้นฐานสมรรถนะ  

5 กลุ่มอาชีพ   

      1.2.5 สรา้งความเข้มแข็งให้ 5 กลุ่มอาชีพดังกล่าว เพื่อใหม้ี

บทบาทสำคัญในการพัฒนาตามข้อ 1.2.1-1.2.4 

     1.3 เร่งรัดการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม โดย   

      1.3.1 จัดระบบการเรียนรูใ้ห้ยืดหยุ่นเปิดโอกาสใหค้นเรียนรู้

การศกึษา และอาชีพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 

      1.3.2 จัดระบบรับรองประสบการณ์ของบุคคล และระบบ

สะสมหน่วยการเรียน   

    2. การปรับระบบบริหารและการจัดการมีมาตรการดังนี ้  

     2.1 เร่งรัดการปฏิรูประบบบริหาร และการจัดการ โดย   

      2.1.1 จัดระบบบริหารการอาชีวศกึษาในรูปคณะกรรมการร่วม 

ทั้งระดับกระทรวงสถาบันการอาชีวศกึษา สถานศกึษาทั้งรัฐ เอกชน ผูป้ระกอบการ  

และกลุ่มอาชีพเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับทิศทางการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา 

และทำงานในเชิงนโยบายในเชงิรุก 
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      2.1.2 กำหนดศักยภาพ และความเช่ียวชาญของสถาบัน 

การอาชีวศกึษา เพื่อให้เป็นกลไกกำกับทิศทางให้บริการในสาขาวิชาที่สถานศกึษาของรัฐ

หรอืเอกชนเป็นเลิศเท่านั้น ไม่ใช่การใหบ้ริการการศกึษาแบบเต็มรูปทุกสาขา 

      2.1.3 สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งรัฐ เอกชน ผูป้ระกอบการ และกลุ่มอาชีพ ฯลฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย

และแผนการจัดการเรียน การสอน และการตดิตามประเมินผล   

      2.1.4 สร้างความเป็นอิสระ แก่สถานศกึษาในการพัฒนาระบบ

บริหาร และการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้ เพื่อให้สถานศกึษามีความคลํองตัวในการ

ดำเนนิงานให้สอดคล๎องกับภารกิจ และบริบทที่เปลี่ยนไป   

     2.2 พัฒนาระบบความร่วมมอื หลักการ คอื เพื่อพัฒนาให้ผู้เรยีน

มีความรูท้ั้งทฤษฎี และเช่ียวชาญภาคปฏิบัติ จงึจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนและ

ผูป้ระกอบการในการฝึกงานให้นักศึกษา ระบบความร่วมมอืดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะ

เอือ้ให้จัดการศึกษาแนวใหม่ได้ตามความ ต้องการของตลาดแรงงานภาคเอกชนจึงต้องเข้า

มามีส่วนร่วมตัง้แต่เริ่มต้นขั้นการกำหนดวิสัยทัศน เป้าหมาย ความต้องการการพัฒนา 

หลักสูตร การฝึกงาน และการประเมินสมรรถนะของผู้ฝึกอบรมครบกระบวนการ 

ความร่วมมอื ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญ คอื 

      2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสหกิจศกึษา เช่นระบบทวิภาคี

หรอืโรงเรียน อุปถัมภ์ในสถานประกอบการ ให้เพิ่มขึ้นทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ  

ด้วยมาตรการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผูเ้รียน ผูป้กครองเข้าใจถึง

ประโยชน์ของสหกิจศึกษา 

      2.2.2 เร่งรัดทำหลักเกณฑ์การจัดระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ

พร้อมทั้งจัดทำคู่มอืเพื่อให้การจัดระบบทวิภาคี และสหกิจศกึษามีคุณภาพมาตรฐาน 

ที่ใกล้เคียง 

     2.3 พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน เพื่อใหก้ารอาชีวศึกษา

สามารถผลิตกำลังคนในสายเทคนิคและเทคโนโลยีที่มคีุณภาพ จงึจำเป็นต้องกำหนด

หลักเกณฑ์และวธิีการประกันคุณภาพ มาตรฐานเพื่อประกันว่าผูจ้บจะมีความรู ้ 

และสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะต้องให้ความสำคัญกับระบบการเรียน 

การสอน และภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญ คือ 
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      2.3.1 เร่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ และตัวบ่งช้ีคุณภาพของ

หลักสูตรสถานศกึษา การเรียนการสอน และมาตรฐานผู้สำเร็จการศกึษาสายวิชาชีพ   

      2.3.2 สนับสนุนทรัพยากรใหแ้กํสถาบันการอาชีวศกึษา 

ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในเพื่อประกันให้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย   

    3. การปรับระบบการเงินและทรัพยากร มีมาตรการ ดังนี้   

     3.1 ศกึษาวิจัยและพัฒนาระบบการเงนิเพื่อการอาชีวศกึษา 

และฝกึอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณแบบด้านอุปทาน (supply side)  

เป็นด้านอุปสงค์ (demand side) เพื่อให้เกิดการระดมการจัดสรร และการใชท้รัพยากร 

ที่มปีระสิทธิภาพ 

     3.2 เร่งรัดการปฏิรูประบบบุคลากรการอาชีวศกึษาหลักการของ

ระบบบริหารงานบุคคล ต้องเป็นระบบที่สามารถคัดสรร ดำรงรักษาครูและผูบ้ริหารที่มี

ความสามารถใหอ้ยู่ในระบบการบริหารงานบุคลากรการอาชีวศกึษา ในการดำเนินการ

ต้องมีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และผูบ้ริหาร รวมทั้งมกีารวางระบบการบริหารงาน

บุคลากรการอาชีวศกึษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้ครูพัฒนาทักษะอาชีพในสถาน

ประกอบการ รวมถึงให้มีการสร้างมาตรการจูงใจให้ครู พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนีต้้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้มปีระสบการณ์ในอาชีพมาเป็นครู อาชีวศกึษาด้วย  

โดยใหค้่าตอบแทนตามความสามารถ ซึ่งจะต้องมกีารดำเนินการดังนี้   

      3.2.1 จัดทำมาตรฐานวิชาชีพครู และผูบ้ริหารอาชีวศกึษา   

      3.2.2 พัฒนาบุคลากรหลักของสถานประกอบการใน  

5 กลุ่มอาชีพ ใหไ้ด้ครบตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน 2 ปี   

      3.2.3 จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถานศกึษา 

และสถาน ประกอบการ 

      3.2.4 ส่งเสริมใหค้รูวิชาชีพทุกคน เข้ารับการฝกึปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการ อย่างน้อยปีละ 2 สัปดาห์   

      3.2.5 พัฒนาครูให้ม ีขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) และภาษาอังกฤษเพื่อช่วยสร้างคุณภาพการอาชีวศกึษา และพัฒนาระบบ

การเรียนรูต้ลอดชีวติ 
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      3.2.6 ส่งเสรมิการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารสถาบันการ

อาชีวศกึษา สถานศกึษาและครู รวมทั้งบุคลากรการอาชีวศกึษาให้มคีวามเช่ียวชาญ 

ในการประสานความร่วมมือกลุ่มอาชีพ และสมาคมวิชาชีพอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง    

      3.2.7 จัดทำโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับธุรกิจ

ขนาดย่อม (SMEs)   

     3.3 วิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการ

ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางด้านอาชีวศกึษาและฝกึอบรม เพื่อส่งเสริมใหม้ีการใชป้ระโยชน์

จากระบบสื่อและเทคโนโลยีใหก้ว้างขวางยิ่งขึน้   

   สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2556, หน้า 13-16)  

ได้เสนอความเห็นจากการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการอาชีวศกึษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ในที่ประชุมต่างมีความเห็นตรงกันว่า  

การพัฒนาการอาชีวศกึษาของประเทศ จำเป็นต้องมกีารปฏิรูปทั้งระบบ ทั้งดา้นวิชาการ  

และวิชาชีพ ความเชื่อมโยงของระบบการผลติและการพัฒนากำลังคน การพัฒนาคุณภาพ

ด้านการเรียนการสอน โดยเน้นการสร้างความร่วมมอืกับสถานประกอบการ ภาคธุรกิจ

เอกชน และการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันในพื้นที่ใกล้เคียง   

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2557, หน้า ค-ง) ได้เสนอแนะ

แนวทางในการจัดการอาชีวศกึษาเพื่อการผลติ และพัฒนากำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม 

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามฝ่ายนำไป ปฏิบัติ ดังนี้ 

    1. สถานศึกษา ควรทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์และความต้องการในการใช้กำลังคนเน้นการพัฒนาความรูแ้ละทักษะภาษา

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ รวมทั้งความรูด้้านคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ ย้ายการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีและสหกิจศกึษาเพื่อเน้น

การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จรงิโดยความร่วมมอืกับสถานประกอบการ ซึ่งควรมีระยะเวลา

การฝึกไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ และพร้อมที่จะทำงานได้จรงิ ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสนใจเรียนสายอาชีพให้มากขึ้นดว้ยการแนะแนวตั้งแต่ระดับประถมศกึษา ผลักดันให้

มีการวัดผลโดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติและคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น

อีกทั้งพัฒนาสถาบันการศกึษาให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทางและ

ร่วมกับสถานประกอบการในการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของสถานประกอบการ 
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    2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ควรมกีารวางแผนผลิต 

และพัฒนากำลังคนในอนาคตร่วมกับผูใ้ช้กำลังคนภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สอดคล้องกับ 

ความตอ้งการทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพจัดให้มีกลไกประสานความร่วมมอืในการผลิต  

และพัฒนากำลังคนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และร่วมมอืกันทุกกระบวนการ คือ 

การสำรวจความตอ้งการกำลังคนของประเทศ การวางแผนการผลิตการพัฒนาหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน การกำหนดเส้นทางอาชีพและการทำงาน โดยจัดตัง้องค์กรกลาง

หรอืคณะกรรมการระดับชาติเพื่อดูแลรับผดิชอบ สร้างค่านยิมและจูงใจให้ผู้เรยีนเข้าศกึษาต่อ 

ในสายอาชีพมากขึ้น โดยให้สามารถศึกษาต่อควบคูํกับการทำงานได้ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

กำลังคนให้เป็นระบบให้มกีารแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันทั้งด้าน ผู้ผลติ 

และผูใ้ช้กำลังคน เร่งรัดให้มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง 

ผลักดันให้มกีารจัดทำมาตรฐานอาชีพที่สามารถเชื่อมโยงโลกของการทำงาน  

และการศกึษาได้โดยการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เร่งรัดปฏิรูปหลักสูตรสาย 

อาชีวศกึษา ให้เป็นลักษณะที่ผู้ใชเ้ป็นผู้กำหนดและให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุง

ระเบียบกฎหมายหรอืวางมาตรการที่หลากหลายเพื่อจูงใจให้สถานประกอบการเข้าร่วม 

จัดการศกึษา และฝกึอบรมใหก้ับพนักงานหรอืลูกจา้งให้มากขึ้น 

    3. สถานประกอบการควรใหค้วามร่วมมอืกับสถานศกึษาในการ

ฝกึงานของนักเรียนนักศกึษา การพัฒนาหลักสูตร การเป็นวิทยากร และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ หรอืศูนย์ฝึกร่วมในนิคมอุตสาหกรรม 

เพื่อเป็นแหล่งพัฒนากำลังคน ร่วมกับสถาบันการศกึษา ร่วมสร้างงานและอาชีพใหม่ ๆ  

เพื่อรองรับผูส้ำเร็จการศกึษาโดยพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามความสามารถในการ

ปฏิบัติงานมากกว่าวุฒกิารศกึษา หรอืปริญญาบัตร ร่วมวางแผนในการผลิต และพัฒนา 

กำลังคน และมีส่วนร่วมในการแนะแนวอาชีพกับสถานศกึษา 

 3. การจัดการอาชวีศึกษาที่มีคุณภาพ  

  การอาชีวศกึษาเป็นการจัดการศกึษา และฝกึอบรมวิชาชีพเพื่อผลติและ

พัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมอื ระดับฝมีอื ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุก

สาขาวิชาชีพให้มคีุณภาพและมาตรฐาน มคีวามสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ การอาชีวศกึษาจึงเป็นรากฐาน

อันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเพราะความเจรญิของประเทศตอ้งเริ่มจาก
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พืน้ฐานของการประกอบอาชีพ สร้างผลผลิต และรายได้ของประชาชน การจัดการ 

อาชีวศกึษาจงึต้องสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของคน และสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี

ขึน้โดยตัวชี้วัด คุณภาพของการอาชีวศกึษาที่สำคัญประการหนึ่งคือ ผูส้ำเร็จการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพ หรือสามารถทำงานได้จริง และต้องเป็นผูท้ี่มคีวามรู้ดา้นวิชาการ 

และมีคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามที่สถานประกอบการตอ้งการ (สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2553, หนา้ 8)  

  คุณภาพการศกึษามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนา

คุณภาพคนเพราะคุณภาพการศกึษาย่อมส่งผลต่อความรูค้วามสามารถ และศักยภาพ  

อันได้แก่สติปัญญา และความเป็นเลิศของมนุษย์ คุณภาพการศกึษามีความสำคัญ 

ต่อสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ (อัจฉรา โพธิยานนท์, 2555, หนา้ 5-6)   

   1. คุณภาพการศกึษามีความสำคัญ ต่อการสร้างและพัฒนาคน ทำให้

ทรัพยากรมนุษย์ที่มกีารศกึษามีคุณภาพ จึงตอ้งสอดคล๎องกับคุณลักษณะที่สรา้งขึ้น 

การศกึษาจะพัฒนาคนใหส้ามารถมี ปัญญาคิดเอง มีสติปัญญา และสามารถปรับตัวได้   

   2. คุณภาพการศกึษามีความสำคัญต่อการแข่งขันการสร้างคุณภาพ 

และมาตรฐาน สร้างความเป็นเลิศและความเข้มแข็งทางวิชาการ ต่อประชาชน สังคม  

และประเทศชาติ   

   3. คุณภาพการศกึษา มคีวามสำคัญต่อความเชื่อมั่น ของประชาชน  

เพราะการศกึษาที่มคีุณภาพได้มาตรฐานจะทำให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าลูกหลาน 

ที่ได้รับการศกึษาในสถานศึกษาที่มมีาตรฐานสูงจะมีคุณภาพ มีความสามารถ มีศักยภาพ

เพียงพอในการทำงาน และประกอบอาชีพ 

  การจัดการอาชีวศกึษาให้มีคุณภาพสถานศกึษาอาชีวศึกษาควรใช้

กระบวนการประกันคุณภาพเพื่อทบทวนเป้าหมายกลยุทธ์วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน 

โครงการ ตัวชีว้ัดที่เหมาะสม โดยเน้นความร่วมมอื สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกำหนด

เป้าหมายและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะต้องจัดการเรียนการสอนกับสถาน

ประกอบการที่มีความพร้อมในทรัพยากรการบริหารที่มีมากกว่า ร่วมพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศกึษา ให้มีความรู้ทั้งทฤษฎี และเชี่ยวชาญ 

ในภาคปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ อีกทั้งเป็น 

การเตรียมความพร๎อมของสถานศกึษาเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  
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โดยร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศกึษาและฝกึอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มขดี

ความสามารถของกำลังคนระดับช่างฝีมอื ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  

ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ในการแข่งขัน ทางธุรกิจกับนานาชาติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สถานศกึษาควรดำเนินการ ดังนี ้(อนันท์ งามสะอาด, 2555, หน้า 2-3)   

   1. จัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยกำหนด

มาตรฐานการศกึษา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา จัดใหม้ีการตดิตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษา มีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดทำรายงานประจำปี

ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและจัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

อย่างต่อเนื่อง 

   2. จัดใหม้ีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา โดยจัดทำรายงาน

ประจำปี และเสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี หน่วยงานต้นสังกัดสถานศกึษาอาชีวศกึษา ทำการ

ประเมินคุณภาพภายในให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี และนำผลการ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา 

   3. จัดใหม้ีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา โดยสถานศกึษา

แต่งตั้งคณะกรรมการทำ หน้าที่ตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพตามแผนการพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศกึษาทุกปี และใหห้น่วยงานต้นสังกัดของสถานศกึษาจัดใหม้ีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี   

   4. สถานศกึษามีการพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยกำหนดมาตรฐานของ

สถานศกึษาให้ สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของชาติ และมาตรฐานการอาชีวศกึษา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนด ครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตร 

และสาขาวิชาให้เหมาะสมกับสภาพผูเ้รียน สถานศกึษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น 

และเทคโนโลยี จัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ และจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษา 

ของสถานศกึษา มกีารกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์แผนดำเนินการ 

กระบวนการเรียนรู้และฝกึประสบการณ์การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ 

แก่ชุมชน และสังคม การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ  
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การบริหารและการจัดการสถานศกึษา การพัฒนาบุคลากร การเงนิและงบประมาณ 

ของสถานศกึษา 

   5. การจัดการอาชีวศกึษาต้องให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการ

อาชีวศกึษาซึ่งได้กำหนด วิสัยทัศน์ คุณภาพการอาชีวศกึษาว่ามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพ  

ตามหลักสูตรสมรรถนะ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยใช้สถานศกึษาเป็นฐานร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายเพี่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี สมรรถนะตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา 

ให้เป็นพลเมืองและพลโลกตามความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงานและเป็น 

ผูป้ระกอบการยุคใหม่สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพอาชีวศกึษา สถานศกึษาควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของ 

บุคลากรทางการศกึษา นักเรียนนักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล ทั้งนี้สถานศึกษา

จะต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการจัดการอาชีวศกึษาที่มคีุณภาพ จะต้องเป็นการ

จัดการศึกษาด้านอาชีพที่ใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของสถานศกึษา และสถาน

ประกอบการเพื่อผลิตกำลังคนใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

และสถานศกึษาจะต้องจัดใหม้ีการประกันคุณภาพการศกึษาทั้งภายใน และภายนอก 

โดยคำนึงถึงมาตรฐานการอาชีวศกึษา 

 4. มาตรฐานการอาชวีศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา  

  4.1 มาตรฐานการอาชีวศกึษา  

   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา (2561, หน้า 1-3) จากสาระสำคัญ

ของพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 34  

วรรคสองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

มาตรา 17 กำหนดให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณามาตรฐานการอาชีวศกึษา 

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศกึษาแหงชาติ 

ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 กำหนดให

สถานศกึษาจัดระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาใหเป็นไปตามมาตรฐาน

การอาชีวศกึษา ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการประกาศกำหนด คณะกรรมการ

การอาชีวศกึษาจงึได้พิจารณามาตรฐานการอาชีวศกึษา เพื่อใชในการจัดการศกึษา 
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และการประกันคุณภาพการศกึษาด้านอาชีวศกึษา ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ระดับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 

ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 

ที่พึงประสงค  

     การจัดการอาชีวศกึษา เป็นการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาผูส้ำเร็จ

การศกึษาอาชีวศกึษาใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศกึษาแต่ละระดับการศกึษา และมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

      1.1 ด้านความรู ผู้สำเร็จการศกึษาอาชวีศึกษามีความรู้

เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา 

ที่เรยีน หรอืทำงานโดยเนนความรเูชิงทฤษฎีและหรอืขอเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ อาชีวศกึษาแต่ละระดับการศกึษา  

      1.2 ดา้นทักษะและการประยุกตใช ผูส้ำเร็จการศึกษา

อาชีวศกึษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติเป็นไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาแต่ละระดับการศกึษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

และการดำรงชีวติอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีสุขภาวะที่ดี  

      1.3 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษามีคุณธรรม จรยิธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ 

และกิจนสิัยที่ดภีูมิใจ และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของ 

ผูอ้ื่นมีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตรยทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจติสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา  

     สถานศกึษามีครูที่มีคุณวุฒิการศกึษาและจำนวนตามเกณฑ์ 

ที่กำหนดใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการ 

ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานตนสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแล

สถานศกึษาประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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      2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศกึษา สถานศกึษาใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาใหม่หรอืกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความ

ร่วมมอืกับสถานประกอบการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวของ  

      2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา สถานศกึษา 

มีครูที่มคีุณวุฒิการศกึษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น 

ระบบ ต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พรอมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการ

และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความตองการของ 

ผูเ้รียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษา แต่ละระดับ

การศกึษาตามระเบียบหรอืข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศกึษาและการประเมินผล 

การเรียนของแต่ละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอน 

รายวิชาใหถูกตองครบถ้วนสมบูรณ  

      2.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศกึษาบริหารจัดการ

บุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณ 

ของสถานศกึษาที่มอียู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

      2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศกึษามี

ความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศกึษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงาน  

ต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษามอบหมาย โดยความร่วมมอืของผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนรวมทั้งการช่วยเหลอื สงเสริม สนับสนุนจาก 

ผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหงการเรยีนรู  

     สถานศกึษาร่วมมอืกับบุคคล ชุมชน องคกรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคม

แหงการเรียนรูมีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค งานวิจัย ประกอบด้วย

ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

      3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศกึษามีการสร้างความร่วมมอืกับบุคคล ชุมชน องคกรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในการจัดการศกึษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  
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การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคน

ในชุมชนสู่สังคมแหงการเรยีนร ู 

      3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศกึษา ส่งเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศกึษา ผู้เรียน หรอืร่วมกับบุคคล ชุมชน องคกรต่าง ๆ  

ที่สามารถนำไปใชประโยชนได้ตาม วัตถุประสงค และเผยแพรสู่สาธารณชน 

     จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ามาตรฐานการอาชีวศกึษามี  

3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาที่พึง 

ประสงค 1) ด้านความรู 2) ด้านทักษะและการประยุกตใช 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา 1) ด้านหลักสูตร

อาชีวศกึษา 2) ดา้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 3) ด้านการบริหารจัดการ  

4) ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหงการเรียนรู  

1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแหงการเรียนรู 2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งาน

สร้างสรรค์ งานวิจัย  

  4.2 คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาอาชีวศกึษา 

   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

สำหรับสถานศกึษาที่จัดการศกึษาในระดับอาชีวศกึษา ใช้แนวทางในการจัดการศกึษา 

และการประกันคุณภาพการศกึษา ด้านอาชีวศกึษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จึงได้กำหนด

เกณฑการประเมินคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา  

พ.ศ. 2561 จำนวน 5 ด้าน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา (2561, หน้า 13-14) ดังนี้ 

    ด้านที่ 1 ด้านผูเ้รียนและผูส้ำเร็จการศกึษา  

     1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  

     1.2 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

     1.3 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรอืการประกอบ

อาชีพอิสระ  

     1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

หรอืงานวิจัย  

     1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
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     1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

     1.7 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  

(V-NET)  

     1.8 การมีงานทำและศกึษาต่อของผู้สำเร็จการศกึษา  

    ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

     2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

      2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

      2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรอืปรับปรุงรายวิชา 

หรอืปรับปรุงรายวิชาเดิม หรอืกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

     2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  

      2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้สู่การปฏิบัติ  

      2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู้่การปฏิบัติที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรยีนการสอน  

    ด้านที่ 3 ด้านครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศกึษา  

     3.1 ครูผูส้อน  

      3.1.1 การจัดการเรยีนการสอน  

      3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน  

      3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

     3.2 ผูบ้ริหารสถานศกึษา  

      3.2.1 การบริหารสถานศกึษาแบบมีส่วนร่วม  

      3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสถานศกึษา 

    ด้านที่ 4 ด้านการมสี่วนร่วม  

     4.1 การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  

     4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

     4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  

    ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพืน้ฐาน  

     5.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏบิัตกิาร โรงฝกงาน 

หรอืงานฟาร์ม  
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     5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

     5.3 แหล่งเรียนรูและศูนย์วิทยบริการ 

     5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานด้านสารสนเทศ

ภายในสถานศกึษา  

     5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน 

    จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา

อาชีวศกึษามี 5 ดา้น ได้แก่ ด้านที่ 1 ผูเ้รียนและผูส้ำเร็จการศกึษา ด้านที่ 2 หลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน ดา้นที่ 3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วม 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพืน้ฐาน 

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคี  

 แนวทางการปฏิรูปการศกึษาใหม่เป็นการจัดการศกึษาที่มุ่งเน้นการสร้าง

สมรรถนะของคน ในการประกอบอาชีพ โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ต้องผลิตกำลังคน 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทันที 

ทั้งนีเ้นื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าผูท้ี่จบจากระบบการศกึษาแล้วยังไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ในทันที แต่ต้องไปอบรมหรือฝึกปฏิบัติงานจรงิ เพื่อการพัฒนาความรู้ 

ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีทีก่้าวไกลเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา จึงได้กำหนดแนวทางเป็นหลักการที่จะพัฒนาการอาชีวศกึษาว่าจะต้อง  

ให้ผู้เรยีนได้ฝึกงาน และทำงานจริงในสถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษา ได้ขอให้สถานศกึษาการอาชีวศกึษาทั้งของรัฐ และเอกชนจัดการเรียน 

การสอนแบบทวิภาคี (สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2557, หน้า 34-38)   

  การจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเริ่มจากสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษา เมื่อครั้งที่มี สถานะเป็นกรมอาชีวศกึษา ได้รเิริ่มโครงการอาชีวศกึษาระบบ 

ทวิภาคี เป็นโครงการนำร่องระหว่างปี พ.ศ. 2531-2533 ณ วทิยาลัยเทคนิคท่าหลวง

ซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความร่วมมอืจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมน ีโดยผ่านองค์กร GTZ ผลการดำเนินงานปรากฏว่าได้รับความสำเร็จเป็นอย่างด ี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศกึษาจงึได้ประกาศใช้ระบบทวิภาคีในการจัดอาชีวศึกษา

ทั่วประเทศโดยถือเป็นทางเลอืกหนึ่งที่เพิ่มเติมในสถานศกึษา ทำให้สถานศกึษา สถาน 
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ประกอบการ และจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ปีการศึกษา 2544 มีสถานศกึษาที่จัด

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 224 แห่ง โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม 4,384 แห่ง มีนักเรียน 

นักศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) และระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง 

(ปวส.) 33,132 คน มสีาขาวิชาที่เปิดสอนมากกว่า 60 สาขาวิชาชีพ   

  ต่อมาได้มกีารพัฒนาการจัดการอาชีวศกึษาให้สามารถจัดการศกึษา  

ด้านวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางตรงกับความตอ้งการกำลังคนของสถานประกอบการ 

มากขึ้น โดยทำความร่วมมือกับเครือข่ายอาชีวศกึษาในการจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี

ร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่เอื้อให้จัดอาชีวศกึษาแนวใหม่ 

ได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ

หลักสูตรฝกึงานและประเมินสมรรถนะในปีงบประมาณ 2548 มีสถานประกอบการ  

เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จำนวน 11,539 แห่ง มนีักเรียน นักศกึษา  

ในระบบทวิภาคี จำนวน 38,800 คน 

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี เป็นการจัด

การศกึษาอาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา หรอืสถาบันการอาชีวศึกษากับ

สถานประกอบการในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

โดยผู้เรยีนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศกึษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  

  1. แนวคดิการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาค ี 

   การจัดการศกึษาระบบทวิภาคี หมายถึง การจัดการเรียนการสอน  

ซึ่งมีลักษณะเป็นความร่วมมอืกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการของวิทยาลัย   

    แนวคิดการจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมงาน  

2 ฝ่าย คือ สถานประกอบการ และสถาบันการอาชีวศกึษา ร่วมกันฝกึอาชีพและให้ความรู้

แก่นักเรียน นักศึกษา โดยสถานประกอบการเน้นการฝึกด้านทักษะอาชีพ และสถาบัน 

การอาชีวศกึษาเน้นการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี โดยแต่ละฝ่ายมีพันธกิจ ดังนี้ 

(สำนักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, 2553, หนา้ 5) 

     1.1 สถานประกอบการรับผิดชอบในการฝึกอาชีพให้แกํนักเรียน 

นักศึกษา ตามข้อตกลงร่วมกับสถาบันการอาชีวศกึษา โดยเน้นการฝึกใหผู้เ้รียนมคีวาม

ชำนาญในการปฏิบัติงานและเรียนรู้วัฒนธรรมของการทำงาน ซึ่งสถานประกอบการจะเป็น

ผูร้ับสมัครนักเรียน นักศกึษา ตามกฎระเบียบ ของสถาบันการอาชีวศกึษาหรอืคัดเลือก

ร่วมกับสถาบันการอาชีวศกึษา   
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     1.2 สถาบันการอาชีวศกึษาจัดการเรยีนการสอนวิชาพื้นฐาน  

และวิชาชีพพืน้ฐานตามข้อตกลง ร่วมกันกับสถานประกอบการ โดยครู อาจารย์  

ในสถานศกึษาจะให้ความรู้ด้านทฤษฎีที่จำเป็น และสอดคล้องต่อการฝกึทักษะวิชาชีพ 

ในสถานประกอบการ 

    สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2556, หน้า 4 – 5)  

จากพระราชบัญญัตกิารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 แนวการจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคี คอื เป็นการจัดการศกึษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศกึษา

อาชีวศกึษาหรอืสถาบันกับสถานประกอบการในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

การวัดและการประเมินผลโดยผู้เรยีนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศกึษาอาชีวศกึษา 

หรอืสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการ 

ฝกึอาชีพ การวัดผลและการประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นผลิตผูส้ำเร็จ การศกึษาในระดับฝมีอื 

ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการให้เป็นผูม้ีความรูค้วามเข้าใจทักษะ 

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนสิัยที่เหมาะสมปฏิบัติงานได้จริงปฏิบัติงาน

ที่ใชเ้ทคนิคในการทำงานสร้างและพัฒนางาน วางแผนจัดการพัฒนาตนเองและทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุขใหม้ีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มสีมรรถนะนำไป

ปฏิบัติงานหรอืประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐาน การศกึษาวิชาชีพและมาตรฐาน

สมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และแผนการศกึษาแห่งชาติ การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาโดยความร่วมมอืระหว่าง

สถานศกึษาและสถานประกอบการได้เริ่มตน้ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถงึปัจจุบัน 

มีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

    ดังนัน้ผู้เรยีนในระบบทวิภาคีจงึมสีถานะเป็นทั้งนักเรียน นักศกึษาใน

สถาบันการอาชีวศกึษา และเป็นพนักงานฝกึอาชีพในสถานประกอบการในเวลาเดียวกัน 

นักเรียน นักศกึษา จงึมทีักษะและความรูท้ี่จะทำงานได้เป็นอย่างดี มีโอกาสประกอบอาชีพ

อิสระ หรอืหางานทำได้โดยง่ายเพราะมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และได้รับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืระดับ

ปริญญาสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ  
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  2. ประโยชน์ของการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี 

   การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีมปีระโยชน์ ดังนี้ (สำนักงาน

โครงการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี, 2553, หน้า 6-7)   

    2.1 สถานประกอบการเป็นผูม้ีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศกึษา 

ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการบริการสังคมด้านการศกึษา  

และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลติ และพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศกึษา ช่างฝมีอืระดับ 

เทคนิค และเทคโนโลยีใหต้รงกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน   

     2.1.1 เป็นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นครูฝึกของสถานประกอบการ

ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน

ที่ทำหน้าที่เป็นครูฝึก   

     2.1.2 สนองความตอ้งการของสถานประกอบการที่จะได้แรงงาน 

ที่มฝีมีอืในอนาคต 

    2.2 สถานศกึษา ได้แลกเปลี่ยนความรูป้ระสบการณ์ และได้รับการ

สนับสนุนในด้านอุปกรณ์ เครื่องมอืจากสถานประกอบการ 

    2.3 นักเรียน นักศึกษา 

     2.3.1 ได้เรียนรู้ทั้งในสถาบันการอาชีวศกึษา และสถาน

ประกอบการ ทำให้มีความรู้ มปีระสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

     2.3.2 ได้สวัสดิการหรอืเบีย้เลี้ยงจากสถานประกอบการ  

ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เมื่อสำเร็จการศกึษาจะได้รับใบรับรองการ 

ผ่านงานจากสถานประกอบการ และได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

หรอืประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืปริญญาสายเทคโนโลยี หรอืสายปฏิบัติการ 

     2.3.3 ได้งานที่มีรายได้ดี หรือมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการ 

   สรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีมีประโยชน์ทั้งต่อสถาน

ประกอบการสถานศกึษา นักเรียน นักศึกษา และผูป้กครอง  

  3. จุดเด่นและข้อจำกัดของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

   มีผลการวิจัยได้กล่าวถึงจุดเด่น และข้อจำกัดของการจัดการอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาคีไว้ ซึง่จุดเด่นของการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีมดีังนี ้(สำนักงาน

โครงการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี, 2553, หน้า 3-4) 
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    1. ประโยชน์ของการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีที่มีต่อทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานประกอบการ สถานศกึษา และนักเรียน นักศึกษา   

    2. สถานศึกษาสามารถรับนักเรียน นักศึกษาได้เพิ่มมากขึน้หลังจากที่

นักเรียน นักศึกษา อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีถูกส่งเข้ารับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ   

    3. ผู้สำเร็จการศกึษาในระบบทวิภาคี สามารถตอบสนอง 

ความตอ้งการของสถานประกอบการ ในเรื่องของความมรีะเบียบวินัย ความรับผิดชอบ  

ความซื่อสัตย์ และนสิัยรักการทำงาน 

    4. การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีก่อใหเ้กิดการรับรู้ของครู 

ในสถานศกึษา เพื่อตอบรับกับเทคโนโลยใีหม่ ๆ และความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้สถานประกอบการพัฒนาครูฝึกประจำสถานประกอบการ 

ของตนรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

    5. ผู้สำเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี จะมีความมั่นใจ 

ในตนเองมากกว่านักเรียน นักศึกษาปกติและมีความผูกพันกับสถานประกอบการ   

    6. สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา

ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่   

    7. การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีกระตุ้นให้เกิดความรับผดิชอบ

ร่วมกันและความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษาและสถานประกอบการ ความพยายามนี้ 

จะนำไปสู่การมมีนุษยสัมพันธ์ และในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา   

   อย่างไรก็ตามผลการประเมินการประชุมเรื่องการจัดและประเมินผล 

ในระบบทวิภาคี พบว่า การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีมีจุดอ่อนดังนี้   

    1. ขาดมาตรฐานในการวัดผล และประเมินผล   

    2. ขาดการประสานงานระหว่างสถานประกอบการกับสถานศกึษา 

ในรายละเอียดเรื่อง การวัดผลและประเมินผล 

    3. แบบประเมินผลของสถานศกึษาไม่ตรงกับสถานประกอบการ 

เพราะสถานประกอบการ เน้นที่เนื้อหาของงานที่ฝกึ  

    4. นักเรียน นักศกึษาที่เรยีนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี มีความรู้ 

ในรายวิชาภาคทฤษฎีน้อยกว่านักเรียน นักศึกษาที่เรียนระบบปกติ  

   จากแนวคิดดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

จงึได้ร่วมมอืกับสถานประกอบการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (Dual Vocational  
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Training: DVT) โดยเน้นการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ และทำการปรับปรุง

สถานศกึษาให้ทุกแห่งมกีารจัดหอ้งเรียน 3 รูปแบบ คอื หอ้งเรียนปกติ (basic) หอ้งเรียน

สำหรับสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (basic for information technology) และหอ้งเรียน

ทันสมัย (advance) เพื่อให้ผู้เรยีนมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ สถาน

ประกอบการ โดยสถานศกึษาแต่ละแห่งสามารถกำหนดรายละเอียดหลักสูตรที่ใชใ้นการ

จัดการเรยีนการสอนได้อย่างอสิระ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามความตอ้งการของ 

แต่ละท้องถิ่นโดยกำหนด หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบไว้อีก ทั้งเพื่อช่วยใหน้ักเรียน 

นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  

จำลองการทำงานของเครื่องมอื เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และการจัด

สายการผลติจำลองเลียนแบบโรงงานขึน้มา   

   จากผลการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2557, หนา้ 53-

54) เรื่อง อาชีวศกึษาพัฒนาชาติ : บทเรียนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีพบว่า  

การจัดการอาชีวศกึษาและฝกึอบรมอาชีพ ที่มปีระสิทธิภาพสนองตอบต่อความตอ้งการ 

ของสถานประกอบการและตลาดแรงงานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนเีป็นการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนากำลังแรงงานใหเ้ป็นผู้ที่มคีวามรู้

มีสมรรถนะ และมีขดีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถปรับตัวใหก้้าวทัน 

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ดังนั้น จากประสบการณ์ความสำเร็จในการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ

บริบทของประเทศไทยได้ โดยเร่งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ

จัดการอาชีวศกึษามากขึ้น โดยเฉพาะในลักษณะเป็นหุน้ส่วนกับสถานศกึษา ซึ่งต่างก็มี 

ส่วนได้ส่วนเสียกับผลการจัดการศกึษาร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีขอ้เสนอใหร้ัฐบาลกำหนดเป็น 

นโยบายเร่งดํวนและสนับสนุนงบประมาณให้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจัด 

การศกึษา และฝกึอบรมวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรอาชีพใหม่ตามการเคลื่อนไหวของ 

ตลาดแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารงาน  

และด้านการจัดการเรยีนการสอนให้เอือ้ต่อการดำเนินการจัดการอาชีวศกึษาร่วมกัน 

ระหว่างสถานประกอบการ และสถานศกึษา ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศกึษา และการฝกึอบรมอาชีพโดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศกึษา   
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   นอกจากนีส้ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มโีครงการจัดตั้ง

ศูนย์กำลังคนอาชีวศกึษา (Vocational Man Power Center: VMC) เพื่อทำหนา้ที่เช่ือมโยง

เครือข่ายระหว่างผู้ผลติและผูใ้ช้กำลังคน ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการประสานแก้ปัญหา 

การขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการทั่วประเทศ ด้วยการใชร้ะบบข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์แบบเวลาจริง (real time) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยขอให้สถาน

ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงาน แจ้งขอ้มูลความต้องการมายังศูนย์กำลังคนอาชีวศกึษา 

จากนั้นศูนย์กำลังคนจะประสานกับสถานศกึษาอาชีวศึกษาจัดผู้สำเร็จการศกึษาไปป้อนให ้

หากจำนวนยังไม่ครบตามต้องการ อาจมีการต่อรองเพื่อจัดส่งนักศกึษาที่กำลังเรียน 

อยู่ป้อนใหต้ามความเหมาะสม หรอืเรียกว่าระบบจัดหางาน “คนหางาน งานหาคน”   

   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอาชีวศกึษา ที่จัดการศกึษาด้านวิชาชีพตามความตอ้งการ 

ของตลาดแรงงาน โดยสถานประกอบการให้ความร่วมมอืกับสถานศกึษา มีการวางระบบ

เพื่อให้มเีอกภาพ ด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ เนน้ความเป็นอิสระ 

ในการบริหารจัดการของสถานศกึษา แต่ตอ้งตรวจสอบได้ มีการปรับปรุงคุณภาพการ

อาชีวศกึษา ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดา้นการนเิทศตดิตาม ด้านการวัดผลและประเมินผล 

และการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ อย่างต่อเนื่อง 

  4. สมรรถนะของนักศกึษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  

   การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมลีักษณะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง

สถานศึกษากับสถานประกอบการของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาชวีศึกษา (2551, หน้า 2 – 10) ได้กำหนดสมรรถนะของ 

นักศึกษาในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีไว้ 3 ด้าน คือ 

    4.1 ดา้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

     4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง 

ความเป็นผู้มีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนสิัยที่ด ีภูมิใจและ

รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ 

ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น 

ประมุข มีจติสาธารณะและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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     4.1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย หมายถึง ความสามารถของบุคคล 

ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้การใชค้วามรูท้ักษะทางสังคมในการทำงานหรอืการศึกษา

อบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสาร 

ภาวะผูน้ำความรับผดิชอบและความเป็นอิสระในการดำเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น 

ความสามารถในการตัดสินใจ และความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

     4.1.3 ทักษะทางปัญญา หมายถึง ความรูเ้กี่ยวกับข้อเท็จจริง 

หลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรยีนหรอืทำงาน โดยเน้น

ความรูเ้ชิงทฤษฎีและหรอืข้อเท็จจริงเป็นหลัก ความสามารถปฏิบัติงานซึ่งบุคคลนั้นควรทำ

ได้เมื่อได้รับมอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วธิีการจัดการและแก้ปัญหาการทำงาน 

ด้วยทักษะด้านกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการใชต้รรกะ ทักษะการหยั่งรูแ้ละความคิด

สร้างสรรค์ทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต หรอืทักษะการปฏิบัติหรอืวิธีปฏิบัติที่มคีวาม

คล่องแคล่วและความชำนาญในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษา 

แต่ละระดับ 

    4.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป   

     4.2.1 ทักษะภาษาและการสื่อสาร 

      4.2.1.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 

และในงานอาชีพ 

      4.2.1.2 สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวัน 

และเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

    4.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

     4.2.2.1 การแก้ปัญหาในงานอาชีพ โดยใช้หลักการ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

     4.2.2.2 แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการ

ทาง คณิตศาสตร์ 

    4.2.3 ทักษะทางสังคมและการดำชีวติ 

     4.2.3.1 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมสิทธิหน้าที่ความเป็น 

พลเมอืงด ีเศรษฐกิจพอเพียง และค่านยิมอันพึงประสงค์ 

     4.2.3.2 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการ 

และกระบวนการด้านสุขศกึษาและพลศกึษา 
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    4.2.4 ทักษะการจัดการงานอาชีพ 

     4.2.4.1 ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการบริหารงาน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน 

     4.2.4.2 การใชค้อมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศระบบปฏิบัติการ 

โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตตามหลักการและกระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ 

   4.3 ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ  

    4.3.1 วางแผนดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

หลักอาชีว อนามัยและความปลอดภัย  

    4.3.2 ปฏิบัติงานพืน้ฐานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  

    4.3.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

กระบวนการจัดการธุรกิจ และหลักการบริหารงานคุณภาพเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สนับสนุนงานอาชีพ 

   จากที่กล่าวมาผูว้ิจัยเลือกที่จะศกึษาการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ซึ่งเป็นการจัดการเรยีนการสอนที่มลีักษณะเป็นความร่วมมอืกันระหว่างสถานศกึษากับ

สถานประกอบ การของวิทยาลัยในสังกัดอาชวีศึกษาจังหวัดสกลนครของสำนักงาน

คณะกรรมการอาชีวศกึษา (2551, หน้า 2 – 3) ได้กำหนดสมรรถนะของนักศึกษาในการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคีไว้ 3 ดา้น คือ 1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 

ความเสียสละความซื่อสัตย์สุจรติ ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติด 

และการพนัน การมจีิตสำนึกและเจตคตทิี่ดตี่อวิชาชีพและสังคม ความมีวนิัย  

ความรับผดิชอบ ความขยัน ความประหยัด ความอดทน การพึ่งตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 2) ดา้นสมรรถนะหลัก 

และสมรรถนะทั่วไป ประกอบด้วยการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย การสื่อสารโดยใช้

ภาษาต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาในงานอาชีพการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และการ

พัฒนาสุขภาพอนามัย 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ประกอบด้วย การจัดการด้านธุรกิจค้า

ปลีก การใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การประยุกต์ใช้ทักษะ

พืน้ฐานอาชีพด้านธุตกิจค้าปลีก การจัดแสดงสนิค้าและจัดเรียงสนิค้าเพื่อการส่งเสริม 

การขายในธุรกิจค้าปลีก การตรวจสอบและหามาตรการป้องกันการสูญเสียสินค้าในธุรกิจ

ค้าปลีก และการใชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานประกอบการ 
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บริบทของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

  วิทยาลัยอาชีวศกึษา ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมีทั้งหมด 24 แห่ง

แยกเป็นวิทยาลัยอาชีวศกึษาภาครัฐและวิทยาลัยอาชีวศกึษาภาคเอกชน ดังนี้ 

   1. วิทยาลัยอาชีวศกึษาภาครัฐในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

มีทั้งหมด  4 แห่ง  ได้แก่ 

    1.1 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

    1.2 วทิยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 

    1.3 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 

    1.4 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 

   2. วิทยาลัยอาชีวศกึษาภาคเอกชนในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

มีทั้งหมด  20 แห่ง  ได้แก่ 

    2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 

    2.2 วทิยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 

    2.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนวิาส 

    2.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 

    2.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชยี 

    2.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 

    2.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

    2.8 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 

    2.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีบรหิารธุรกิจพรรณนา 

    2.10 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑติ 

    2.11 วิทยาลัยอาชีวศกึษาอากาศอำนวย 

    2.12 วิทยาลัยอาชีวศกึษาสกลนครพัฒนาศลิป์ 

    2.13 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย 

    2.14 วทิยาลัยอาชีวศกึษาสกลเทคนิค 

    2.15 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร 

    2.16 วิทยาลัยอาชีวศกึษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 

    2.17 วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย 
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    2.18 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคนิคบริหารธุรกิจ 

    2.19 วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 

    2.20 วทิยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 

 2. การจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา 

จังหวัดสกลนคร 

  วิทยาลัยอาชีวศกึษาในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมีการจัดการศกึษา 

3 ระดับ ได้แก่  

   2.1 จัดการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

   2.2 จัดการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

   2.3 จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (เฉพาะวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร) 

  นักเรียน นักศึกษา ต้องผ่านมาตรฐานการอาชีวศกึษาเพื่อประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา โดยมาตรฐานการอาชีวศกึษา หมายความว่า ขอ้กำหนดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการจดัการอาชีวศกึษาที่พึงประสงค์เพือ่ใช้เป็น

เกณฑ์ในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกัน

คุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา, 2561, หน้า 1-3) 

  มาตรฐานการอาชีวศกึษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ

ประเมิน ดังนี้ 

   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค  

    1.1 ด้านความรู 

    1.2 ดา้นทักษะและการประยุกตใช  

    1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

   มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศกึษา  

    2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศกึษา  

    2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา  

    2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

    2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

   มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแหงการเรยีนรู  

    3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแหงการเรียนรู  

    3.2 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
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 3. จำนวนนักเรยีน นักศกึษาและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

ตาราง 2 จำนวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิจตทุยาลัยอาชีวศกึษา 

            ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักศกึษา 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 4 48 1,366 

2. วทิยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 5 36 1,086 

3. วทิยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 5 33 688 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 5 30 641 

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชยี 5 18 566 

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 5 16 532 

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 2 27 552 

8. วทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 3 25 392 

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณนา 5 21 376 

10. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 5 12 361 

11. วิทยาลัยอาชีวศกึษาอากาศอำนวย 5 15 293 

12. วทิยาลัยอาชีวศกึษาสกลนครพัฒนาศลิป์ 2 16 281 

13. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย 3 15 229 

14. วทิยาลัยอาชีวศกึษาสกลเทคนิค 2 19 189 

15. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร 2 19 198 

16. วิทยาลัยอาชีวศกึษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน 4 15 178 

17. วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรม 

และการท่องเที่ยวไทย 

3 16 112 

18. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคนิคบริหารธุรกิจ 5 24 815 

19. วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 5 28 1,163 

20. วทิยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 2 37 1,558 

21. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 5 242 5,292 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักศกึษา 

22. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 5 123 3,411 

23. วทิยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 5 36 839 

24. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 5 77 908 

รวมทั้งหมด 97 948 22,026 

ที่มา : งานการเจา้หน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศกึษาในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร        

         (2562, หน้า 4-5) 

ตาราง 3 จำนวนผูบ้ริหาร บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และสถานประกอบการ 

            ที่จัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 
 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักศึกษา ผู้จัดการฯ 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีสวา่งแดนดนิ 4 48 604 52 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 5 36 484 45 

3. วิทยาลยัเทคโนโลยีวานรนวิาส 5 33 308 34 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 5 30 285 41 

5. วิทยาลยัเทคโนโลยีเทคนิคเอเชยี 5 18 252 30 

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 5 16 237 24 

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2 27 246 42 

8. วิทยาลยัเทคโนโลยีพณชิยการบ้านม่วง 3 25 176 36 

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณนา 5 21 169 42 

10. วิทยาลยัเทคโนโลยภีูมิภัทรบัณฑิต 5 12 162 23 

11. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 5 15 132 29 

12. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนาศิลป์ 2 16 126 40 

13. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการ 

อากาศอำนวย 

3 15 103 29 

14. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสกลเทคนิค 2 19 85 28 

15. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร 2 19 89 24 

16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนคิธุรกิจ 

สว่างแดนดนิ 

4 15 80 29 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักศึกษา ผู้จัดการฯ 

17. วิทยาลยัเทคโนโลยีการโรงแรม 

และการท่องเทีย่วไทย 

3 16 55 6 

18. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอน็-เทคนิคบรหิารธุรกิจ 5 24 363 23 

19. วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 5 28 519 56 

20. วิทยาลยัเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 2 37 701 63 

21. วิทยาลยัเทคนิคสกลนคร 5 242 2,396 162 

22. วิทยาลยัการอาชีพสวา่งแดนดนิ 5 123 1545 60 

23. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 5 36 402 48 

24. วิทยาลยัสารพัดช่างสกลนคร 5 77 431 36 

รวมท้ังหมด 97 948 9,950 1,002 

ที่มา : งานการเจา้หน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศกึษาในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

         (2562, หน้า 6-7) 

  สรุปได้ว่าวิทยาลัยอาชีวศกึษาในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมีทั้งหมด 

24 แห่ง แยกเป็นวิทยาลัยอาชีวศกึษาภาครัฐ จำนวน 4 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศกึษา

ภาคเอกชน จำนวน 20 แห่ง วทิยาลัยอาชีวศกึษาในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมี

การจัดการศกึษา 3 ระดับ ได้แก่ 1) จัดการศกึษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2) จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 3) จัดการศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรี (เฉพาะวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร) นักเรียน นักศึกษา ตอ้งผ่านมาตรฐาน 

การอาชีวศกึษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมนิ  

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร 

   ธานินทร์ ศรีชมภู (2557, หน้า 67-69) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

บริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา พบว่า การบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ปัจจัยนำเข้ากระบวนการ  
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ผลผลิต และปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ ซึ่งปัจจัยการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก รูปแบบการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่เป็นกลไกการขับเคลื่อน 

ให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศกึษา 

ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คอืคณะกรรมการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 7 หน้าที่ ขอบข่ายงานการบริหารงาน

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 8 ภารกิจ กระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัด

องค์กร การนำหรอืการสั่งการ การลงมอืปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบและประเมิน  

และการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผูส้ำเร็จการศึกษาอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคี 3 สมรรถนะ และปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบ 

ทวิภาคี การประเมินรูปแบบการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ที่พัฒนาขึน้มีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ

อยู่ในระดับมากและมีประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

   นิพนธ์ บุรณจันทร์ (2558, หนา้ 153)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนโดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้านผู้บริหารโรงเรียน มีภาวะผูน้ำในระดับมากที่สุด 

คือการไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบกนในการทำงาน และผู้ร่วมงานสามารถเข้าพบเพื่อให้

ข้อคิดเห็น โดยง่ายและสะดวก ปัจจัยความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานในระดับ

มากที่สุด คอื การจัดทำแผนงาน/ โครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรยีน 

และการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และปัจจัยด้าน

แรงจูงใจ คอื การให้เวลาในการรับฟังปัญหาของผูร้่วมงานและแสดงความเข้าใจมี 

ความสำคัญมากต่อการทำงานร่วมกน และการรู้สกึว่าโรงเรียนเป็นสถานที่น่าทำงาน 

   ประภาพรรณ ปรีวรรณ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์

เชงิสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี พบว่า 

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี และส่งผล 

ในการพัฒนาการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 

คุณลักษณะผูส้ำเร็จการศกึษา การเรียนการสอน ครูผู้สอน ความร่วมมอื การสนับสนุน 
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ของรัฐบาล มาตรฐานการอาชีวศกึษา และการบริหารจัดการ ทุกองค์ประกอบส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีและการพัฒนาการอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคี ซึ่งจำแนกเป็น 4 แนวทางหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการระบบทวิภาคี  

ความร่วมมอื การจัดการเรียนการสอน และคุณลักษณะผูส้ำเร็จการศกึษา เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา 

   เบญจวรรณ  ศรคีำนวล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษาในจังหวัด

ลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลในการบริหารจัดการศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาใน 

จังหวัดลำปาง 2)ระดับความสำเร็จในการจัดการศกึษาอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีสถานศกึษา 

ในจังหวัดลำปางและ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศกึษาอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคีสถานศกึษาในจังหวัด ลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน 16 คน หัวหนา้

งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี จำนวน 6 คนเจา้หนา้ที่งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีจำนวน 

27 คน ครูนเิทศ จำนวน 43 คน ครูประจำแผนกช่าง จำนวน 44 คน ครูฝึกในสถาน

ประกอบการ จำนวน 56 คน ผู้จัดการ จำนวน 37 คน เจ้าของสถานประกอบการ  

จำนวน 19 คน รวมทั้งสิน้ จำนวน 248 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการ วิจัยเป็นแบบสอบถาม  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มคี่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.926 สถิติที่ใชใ้นการ 

วิเคราะห์ข้อมูลคอืร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลในการจัดการศึกษาอาชีวศกึษาระบบ  

ทวิภาคีสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัย ด้านหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่

และสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจัยด้านสถานประกอบการ ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้าน

ผูบ้ริหารและปัจจัยด้านครูผู้สอน ตามลำดับ 2) ระดับความสำเร็จในการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
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ด้านสมรรถนะวิชาชีพ รองลงมาคือ ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและด้าน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามลำดับ  3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศกึษา

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีสถานศกึษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษา ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านชุมชน  

และปัจจัยด้านสถานประกอบการ มีประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 47.50 

   นัตธิณี จงรักษ์ (2561, หนา้ 105) ได้ทำการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์

เชงิเส้น ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุและประเด็นชีว้ัดที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยภาวะผูน้ำ

ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศกึษา (X=4.09, SD = .65) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ  

(X= 4.17, SD = .53) และปัจจัยบรรยากาศองค์การ (X= 3.98, SD = .46) ปัจจัย

บรรยากาศองค์การ ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารวิทยาลัย  

มีความสัมพันธ์และมีอทิธิพลโดยรวมร้อยละ 40 ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัย

อาชีวศกึษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัจจัยบรรยากาศองค์การมีอทิธพิล

และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับท้องถิ่นประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สังกดักรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นส่วนปัจจัยวัฒนธรรม องค์การและปัจจัยภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารวิทยาลัยมีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์โดยอ้อมกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

  1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

   มงคล  ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบัน 

การอาชีวศกึษาตะวันออกเฉียงเหนือ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจัยและความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชา 

ช่างอุตสาหกรรมของสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 เครื่องมอืที่ใชใ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยศกึษาจาก

ประชากรคือ ผู้บริหารสถานศกึษา ครู จำนวน 48 คน ผูจ้ัดการสถานประกอบการ/ 

ช่างผูค้วบคุมการฝึก จำนวน 32 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศกึษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ

และกำลังฝึกอาชีพ จำนวน 480 คน รวม 560 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า   

1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ประเภทช่าง

อุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก 

ไปหาน้อยตามลำดับดังนี ้ด้านบุคลากร ด้านการวัดและประเมินผล และด้านนิเทศและการ

ติดตามผล ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการจัดการเรียนการสอน ดา้นการดำเนิน

โครงการและด้านสื่อการเรียนการสอน และอาคารสถานที่และด้านหลักสูตร 2) ปัจจัยที่

ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม 

ของสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา ครู ที่มสีถานภาพ เพศ อายุ ระดับการเปิดการเรียนการสอนและประเภท

สถานศกึษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่

ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ของสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 โดยรวมมคีวามสัมพันธ์อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 

   จำลอง  สิงห์โต (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการประเมินการ

จัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนือ 

4 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและพัฒนากลยุทธ์การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

เทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนือ 4 แหล่งขอ้มูล ได้แก่ กลุ่มผูบ้ริหารและ

ครูอาจารย์ในสถานศกึษา กลุ่มผู้เรยีนและกลุ่มบุคลากรในสถานประกอบการเครื่องมอืที่ใช้

ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้ประเมนิสร้างขึน้ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล

คือความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย

พบว่า 1) ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบือ้งต้น ประกอบด้วยปัจจัยด้านผูเ้รียน 

บุคลากร หลักสูตร งบประมาณ สื่อการเรียนการสอน/อาคารสถานศกึษา โดยภาพรวม

พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ 

ประกอบด้วยการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนเิทศ

ติดตามผล โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  3) ผลการประเมิน 

ความเหมาะสมของผลผลิต โดยภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

4) การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษา 
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ภาคเหนือ 4 พบว่าอยู่ในระดับมาก 5) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนอื 4 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูอาจารย์ในสถานศกึษาที่มสีถานภาพ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

และประเภทสถานศกึษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ส่วนความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษาที่มีอายุ ระดับการเปิด 

การเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน  

   วศิน ี รุ่งเรอืง (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการประเมิน

สมรรถนะผูเ้รียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจ

ค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศกึษาพิษณุโลก โดยใช้รูปแบบประเมินแบบ  

360 องศา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมนิสมรรถนะผูเ้รียนหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศกึษาพิษณุโลก

โดยใช้รูปแบบประเมินแบบ 360 องศา โดยประเมินสมรรถนะผู้เรียน 3 ด้าน คอื  

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน 

สมรรถนะวิชาชีพผลการศกึษาพบว่าสมรรถนะผูเ้รียนโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ

พิจารณาสมรรถนะผูเ้รียนในแต่ละด้านโดยรวมพบว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป อยู่ในระดับมาก 

   คมสัน รักกุศล (2560, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศกึษาในสถาบันอาชีวศกึษาภาคกลาง  

4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ  

1) ศกึษาระดับปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 2) เปรียบเทียบปัจจัย 

ทีส่นับสนุนการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีจำแนก ตามสถานภาพสวนบุคคล 

และประเภทสถานศกึษาอาชีวศกึษาและ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถาน ศกึษาอาชีวศกึษา ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับปัจจัย 

ทีส่นับสนุนการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษาอาชีวศกึษาในสถาบัน 

อาชวีศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศกึษา โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีว ศึกษาในสถาบันอาชีวศกึษาภาคกลาง 4 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จำแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ระดับการเปิด
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สอนสูงสุด ประเภทของสถานศกึษาอาชีวศกึษา ประสบการณ์การทำงานในสถานศกึษา

อาชีวศกึษา และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษา

อาชีวศกึษาในสถาบันการอาชีวศกึษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษา ควรกำหนดบทบาทของผู้มสี่วนได้เสียยใหชั้ดเจน ให้ความสำคัญกับการ

จัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้นโดยกำหนดให้เป็นวาระแหงชาติใชเกณฑ์ 

การประเมนิผลการเรียนที่ครอบคลุมทั้งดา้นความรูทักษะและตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของสถานศกึษาและสถานประกอบการ จัดทำหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

คุณลักษณะผูเ้รียนตองมทีักษะวิชาชีพในสาขาที่เรยีน มีความรับผดิชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ 

มีวนิัย ใฝเรียนรูและมีจิตบริการ 

   สหชาติ สุดเรือง (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของผู้บริหารกับคุณภาพของผู้สำเร็จการศกึษา  

อาชีวศกึษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษามีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร 

กับคุณภาพของผูส้ำเร็จการศกึษาอาชีวศกึษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ผู้บริหารสถานประกอบการ 

ครูผูส้อนและครูฝกึอาชีพ อาชีวศกึษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา ปีการศกึษา 2561 จำนวน 226 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบ 

จากตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน จากนั้นสุ่มแบบแบ่งช้ันจำแนกตามสถานภาพ 

แล้วทำการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ

จัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของผู้บริหารกับคุณภาพของผู้สำเร็จการศกึษา 

อาชีวศกึษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง (r = 741**) อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  Schultz (1996, pp. 12-13 อ้างถึงใน จนิตนา รวมชมรัตน์, 2558, หนา้ 81) 

ได้ทำการวิจัยเรื่องกระบวนการของผูเ้ข้าฝกึงานของประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมน ี

สถานภาพของการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในชุมชน ผลการวิจัย

พบว่า การฝกึปฏิบัติงานในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ียุคของการจัดการศกึษา 

ระบบทวิภาคีมสี่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจัดการศกึษาด้านอาชีวศกึษา ประมาณ 
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ร้อยละ 70 ที่มีผูส้ำเร็จการศกึษาด้านอาชีวศกึษาตามที่กำหนดให้ ด้วยการจัด 2 ระบบ คอื  

การฝึกงานนอกเวลาและการทำงานนอกเวลา การทำงานร่วมกันมี 3 ระดับ คอื  

เป็นรายบุคคล (เพื่อตนเอง) ตามแนวทางการศกึษาและตามนโยบายของรัฐ และระดับเพื่อ

สังคมสว่นรวม การฝกึปฏิบัติงานเป็นแนวทางนำไปสู่ ความรู้และทักษะจากผูสู้งอายุไปสู่

คนรุ่นหนุม่สาว อันเป็นรูปแบบดั้งเดิมทางด้านการศกึษา ตัง้แต ่ศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา 

ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีใชร้ะยะการฝกึงานเพื่อความชำนาญ ถึง 1 ปีเต็ม 

และคงยึดเป็นหลักการมาจนกระทั่งทุกวันนี ้เพื่อรองรับเทคโนโลยีระดับสูง และเพื่อผลติ 

คนออกมารับใชส้ังคมชุมชนได้เป็นอย่างด ีนอกจากนั้นการฝึกคนให้มีทักษะในประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้นยังทำให้พวกเขาคอืผู้ฝกึงาน มีส่วนร่วมในคณะกรรมการ

ระดับท้องถิ่นในด้าน แรงงานอีกด้วย 

  Fossum (1999, p. 23 อ้างถึงใน จนิตนา รวมชมรัตน์, 2558, หนา้ 81-82) 

ได้ทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบนโยบาย : กรณีศึกษาการ

ฝกึปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาว ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีมกีารผสมผสานกันระหว่างพื้นฐานของงาน 

และพืน้ฐานของโรงเรียนเข้าไว้ด้วยกันในโปรแกรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักการศึกษา 

ของสหรัฐอเมริกาและนำมาใชใ้นสหรัฐอเมรกิา เช่นใน มินนิโซตา (Minnesota) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งรูปแบบของการฝกึปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวในปี ค.ศ. 1994  อย่างไรก็ตาม

โครงการจากโรงเรยีนไปสู่บ้านตามแนวคิดของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น  

เมือ่นำมาใชใ้นสหรัฐอเมริกาแล้วยังคงมีปัญหาเรื่องเงนิงบประมาณอยู่บ้าง การฝกึ

ปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวในมนินิโซตา (Minnesota) มี 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมการ

ฝกึงานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก  โปรแกรมการฝกึงานในท้องถิ่นย่อยในเมืองและ 

โปรแกรมการฝึกงานด้านสุขภาพอนามัย และโดยสรุปการฝึกปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวมี 

3 ประเด็น คอืเพื่อเป็นการพัฒนาคน ทักษะ และวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน สังคม 

และมลรัฐ และเพื่อเป็นการสร้างให้เกิดความร่วมมอืในการให้ความช่วยเหลอืระหว่าง

ภาครัฐ และเอกชนในการศึกษาระบบทวิภาคีของมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota) 

  Cinovec (2007, p. 12) ได้ทำการวิจัยเรื่องการศกึษาเปรียบเทียบเรื่อง 

ของการจัดรูปแบบทางวัฒนธรรมและลักษณะนิสัยการจัดการในทางปฏิบัติในการให้การ

สนับสนุนในการว่าจา้งและโปรแกรมการสร้างที่อยู่อาศัย ผลการวิจัยพบว่าขอ้มูลในเชงิ

คุณภาพในการจัดระบบการศกึษาทวิภาคี จัดแบ่งออกเป็นเกณฑ์สูงและเกณฑ์ต่ำในการให้ 
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ความช่วยเหลือสนับสนุนต่าง ๆ เชน่ เกณฑ์สูงจะมีการใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องเงนิทุน 

สูงขึ้นมีการให้ความร่วมมอืสูงมกีารจัดฝึกอบรมเป็นหมู่คณะมคีณะทำงานที่ดีมี

ความสัมพันธ์ที่ดกีับผูป้กครอง เป็นต้น การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีมีการ ดำเนินการ

บริหารจัดการที่ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ เช่น การเพิ่มระดับของความเช่ียวชาญ 

และการจัดรูปแบบในโปรแกรมการส่งเสริมระดับสูง   

  Shuler (2007, pp. 3-4) ได้ทำการวิจัยเรื่องการดำเนินการและแนวคิด 

ในการรื้อฟื้นเรื่องการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีในระดับการศกึษาที่สูงขึน้ใน 3 มลรัฐ 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีได้มีการรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งในปี ค.ศ. 1964 

ด้วยพระราชบัญญัติ Civil Rights Act โดยมี เคนเน็ต อดัม (Kenneth Adams) มาให้การ

สนับสนุนในเรื่องนี้ การจัดการศกึษาระบบทวิภาคียังมุ่งเน้นในเรื่องของความเสมอภาค 

ความเท่าเทียมกันในการให้การศกึษาทั้งคนผวิดำและคนผิวขาวในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย   

  Schroeder (2009, p. 6) ได้ทำการวิจัยเรื่องผลกระทบ เกี่ยวกับความเช่ือ

ของครูและการร่วมมอืผสมผสานในการฝึกปฏิบัติในฐานะผูเ้ข้าร่วมในคณะ IEP  

ของโรงเรียนขนาดกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการให้ความร่วมมอืซึ่ง

กันและกันก็คือ การไม่มีเวลาให้กัน ผู้สอนไม่มีอทิธิพลเพียงพอ ความไม่ชัดเจนของบทบาท

ที่มอียู่ และการยึดติดอยู่กับระบบการศกึษาทวิภาคีที่ผู้สอนไม่มีความสามารถเพียงพอ   

  Stein-Roggenbuck (2009, p. 5) ได้ทำการวิจัยเรื่องการช่วยเหลอืในการ

เจรจา ตกลงกันในการพัฒนาเรื่องของสังคมสงเคราะห์ใน Expression-era Michigan 

ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายของ มิชิแกน ปี 1999 นอกจากจะช่วยคลี่คลายเรื่องของความ

ขัดแย้งในครอบครัวแล้วยังเน้นในเรื่องของความต้องการของบุคคล ตลอดจนช่วยส่งเสริม

ในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีอีกด้วย  

  Dietz (2011, pp. 6-7) ได้วิจัยเรื่องโรงงานในโรงเรยีน (worksite school) 

กรณีศกึษาความ ร่วมมอืระหว่างการศกึษาของรัฐกับธุรกิจเอกชน ได้กล่าวถึงความเป็น

หุน้ส่วนระหว่างธุรกิจกับการศกึษาในอเมรกิา ว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเรง่ดว่นเมื่อไม่กี่ปี

ที่ผ่านมา เพราะการขาดแคลนแรงงานที่มีความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของ

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง และถ้าโรงเรียนมุ่งแตจ่ะ สอนนักเรียนอย่างเดียวก็จะไม่เป็นการ

สอดคล๎องกับท้องถิ่น จึงมแีนวความคิดที่จะให้โรงเรียนมีงานทำควบคู่ไปกับการเรียน  

ในปี ค.ศ. 2007 กลุ่มธนาคารอเมริกา เมอืง Dade มลรัฐฟลอริดา (Florida) ได้ทดลองจัด 

โรงงานในโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกทรัพย์สินที่เกิดจากการทำงานจะเป็นของโรงเรียน 
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และสาธารณะที่โรงเรียนตัง้อยู่ การที่จะทำให้เกิดโรงงานในโรงเรยีนได้จะต้องมกีารปฏิรูป

และปรับโครงสร้างของโรงเรียนสรา้งทักษะ การประสานงานระหว่างบุคคล การทำงาน

เป็นทีม มีการร่วมมอืกันระหว่างโรงเรียนกับบริษัทในการวางแผน และจัดหลักสูตร  

ควรจะเริ่มจากการจัดสภาพภูมทิัศน์ และสิ่งก่อสร้างในโรงเรยีนแล้วขยายไปสู่ระดับ 

เทคโนโลยีและการฝึกอบรมร่วมกัน และควรเริ่มจากนักเรียนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับ

โรงเรียนก่อน  

  Ramsaroop (2011, pp. 8-9) ได้ศกึษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการ        

อาชีว ศกึษาที่เป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่พัฒนาเศรษฐกิจของตรนิิแดดและโตเบโก

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงของการศกึษาการ

อาชีวศกึษาที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของตรินิแดดและโตเบโกภายในเวลา  

3-5 ปีการศกึษา ครั้งนี้ผูว้ิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ด้านธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงาน ด้านอุตสาหกรรม 

การผลิต การบริการ และด้านการศกึษาเข้ามาร่วมกันวิพากษ์เริ่มจากกลุ่ม ผูเ้ช่ียวชาญ

กำหนดหัวข้อไว้ 5-8 หัวข้อ อันเป็นพืน้ฐานของประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ 

จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบการอาชีวศกึษาเพื่อเป็นแนวทางไปสู่

การพัฒนาเศรษฐกิจ ของตรินิแดดและโตเบโก ภายใน 3-5 ปี ด้วยการระบุปัจจัย 

ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 ปัจจัย โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  

ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์ปัจจัย 

  Gunderson (2014, pp. 3-4) ได้ศกึษาเรื่องการศกึษาความสำเร็จ 

ทางวิชาการที่มีผลต่อนักเรียนระดับอาชีวศกึษา วัตถุประสงค์ของการศกึษาครั้งนี้ คือ 

ตรวจสอบว่าการศกึษาระดับอาชีวศกึษาหรอืธุรกิจมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุด

ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาการศกึษาครั้งนี้ประกอบด้วยการเปรียบเทียบด้านการศกึษา 

ของนักเรียนที่ไม่มีวชิาชีพ หรอืประสบการณ๑ธุรกิจกับนักเรียนระดับการศกึษาอาชีวะ 

หรอืธุรกิจบางกลุ่มการศกึษาที่เริ่มเรียนโรงเรียนมัธยมปลายในช่วง ปี ค.ศ. 1999-2000 

ได้รับเกรดเฉลี่ย 2.5 หรอืต่ำกว่า ปลายปีแรกและจบมัธยมปลายก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนจาก

โรงเรยีนปี ค.ศ. 2003-2004 จำนวน 322 คน ที่ระบุไว้ในกลุ่มการศกึษากลุ่มแรก หลังจาก

การศกึษาครั้งนี้เสร็จสิ้น ขัน้ตอนต่อไปได้ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อดู

ความเป็นมาของบทบาทการศกึษาวิชาชีพหรอืธุรกิจ ผลการศกึษาวิชาชีพหรอืธุรกิจที่มผีล

ต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเกรดเฉลี่ยสะสม คะแนนการ
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ทดสอบมาตรฐาน การดูแล รักษาวินัย และนักเรียนลาออกก่อนที่จะสำเร็จการศกึษาเข้า

ร่วมประชุม วเิคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิต ิวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อกำหนดความแตกต่าง

อย่างมนีัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การลาออกวิเคราะห์โดยใชก้ารทดสอบ

ไคสแควร์ นักวิจัยได้ดำเนินการสำรวจโดยใช้ขอ้มูลผูส้ำเร็จการศึกษาทั้งหมดในช้ันเรียนของ

ปี ค.ศ. 2003 ที่อายุมากกว่า 18 ที่จบอย่างนอ้ยสองหลักสูตรในโปรแกรมหนึ่งวิชาชีพหรอื

ธุรกิจ นักเรียนเหล่านีไ้ด้อธิบายความเกี่ยวข้องของการฝกึอบรมด้านการศกึษาวิชาชีพ  

หรอืธุรกิจอย่างมนีัยสำคัญ ประสบการณ์และทางเลือกอาชีพ (ซึ่งอาจรวมถึง การศึกษา

วิทยาลัย) 

  Parker (2018, pp. 7-8) ได้ศกึษาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ของหลักสูตรอาชีวศกึษาระดับมัธยมในรัฐมิสซิสซิปปี การศกึษาครั้งนี้ได้รับการออกแบบ

เพื่อศกึษาปัจจัยที่ทำให้ หลักสูตรอาชีวศกึษาประสบความสำเร็จ โดยใชว้ิธีการเชิงคุณภาพ

ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูและนักเรียนเช่นการจัดชัน้เรียน  

ครูผูส้อน วิธีการสอน จึงทำให้หลักสูตรนี ้ประสบผลสำเร็จ ผู้มีสว่นร่วมประกอบด้วย ครู 

นักเรียน ที่อยู่ในหลักสูตรอาชีวศกึษาระดับมัธยมศกึษาในรัฐมิสซิสซิปปี พบว่า ประสบ

ความสำเร็จมากที่สุดจากคะแนนการทดสอบ C-PAS ของการฝกึงานแต่ละพืน้ที่ประกอบ 

ด้วยสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจดัการตลาด และสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ คะแนนทดสอบ MS-

CAPS พบว่ามีโรงเรยีน 4 แห่งที่มคีะแนนสูงสุดจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยได้ใชว้ิธีการที่หลากหลายเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการกำหนดปัจจัยที่มี

ความสำคัญในการศกึษาครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จวิธีการทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบ ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ในชั้นเรียน และการสนทนา

กลุ่มของนักเรียนที่ เข้าร่วมในการศึกษา  

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ปัจจัยทางการบริหาร

และ ประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับมาก ผูบ้ริหาร ครู 

และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคีของวทิยาลัย แตกต่างกัน ผูบ้ริหาร ครู และนักศกึษา ที่มอีายุ ประเภทสถานศกึษา 

ระดับการเปิดการเรยีนการสอน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย แตกต่างกัน การจัดการศกึษาระบบทวิภาคี

ของวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร ครูและนักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการจัดการศกึษา 
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ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย แตกต่างกัน ผูบ้ริหาร ครูและนักศึกษาที่มอีายุ ประเภทสถาน 

ศกึษา ระดับการเปิดการเรียนการสอน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย แตกต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จกับการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กันทางบวก และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

สามารถพยากรณ์การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยได้ 
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บทที่ 3 

 

วิธีการดำเนินการวจิยั 
 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ผูว้ิจัยได้ดำเนินการ 

ตามขั้นตอน 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

   1. ประชากรและตัวอย่าง 

   2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ตอนที่ 2 แนวทางส่งเสริมการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

ตอนที่ 1 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากร 

   ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู นักศึกษาและผู้จัดการสถานประกอบการ 

ที่จัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร  

ปีการศกึษา 2663 ทั้งหมด 11,997 คน ซึ่งจำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 97 คน ครู จำนวน 

948 คน นักศกึษา จำนวน 9,950 คน และผูจ้ัดการสถานประกอบการ จำนวน 1,002 คน 
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  2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู นักศึกษาและผูจ้ัดการสถาน 

ประกอบการที่จัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร ปีการศกึษา 2663 จำนวน 372 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-

Stage Random Sampling)กำหนดขนาดของตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน

(Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) ผูว้ิจัยกำหนดตัวอย่างจาก

สถานศกึษาของเอกชนจำนวน 199 คน และกำหนดตัวอย่างจากสถานศกึษาของรัฐบาล

จำนวน 173 คน โดยมีขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้  

    2.1 จำแนกกลุ่มประชากรตามประเภทสถานศกึษาดังตาราง 4 

ตาราง 4 จำนวนประชากรตามประเภทสถานศกึษา 
 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักศึกษา ผู้จัดการฯ รวม 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีสวา่งแดนดนิ 4 48 604 52 708 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 5 36 484 45 570 

3. วิทยาลยัเทคโนโลยีวานรนวิาส 5 33 308 34 380 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 5 30 285 41 361 

5. วิทยาลยัเทคโนโลยีเทคนิคเอเชยี 5 18 252 30 305 

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพ

สกลนคร 

5 16 237 24 282 

7. วิทยาลัยเทคโนโลยี 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

2 27 246 42 317 

8. วิทยาลยัเทคโนโลยีพณชิยการ 

บ้านม่วง 

3 25 176 36 240 

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

พรรณนา 

5 21 169 42 237 

10. วิทยาลยัเทคโนโลยภีูมิภัทรบัณฑิต 5 12 162 23 202 

11. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 5 15 132 29 181 

12. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสกลนคร 

พัฒนาศิลป ์

2 16 126 40 184 

14. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสกลเทคนิค 2 19 85 28 134 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักศึกษา ผู้จัดการฯ รวม 

16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนคิธุรกิจ 

สว่างแดนดนิ 

4 15 80 29 128 

15. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร 2 19 89 24 134 

17. วิทยาลยัเทคโนโลยีการโรงแรม 

และการท่องเทีย่วไทย 

3 16 55 6 80 

18. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอน็-เทคนิค

บรหิารธุรกิจ 

5 24 363 23 415 

19. วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 5 28 519 56 608 

20. วิทยาลยัเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 2 37 701 63 803 

สถานศึกษาของเอกชน 77 470 5,176 696 6,419 

21. วิทยาลยัเทคนิคสกลนคร 5 242 2,396 162 2,805 

22. วิทยาลยัการอาชีพสวา่งแดนดนิ 5 123 1,545 60 1,733 

23. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 5 36 402 48 491 

24. วิทยาลยัสารพัดช่างสกลนคร 5 77 431 36 549 

สถานศึกษาของรัฐบาล 20 478 4,774 306 5,578 

รวมท้ังหมด 97 948 9,950 1,002 11,997 

ที่มา : งานการเจา้หน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศกึษาในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

         (2562, หน้า 6-7) 

    2.2 จากตาราง 4 ใช้เกณฑ์ร้อยละ 3.1 ของประเภทสถานศกึษา 

โดยสถานศกึษาของเอกชนได้ตัวอย่าง 199 คน จากสถานศกึษา 20 แห่ง และสถานศกึษา

ของรัฐบาลได้ตัวอย่าง 173 คน จากสถานศกึษา 4 แห่ง สุ่มตัวอย่างสถานศกึษาของเอกชน

โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 51.95 และสุ่มตัวอย่างสถานศกึษาของรัฐบาลแบบเจาะจงใช้กลุ่มตัว

อย่าที่เป็นผู้บริหารแห่งละ 5 คน ได้ตัวอย่างผูบ้ริหารจากสถานศกึษาแต่ละประเภท ดังนี้ 

     2.2.1 สถานศึกษาของเอกชน จำนวน  40 คน 

     2.2.2 สถานศึกษาของรัฐบาล  จำนวน  20 คน 

       รวม  จำนวน 60 คน 
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    2.3 ทำการสุ่มครูผูส้อน สุ่มตัวอย่างสถานศกึษาของเอกชนโดยใช้

เกณฑ์รอ้ยละ 11.28 และสุ่มตัวอย่างสถานศกึษาของรัฐบาลโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 10.67  

ได้ตัวอย่างครูผูส้อนจากสถานศกึษาแต่ละประเภท ดังนี้ 

     2.3.1 สถานศึกษาของเอกชน จำนวน 53 คน 

     2.3.2 สถานศกึษาของรัฐบาล จำนวน 51 คน 

       รวม  จำนวน  104  คน 

    2.4 ทำการสุ่มนักศึกษา สุ่มตัวอย่างสถานศกึษาของเอกชนโดยใช้

เกณฑ์รอ้ยละ 1.02 และสุ่มตัวอย่างสถานศกึษาของรัฐบาลโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 1.07  

ได้ตัวอย่างนักศึกษาจากสถานศกึษาแต่ละประเภท ดังนี้ 

     2.4.1 สถานศึกษาของเอกชน จำนวน 53 คน 

     2.4.2 สถานศกึษาของรัฐบาล  จำนวน  51  คน 

       รวม  จำนวน 104 คน 

    2.5 ทำการสุ่มผูจ้ัดการสถานประกอบการ สุ่มตัวอย่างสถานศกึษา

ของเอกชนโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 7.61 และสุ่มตัวอย่างสถานศกึษาของรัฐบาลโดยใช้เกณฑ์

ร้อยละ 16.67  ได้ตัวอย่างนักศึกษาจากสถานศกึษาแต่ละประเภท ดังนี้ 

    2.5.1 สถานศึกษาของเอกชน จำนวน  53  คน 

    2.5.2 สถานศกึษาของรัฐบาล  จำนวน  51  คน 

       รวม  จำนวน  104  คน 

ตาราง 5 จำนวนตัวอย่างตามประเภทสถานศกึษา 
 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักศึกษา ผู้จัดการฯ รวม 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีสวา่งแดนดนิ 2 5 6 4 17 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม 3 4 5 3 15 

3. วิทยาลยัเทคโนโลยีวานรนวิาส 2 4 3 3 12 

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 2 3 3 3 11 

5. วิทยาลยัเทคโนโลยีเทคนิคเอเชยี 2 2 3 2 9 

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพ

สกลนคร 

2 2 2 2 8 

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

1 3 3 3 10 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักศึกษา ผู้จัดการฯ รวม 

8. วิทยาลยัเทคโนโลยีพณชิยการบ้านม่วง 2 3 2 3 10 

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณนา 3 2 2 3 10 

10. วิทยาลยัเทคโนโลยภีูมิภัทรบัณฑิต 2 1 2 2 7 

11. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 3 2 1 2 8 

12. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสกลนคร 

พัฒนาศิลป ์

1 2 1 3 7 

13. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการ 

อากาศอำนวย 

2 2 1 2 7 

14. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสกลเทคนิค 1 2 1 2 6 

15. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร 1 2 1 2 6 

16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนคิธุรกิจ 

สว่างแดนดนิ 

2 2 1 2 7 

17. วิทยาลยัเทคโนโลยีการโรงแรม 

และการท่องเทีย่วไทย 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

6 

18. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอน็-เทคนิค

บรหิารธุรกิจ 

3 3 4 2 12 

19. วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 3 3 5 4 15 

20. วิทยาลยัเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 1 4 6 5 16 

สถานศึกษาของเอกชน 40 53 53 53 199 

21. วิทยาลยัเทคนิคสกลนคร 5 26 25 27 83 

22. วิทยาลยัการอาชีพสวา่งแดนดนิ 5 13 17 10 45 

23. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 5 4 4 8 21 

24. วิทยาลยัสารพัดช่างสกลนคร 5 8 5 6 24 

สถานศึกษาของรัฐบาล 20 51 51 51 173 

รวมท้ังหมด 60 104 104 104 372 

 

 

 



106 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า ซึ่งผูว้ิจัยสร้างขึน้เอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดังนี้ 

    ตอนที่ 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ประเภท

สถานศกึษา ระดับการเปิดการเรียนการสอน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(Check List) 

    ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ 

ค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับตัวเลือก คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง  น้อย  

และน้อยที่สุด ตามแนวความคิดของลเิคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556,  

หนา้ 82)  

    ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบ 

ทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุดตามแนวความคิดของลเิคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม  

ศรสีะอาด, 2556, หน้า 82) 

  2. การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

   การสรา้งและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจัยดำเนินการ ดังนี ้   

    1. ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับปัจจัยการบริหารของวิทยาลัยและประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย เพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม  

    2. ศกึษาวิธีการสร้างและสร้างเครื่องมอืจากทฤษฎี หลักการ แนวคิด 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ 

และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  

    4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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    5. นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมอื เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา 

การใชถ้้อยคำ โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังนี้ 

     5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล  อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     5.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     5.3 นายสถิต  สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

     5.4 ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

บริหารธุรกิจพรรณา 

     5.5 นายวิจติร  พลเศษ  ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 

      นำผลการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาคำนวณหาค่า IOC 

(Index of item objective congruence) 

    6. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญไปนำเสนอ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งแล้วนำแบบสอบถาม

เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ที่ปรึกษา นำแบบสอบถามไปทดลองกับผูบ้ริหาร ครู นักศึกษาและผูจ้ัดการ

สถานประกอบการที่จัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

มุกดาหารและนครพนม ปีการศกึษา 2663 จำนวน 50 คน แล้วนำผลการตอบมาตรวจ 

ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วนำมาวิเคราะห์หาคุณภาพตามลำดับ  ดังนี้ 

     6.1 หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้อแบบคะแนนรวมคัดข้อคำถามที่มีค่าอำนาจ

จำแนกรายข้อตั้งแต่  0.23  ขึน้ไป มาหาค่าความเชื่อมั่น  

     6.2 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  

ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 
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จังหวัดสกลนคร  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มคี่าอำนาจจำแนก 

และค่าความเชื่อม่ันดังนี้  คือ 

      6.2.1 การประชาสัมพันธ์ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง   

0.63 – 0.85 และค่าความเชื่อม่ัน 0.91 

      6.2.2 การดำเนินโครงการ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง   

0.58 – 0.81 และค่าความเชื่อม่ัน  0.90 

      6.2.3 หลักสูตร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.78 

และค่าความเชื่อม่ัน  0.84 

      6.2.4 สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ มีค่าอำนาจ

จำแนกอยู่ระหว่าง  0.54 – 0.79 และค่าความเชื่อมั่น  0.87 

      6.2.5 สถานประกอบการและความร่วมมอื มีค่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง  0.30 – 0.78 และค่าความเชื่อมั่น  0.81 

      6.2.6 บุคลากร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.64 – 0.78 

และค่าความเชื่อม่ัน  0.89 

      6.2.7 การจัดการเรยีนการสอน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

0.75 – 0.82 และค่าความเชื่อม่ัน  0.91 

      6.2.8 การวัดและประเมินผล มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

0.65 – 0.71 และค่าความเชื่อม่ัน  0.87 

      6.2.9 การนิเทศและการติดตามผล มีค่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง  0.43 – 0.78 และค่าความเชื่อมั่น  0.86 

     และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale)  มีค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นดังนี้ คือ 

      6.2.10 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มคี่าอำนาจจำแนก 

อยู่ระหว่าง  0.33 – 0.80 และค่าความเชื่อมั่น  0.89 

      6.2.11 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป มคี่าอำนาจ

จำแนกอยู่ระหว่าง  0.79 – 0.97 และค่าความเชื่อมั่น  0.98 

      6.2.12 ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

0.32 – 0.74 และค่าความเชื่อม่ัน  0.89 
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     7. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างต่อไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

   1. ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครทำหนังสอืเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอความร่วมมอืในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

   2. ผูว้ิจัยตดิตามขอรับแบบสอบถามคนืด้วยตนเอง 

   3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณค่าสถติโิดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดังนี้ 

   1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละแล้วนำเสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรยีง 

   2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า วเิคราะห์

โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   3. นำแบบสอบถามปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร มาตรวจ 

ให้คะแนนตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2556, หน้า 82) แสดงระดับความคิดเห็น 

โดยกำหนดดังนี้ 

    3.1 เกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นในแต่ละขอ้

คำถามในระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย  

และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 

     ความคิดเห็น  ระดับมากที่สุด  เท่ากับ 5    คะแนน 

     ความคิดเห็น  ระดับมาก    เท่ากับ 4    คะแนน 

     ความคิดเห็น  ระดับปานกลาง เท่ากับ 3    คะแนน 

     ความคิดเห็น  ระดับน้อย   เท่ากับ 2    คะแนน 

     ความคิดเห็น  ระดับน้อยที่สุด เท่ากับ 1    คะแนน  
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    3.2 การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยทางการ

บริหารและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดสกลนคร เมื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลผล

ข้อมูลไว้ 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 82)  

     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากที่สุด 

     ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า  มีความคิดเห็นอยู่ใน 

ระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า  มคีวามคิดเห็นอยู่ใน 

ระดับน้อย  

     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 

น้อยที่สุด 

    3.3 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม 

ใช้ F – test (One way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม โดยทดสอบ

สมมตฐิานใช้ t – test  ชนิด Independent Samples   

    3.4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผล

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ใช้การหาค่า

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ได้กำหนดเกณฑ์

ในการแปลผลข้อมูลไว้ 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2556, หน้า 144)  

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .81 ขึน้ไป มคีวามสัมพันธ์กัน 

ในระดับสูง  

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .61– .80  

มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 

     ค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .41– .60  

มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง  

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .20– .41  

มีความสัมพันธ์กันในระดับ ค่อนข้างต่ำ 
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     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าต่ำกว่า .20 มีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับต่ำ 

    3.5 การหาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคขีองวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณทีละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

   1. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

    1.1 สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ 

     1.1.1 ค่าความถี่ (Frequency) 

     1.1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) 

     1.1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

     1.1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    1.2 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐานการวิจัย 

     1.2.1 สถิตทิี่ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม  

ใช ้t – test (Independent  Samples  Test) เพื่อเปรียบเทียบ ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลและการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร ในกรณีที่ เพศ และประเภทสถานศกึษา ที่แตกต่างกัน   

     1.2.2 วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test (One-Way-

Analysis of  Variance) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

และการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในกรณีที่ สถานภาพ อายุ และระดับ 

การเปิดการเรยีนการสอน ที่แตกต่างกัน  

     1.2.3 การหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลกับการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร 

     1.2.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณทีละขัน้ตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลที่มตี่อการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร 
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   2. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ 

    2.1 หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ ใชค้่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย โดยวิธี Item–Total Correlation (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, 

หนา้ 107)  

    2.2 หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาด (Cronbach)  (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 96) 

ตอนที่ 2 แนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสถิต ิค่าเฉลี่ยของระดับการจัดการศึกษาระบบ 

ทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านใดมีอำนาจพยากรณ์  

แล้วผู้วจิัยจะนำด้านดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ จำนวน 10 ท่าน เพื่อหาแนวทาง

ส่งเสริม จากนั้นจงึจะสรุปเสนอเป็นรายข้อ  โดยผู้เช่ียวชาญมีรายชื่อดังนี้ 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  3. นายสถิต  สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

  4. ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมอืง ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ

พรรณา 

  5. นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 

  6. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 

  7. นายบุญเสริม เสริมสกุล ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 

  8. นายวิจติร  พลเศษ  ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 

  9. นางสาวประภัสสร อนิทรวิศษิฎ์  ครูวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 

  10. นางบุหลัน  วิจิตรคุณานันท์  ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 
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บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

ในครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

  ตอนที่ 1  ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

   1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   2. ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  ตอนที่  2  แนวทางส่งเสริมการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

ตอนที่ 1  ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

สัญลักษณ์ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกัน ผูว้ิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผล      

การวิเคราะห์ที่ใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไว้  ดังนี้ 

  N   แทน  จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

  X    แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 

  S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) 

  F   แทน  ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาแบบ (F-test) 

  t   แทน ค่าสถิตใิช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ (t-test dependent) 

  MS  แทน  ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน (Mean Square) 
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  SS   แทน  ผลรวมกำลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

  df   แทน  ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

  *   แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **   แทน  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  rxy  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร 

       ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกับการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

  X   แทน  ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

  X1   แทน  ด้านการประชาสัมพันธ์    

  X2   แทน  ด้านการดำเนินโครงการ 

  X3   แทน  ด้านหลักสูตร 

  X4   แทน  ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ 

  X5   แทน  ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื 

  X6   แทน  ด้านบุคลากร 

  X7   แทน  ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

  X8   แทน  ด้านการวัดและประเมินผล 

  X9   แทน  ด้านการนเิทศและการตดิตามผล 

  Y   แทน  การจัดการศกึษาระบบทวิภาคี    

  Y1   แทน  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  Y2   แทน  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

  Y3   แทน  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

ลำดับขั้นในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายของขอ้มูล  ผู้วจิัยนำเสนอดังนี้ 

  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตาม

สถานภาพ  อายุ  ประเภทสถานศึกษา และระดับการเปิดการเรียนการสอน 

  ตอนที่ 2  การวิเคราะหป์ัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 
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  ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ

และนักศึกษา 

  ตอนที่ 4  การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ

และนักศึกษา ที่มอีายุแตกต่างกัน  

  ตอนที่ 5  การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คร ูผู้จัดการสถานประกอบการ

และนักศึกษา ที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน  

  ตอนที่ 6  การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ

และนักศึกษา ในสถานศกึษาที่มทีี่มรีะดับการเปิดการเรียนการสอนแตกต่างกัน  

  ตอนที่ 7  การวิเคราะห์ประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

  ตอนที่ 8  การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของ

วิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการ

สถานประกอบการและนักศึกษา 

  ตอนที่ 9 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของ

วิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการ

สถานประกอบการและนักศึกษา ที่มอีายุแตกต่างกัน  

  ตอนที่ 10  การเปรยีบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของ

วิทยาลัย  ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการ

สถานประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน 

  ตอนที่ 11  การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของ

วิทยาลัย  ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการ

สถานประกอบการและนักศึกษาในสถานศกึษาที่มทีี่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอน

แตกต่างกัน 

  ตอนที่ 12  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  
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  ตอนที่ 13  การวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม

สถานภาพ อายุ  ประเภทสถานศึกษา และระดับการเปิดการเรยีนการสอน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด  ดังน้ี 

ตาราง 6  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ อายุ   

             ประเภทสถานศกึษา และระดับการเปิดการเรียนการสอน        
 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง 

คน ร้อยละ 

1.  สถานภาพ 

1.1 ผู้บริหาร 

1.2 คร ู

1.3 ผู้จัดการสถานประกอบการ 

1.4 นักศึกษา 

 

60 

104 

104 

104 

 

16.12 

27.96 

27.96 

27.96 

รวม 372 100.00 

2. อายุ 

2.1 นอ้ยกว่า  20 ปี 

2.2 ระหว่าง 20 – 40 ปี 

2.3 มากกว่า 40 ปี 

 

91 

149 

132 

 

24.46 

40.05 

35.49 

รวม 372 100.00 

3. ประเภทสถานศกึษา 

3.1 สถานศึกษาของรัฐบาล 

3.2 สถานศึกษาของเอกชน  

 

173 

199 

 

46.51 

53.49 

รวม 372 100.00 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง 

คน ร้อยละ 

4. ระดับการเปิดการเรยีนการสอน 

4.1 สูงสุดระดับ ปวช. 

4.2 สูงสุดระดับ ปวส. 

4.3 สูงสุดระดับปริญญาตรี 

 

68 

221 

83 

 

18.28 

59.41 

22.31 

รวม 372 100.00 

  จากตาราง 6  แสดงว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็นผูบ้ริหาร จำนวน 60  คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.12 คร ูจำนวน. 104  คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.96 ผูจ้ัดการสถานประกอบการ 

จำนวน 104  คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.96  นักศึกษา จำนวน. 104  คน คิดเป็นร้อยละ 27.96 

อายุน้อยกว่า  20 ปี จำนวน 91  คน คิดเป็นร้อยละ 24.46 อายุระหว่าง 20 – 40 ปี 

จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 40.05  อายุมากกว่า 40 ปี จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.49 สังกัดสถานศกึษาของรัฐบาล จำนวน 173 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.51  สังกัด

สถานศกึษาของเอกชน จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 53.49 ระดับการเปิดการเรียน 

การสอนสูงสุดระดับ ปวช. จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28 ระดับการเปิดการเรียน

การสอนสูงสุดระดับ ปวส. จำนวน 221 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.41 ระดับการเปิดการเรียน

การสอนสูงสุดระดับปริญญาตร ีจำนวน 83 คน คดิเป็นร้อยละ 22.31  

  ตอนที่ 2  การวเิคราะห์ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 
 

ตาราง 7  ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครโดยรวม 
 

 

ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D 

1. การประชาสัมพันธ์  

2. การดำเนินโครงการ 

3. หลักสูตร 

4. สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ 

4.29 

4.16 

3.99 

3.87 

0.45 

0.53 

0.60 

0.62 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

5. สถานประกอบการและความร่วมมอื 

6. บุคลากร  

7. การจัดการเรยีนการสอน 

8. การวัดและประเมินผล 

9. การนเิทศและการตดิตามผล 

3.83 

3.73 

3.65 

3.78 

3.79 

0.60 

0.69 

0.67 

0.52 

0.59 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.90 0.50 มาก 

  จากตาราง  7  ปัจจัยทางการบริหารของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X= 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คอื การประชาสัมพันธ์  

(X= 4.29)  การดำเนินโครงการ (X= 4.16) หลักสูตร (X= 3.99) สื่อการเรียนการสอน

และอาคารสถานที่ (X= 3.87) สถานประกอบการและความร่วมมอื (X= 3.83) การนเิทศ

และการติดตามผล (X= 3.79) การวัดและประเมินผล (X= 3.78) บุคลากร (X= 3.73) 

การจัดการเรียนการสอน (X= 3.65) 

ตาราง 8 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

            ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. สถานศกึษามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ 

จัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีอย่างทั่วถึง 

4.27 0.73 มาก 

2. มีการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการ 

เบือ้งตน้ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

4.49 0.62 มาก 

3. มกีารประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการ 

ดำเนนิโครงการ  

4.36 0.70 มาก 

4. สถานศกึษามีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถาน 

ประกอบการ 

4.07 0.82 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

5. มกีารประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  4.27 0.77 มาก 

รวม 4.29 0.45 มาก 

  จากตาราง 8  แสดงว่าปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.29) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย  

3 อันดับดังนี้ คือ มีการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการเบือ้งตน้ของการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี (X= 4.49) มีการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการ

ดำเนนิโครงการ (X= 4.36) สถานศกึษามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีอย่างทั่วถึง (X= 4.27)  

ตาราง 9 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

            ด้านการดำเนินโครงการ 
 

 

ด้านการดำเนนิโครงการ 

ค่าสถติ ิ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกัน 

รับสมัครและคัดเลอืกนักเรยีน นักศึกษา 

ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด  

4.37 0.66 มาก 

2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การ 

สนับสนุนการเรียนการสอนระบบทวิภาค ี 

4.40 0.71 มาก 

3. แนวปฏิบัติที่ให้สถานศึกษาสอนวิชาชีพพื้นฐาน/ 

วิชาชีพทฤษฎี/การฝกึปฏิบัติเบื้องต้นมีความเหมาะสม  

4.30 0.78 มาก 

4. แนวปฏิบตัิที่สถานประกอบการสอนวิชาชีพที่ใช้ 

ในการประกอบอาชีพมีความเหมาะสม  

3.77 0.80 มาก 

5. สถานศึกษา สถานประกอบการและนักศึกษา 

มีการดำเนนิโครงการ่วมกัน  

3.97 0.79 มาก 

รวม 4.16 0.53 มาก 
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  จากตาราง 9  แสดงว่าปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.16)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย   

3 อันดับดังนี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาให้การสนับสนุนการเรียน 

การสอนระบบทวิภาคี (X= 4.40) สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันรับสมัคร 

และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด (X= 4.37) แนวปฏิบัติ 

ที่ให้สถานศกึษาสอนวิชาชีพพืน้ฐาน/วิชาชีพทฤษฎี/การฝกึปฏิบัติเบื้องต้นมีความเหมาะสม  

(X= 4.30) 

ตาราง 10 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

              ด้านหลักสูตร 
 

 

ด้านหลักสูตร 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ 

ของสถานประกอบการ  

4.40 0.71 มาก 

2. หลักสูตรสนองความต้องการของตลอดแรงงาน 4.13 0.67 มาก 

3. เนื้อหาตามหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพการณ์ 

ในปัจจุบัน 

3.70 0.82 มาก 

4. เนือ้หาตามหลักสูตรเหมาะสมกับเวลาในการเรียน 

การสอน 

3.60 0.85 มาก 

5. สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกัน 

จัดทำหลักสูตร  

4.14 0.76 มาก 

รวม 3.99 0.60 มาก 

  จากตาราง 10 แสดงว่าปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.99)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย   

3 อันดับดังนี้ คือ หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  

(X= 4.40) สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดทำหลักสูตร (X= 4.14)  

หลักสูตรสนองความต้องการของตลอดแรงงาน (X= 4.13) 
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ตาราง 11 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

             ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ 
 

 

ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. การจัดสรรงบประมาณตามแผนการเรียน 

มีความเหมาะสม 

3.74 0.77 มาก 

2. วัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนมคีวาม 

เหมาะสมเพียงพอและทันสมัย 

3.87 0.92 มาก 

3. สถานประกอบการมพีืน้ที่ฝึกการปฏิบัติงาน 

อย่างเหมาะสม 

3.90 0.79 มาก 

4. สถานประกอบการมคีวามพร้อมในการฝกึอาชีพ 

ตามสาขาวิชาที่ให้การฝึก 

4.14 0.72 มาก 

5. สถานประกอบการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ 

ฝกึอาชีพ 

3.70 0.90 มาก 

รวม 3.87 0.62 มาก 

  จากตาราง 11  แสดงว่าปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X= 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงอันดับ

จากมากไปหาน้อย  3  อันดับดังนี้  คอืสถานประกอบการมคีวามพร้อมในการฝึกอาชีพ

ตามสาขาวิชาที่ให้การฝึก (X= 4.14) สถานประกอบการมีพื้นที่ฝึกการปฏิบัติงาน 

อย่างเหมาะสม (X= 3.90) วัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนมคีวามเหมาะสมเพียงพอ

และทันสมัย ( X= 3.87)    
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ตาราง 12 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

             ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื 
 

 

ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. สถานประกอบการตอ้งมีความรู ้ความเข้าใจ 

ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.91 0.87 มาก 

2. สถานประกอบการมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

และมีความเป็นเอกภาพในการทำงาน 

3.81 0.83 มาก 

3. สถานประกอบการมสี่วนร่วมในการคัดเลือกผู้เรียน 

ระบบทวิภาคี ตามสมรรถนะที่สถานประกอบการ 

ต้องการ 

3.85 0.85 มาก 

4. สนับสนุนทรัพยากรการจัดการศึกษาโดยร่วมมอืกับ 

สถานศกึษาพัฒนาองค์ความรู ้ถ่ายทอด เทคโนโลยี 

ใหม่ ๆ ให้แก่ผูเ้รียน 

3.89 0.83 มาก 

5. สถานประกอบการมกีารจัดสวัสดิการที่จำเป็น  

รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องผู้เรยีน 

3.70 0.73 มาก 

รวม 3.83 0.60 มาก 

  จากตาราง 12  แสดงว่าปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอืโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (X= 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงอันดับ

จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ คอื สถาน ประกอบการตอ้งมคีวามรู้ ความเข้าใจในการ

จัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี (X= 3.91)  สนับสนุนทรัพยากรการจัดการศกึษา 

โดยร่วมมือกับสถานศกึษาพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียน 

(X= 3.89) สถานประกอบการมสี่วนร่วมในการคัดเลือกผูเ้รียนระบบทวิภาคี  

ตามสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ (X= 3.85)   
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ตาราง 13 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

              ด้านบุคลากร 
 

 

ด้านบุคลากร 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. ครูในสถานศกึษามีความเข้าใจในการจัดการ  

ศกึษาระบบทวิภาคี 

3.87 0.85 มาก 

2. ครูในสถานศกึษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ 

และเจตคติต่อการดำเนนิการระบบทวิภาคี 

3.73 0.81 มาก 

3. ครูฝึกในสถานประกอบการมคีวามเชี่ยวชาญ 

ในการใชส้ื่อการสอน 

3.73 0.85 มาก 

4. ครูฝกึในสถานประกอบการมคีวามชำนาญ 

ในการถ่ายถอดความรู้ 

3.69 0.86 มาก 

5. ครูฝกึในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้

และเจตคติต่อการดำเนนิการระบบทวิภาคี 

3.60 0.71 มาก 

รวม 3.73 0.69 มาก 

  จากตาราง 13 แสดงว่าปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.73)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย   

3 อันดับดังนี้ คือ ครูในสถานศกึษามีความเข้าใจในการจัดการ ศกึษาระบบทวิภาคี  

(X= 3.87) ครูในสถานศกึษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และเจตคตติ่อการดำเนินการระบบ

ทวิภาคี ( X= 3.73) ครูฝกึในสถานประกอบการมีความเช่ียวชาญในการใช้สื่อการสอน  

(X= 3.73) 
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ตาราง 14 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

             ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. สถานศกึษาและสถานประกอบการมกีาร่วมกัน 

จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

3.77 0.71 มาก 

2. มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

3.83 0.82 มาก 

3. เนื้อหาวิชามีความสอดคล้องกับแผนการเรียน  

และมีความสัมพันธ์กับการเรียนวิชาชีพ 

3.56 0.85 มาก 

4. มีการสอนเรื่องคุณธรรมและจรยิธรรม ระเบียบ 

วินัยและความรับผดิชอบในหนา้ที่ 

3.47 0.72 มาก 

5. การเรียนการสอนหลักสูตรมคีวามทันสมัย 

ต่อเทคโนโลยี 

3.63 0.79 มาก 

รวม 3.65 0.67 มาก 

  จากตาราง 14 แสดงว่าปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(X= 3.65)  เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย  

3 อันดับดังนี้  คอื มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

(X= 3.83) สถานศกึษาและสถานประกอบการมีการ่วมกันจัดทำแผนการเรียน 

ตลอดหลักสูตร (X= 3.77) การเรียนการสอนหลักสูตรมีความทันสมัยต่อเทคโนโลยี  

(X= 3.63) 
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ตาราง 15 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

              ด้านการวัดและประเมินผล 
 

 

ด้านการวัดและประเมินผล 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันกำหนด 

ระเบียบวิธีการวัดผล 

3.69 0.74 มาก 

2. มีการจดัตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเรียน 

การสอนในแต่ละสาขาวิชา 

3.67 0.70 มาก 

3. มกีารแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการ 

ประเมินผลการเรียนให้นักเรียนทราบก่อนทำการสอน 

3.83 0.73 มาก 

4. การวัดและประเมินผล สถานศกึษาและสถาน 

ประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการจบหลักสูตร 

ของนักเรียน 

3.73 0.73 มาก 

5. มกีารประเมินผลตรงตามศักยภาพของนักเรียน  

นักศึกษา 

3.99 0.82 มาก 

รวม 3.78 0.52 มาก 

  จากตาราง 15 แสดงว่าปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด 

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(X= 3.78) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงอันดับจากมาก 

ไปหาน้อย  3  อันดับดังนี้  คือ มีการประเมินผลตรงตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา  

(X= 3.99)  มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ละวิธีการประเมินผลการเรียนใหน้ักเรียน

ทราบก่อนทำการสอน (X= 3.83) การวัดและประเมินผล สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการจบหลักสูตรของนักเรียน (X= 3.73)   
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ตาราง 16 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

              ด้านการนเิทศและการตดิตามผล 
 

 

ด้านการนิเทศและการตดิตามผล 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. มีครูจากสถานศกึษาไปนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

ในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ 

4.27 0.73 มาก 

2. สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการนิเทศของครู 

จากสถานศกึษาทุกครั้ง 

3.63 0.84 มาก 

3. สถาศึกษาอำนวยความสะดวกจัดพาหนะสำหรับ 

ใช้ในการนเิทศของครู 

3.70 0.98 มาก 

4. มีการรายงานการฝึกภาคปฏิบัติให้ครูที่สอน 

ในสถานศกึษาและครูฝกึในสถานประกอบการ 

ให้ทราบตามเวลา 

3.49 0.77 มาก 

5. นักเรียน นักศึกษามีโอกาสตอบข้อซักถาม 

ในการนเิทศของครู  

3.87 0.75 มาก 

รวม 3.79 0.59 มาก 

  จากตาราง 16 แสดงว่าปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านการนเิทศและการติดตามผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

(X= 3.79)  เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย  

3  อันดับดังนี้  คือ มีครูจากสถานศกึษาไปนิเทศนักเรียน นักศกึษาในสถานประกอบการ

อย่างสม่ำเสมอ (X= 4.27) นักเรียน นักศึกษามีโอกาสตอบข้อซักถามในการนเิทศของครู 

(X= 3.87) สถาศกึษาอำนวยความสะดวกจัดพาหนะสำหรับใช้ในการนเิทศของครู  

(X= 3.70)   
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  ตอนที่ 3 การเปรียบเทยีบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถาน

ประกอบการและนักศกึษา 

ตาราง 17 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

             จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ 

             และนักศกึษา 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ของวิทยาลัย 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

sig 

การประชาสัมพันธ์  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

0.01 

75.05 

75.06 

0.00 

0.20 

0.02 1.00 

การดำเนินโครงการ 

 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

0.03 

106.06 

106.09 

0.01 

0.29 

0.04 0.99 

หลักสูตร 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

0.10 

135.05 

135.15 

0.03 

0.37 

0.09 0.97 

สือ่การเรยีนการสอน

และอาคารสถานที่  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

0.01 

141.87 

141.88 

0.00 

0.39 

0.01 1.00 

สถานประกอบการ

และความร่วมมอื 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

0.05 

131.83 

131.88 

0.02 

0.36 

0.04 0.99 

บุคลากร  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

0.09 

178.58 

178.67 

0.03 

0.49 

0.06 0.98 

 

 



128 

ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ของวิทยาลัย 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

sig 

การจัดการเรียนการสอน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

0.01 

166.84 

166.85 

0.00 

0.45 

 

0.01 1.00 

การวัดและประเมินผล 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

0.05 

101.59 

101.64 

0.02 

0.28 

0.06 0.98 

การนเิทศและการ

ติดตามผล 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

0.01 

130.05 

130.06 

0.00 

0.35 

0.01 1.00 

 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

0.01 

92.96 

92.97 

0.00 

0.25 

0.01 1.00 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .05; F3, 369 = 2.60) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( .01; F3, 369 = 3.78) 

 จากตาราง 17 แสดงว่า ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา  

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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  ตอนที่ 4  การเปรียบเทยีบปัจจัยทางการบริหารของวทิยาลัย ในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถาน

ประกอบการและนักศกึษา ที่มีอายุแตกต่างกัน 

ตาราง 18 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

              จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ 

              และนักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ของวิทยาลัย 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

sig 

การประชาสัมพันธ์  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.56 

74.51 

75.06 

0.28 

0.20 

1.38 0.25 

การดำเนินโครงการ 

 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.99 

105.10 

106.09 

0.50 

0.29 

1.74 0.18 

หลักสูตร 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.41 

134.74 

135.15 

0.21 

0.37 

0.57 0.57 

สื่อการเรียนการสอน 

และอาคารสถานที่  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.22 

141.66 

141.88 

0.11 

0.38 

0.29 0.75 

สถานประกอบการ 

และความร่วมมอื 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.63 

131.25 

131.88 

0.31 

0.36 

0.88 0.41 

บุคลากร  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.14 

178.53 

178.67 

0.07 

0.48 

0.14 0.87 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ของวิทยาลัย 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

sig 

การจัดการเรียน 

การสอน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.15 

166.70 

166.85 

0.07 

0.45 

0.16 0.85 

การวัดและประเมินผล 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.32 

101.32 

101.64 

0.16 

0.28 

0.58 0.56 

การนเิทศและการ

ติดตามผล 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.57 

129.49 

130.06 

0.29 

0.35 

0.82 0.44 

 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุม่ 

รวม 

2 

369 

371 

0.37 

92.60 

92.97 

0.19 

0.25 

0.74 0.78 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .05; F2, 370 = 3.00) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( .01; F2, 370 = 4.61) 

 จากตาราง 18 แสดงว่า ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ดัการสถานประกอบการและนักศึกษา 

ที่มอีายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

  ตอนที่ 5 การเปรียบเทยีบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถาน

ประกอบการและนักศกึษา ที่มีประเภทสถานศึกษาแตกต่างกัน  
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

              จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ 

              และนกัศึกษา ที่มีประเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน  
 

 

ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย 

ประเภทสถานศกึษา  

t 

 

 

sig รัฐบาล 

(N = 173) 

เอกชน 

(N = 199) 

X  S.D. 
X  S.D. 

1. การประชาสัมพันธ์  

2. การดำเนินโครงการ 

3. หลักสูตร 

4. สือ่การเรียนการสอน 

และอาคารสถานที่  

5. สถานประกอบการ 

และความร่วมมอื 

6. บุคลากร  

7. การจัดการเรยีนการสอน 

8. การวัดและประเมินผล 

9. การนเิทศและการตดิตามผล 

4.30 

4.16 

3.98 

3.84 

 

3.82 

 

3.69 

3.60 

3.76 

3.76 

0.45 

0.53 

0.61 

0.61 

 

0.58 

 

0.69 

0.67 

0.52 

0.60 

4.29 

4.17 

4.01 

3.89 

 

3.84 

 

3.76 

3.69 

3.80 

3.82 

0.45 

0.54 

0.60 

0.62 

 

0.61 

 

0.70 

0.67 

0.53 

0.59 

0.12 

0.23 

0.44 

0.81 

 

0.26 

 

0.98 

1.32 

0.64 

0.86 

0.91 

0.82 

0.66 

0.42 

 

0.80 

 

0.33 

0.19 

0.52 

0.39 

รวม 3.88 0.50 3.92 0.51 0.76 0.45 

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (α .05; t371 = 1.96) 

 ** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01; t371 = 2.58) 

 จากตาราง 19 แสดงว่า ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา  

ที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของวทิยาลัย 

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   
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  ตอนที่ 6  การเปรียบเทยีบปัจจัยทางการบริหารของวทิยาลัย ในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถาน

ประกอบการและนักศกึษา ในสถานศึกษาที่มีที่มีระดับการเปิดการเรยีนการสอน

แตกต่างกัน 

ตาราง 20 การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

              จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ 

              และนักศึกษา ในสถานศกึษาที่มทีี่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ของวิทยาลัย 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

sig 

การประชาสัมพันธ์  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.02 

75.04 

75.06 

0.01 

0.20 

0.05 0.95 

การดำเนินโครงการ 

 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.14 

105.95 

106.09 

0.07 

0.29 

0.24 0.79 

หลักสูตร 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.20 

134.95 

135.151 

0.10 

0.37 

0.28 0.76 

สื่อการเรียนการสอน

และอาคารสถานที่  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.49 

141.39 

141.88 

0.25 

0.38 

0.64 0.53 

สถานประกอบการ

และความร่วมมอื 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.11 

131.77 

131.88 

0.05 

0.36 

0.15 0.86 

บุคลากร  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

1.03 

177.64 

178.67 

0.52 

0.48 

1.07 0.34 
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ตาราง 20  (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ของวิทยาลัย 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

sig 

การจัดการเรียน 

การสอน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

2.06 

164.79 

166.85 

1.03 

0.45 

2.30 0.10 

การวัดและประเมินผล 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.66 

100.97 

101.64 

0.33 

0.27 

1.21 0.30 

การนเิทศและการ

ติดตามผล 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.68 

129.38 

130.06 

0.34 

0.35 

0.97 0.38 

 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.42 

92.55 

92.97 

0.21 

0.25 

0.83 0.44 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .05; F2,370 = 3.00) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( .01; F2,370 = 4.61) 

 จากตาราง 20 แสดงว่า ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา 

ในสถานศกึษาที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 



134 

  ตอนที ่7  การวเิคราะห์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

ตาราง 21 การวิเคราะห์ประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

             ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร โดยรวม 
 

 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวภิาคี 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป   

3. สมรรถนะวิชาชีพ 

3.79 

3.80 

3.81 

0.53 

0.69 

0.59 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.80 0.53 มาก 

 จากตาราง 21  ประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีว ศกึษาจังหวัดสกลนคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X= 3.80) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คอื 

สมรรถนะวิชาชีพ (X= 3.81) สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  (X= 3.80) คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ (X= 3.79) 

ตาราง 22 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษา 

              จังหวัดสกลนคร ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละในการช่วยเหลอื 

เพื่อนร่วมงาน 

3.76 0.92 มาก 

2. นักเรียน นักศกึษามีความเคารพ เชื่อฟัง เอาใจใส่ 

ดูแลช่วยเหลอืครู  

3.55 1.02 มาก 

3. นักเรียน นักศึกษาไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และไม่เล่น 

การพนนัขณะปฏบิัติงาน 

3.74 0.93 มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ค่าสถิติ  

ระดับ 

X  S.D.  

4. นักเรียน นักศกึษารักและภูมใิจในงานที่ปฏิบัติ 3.72 1.102 มาก 

5. นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

ของสถานประกอบการ 

3.80 0.96 มาก 

6. นักเรียน นักศกึษาปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วง 

ตามเป้าหมาย 

3.80 0.98 มาก 

7. นักเรียน นักศึกษาแสดงกิริยาท่าทางสุภาพ  

พูดจาสุภาพ  

3.77 0.92 มาก 

8. เมื่อมีสิ่งไม่ถูกต้องนักเรียน นักศกึษา  

แสดงออกและทักท้วงในสิ่งที่ถูกต้อง 

3.90 0.83 มาก 

9. นักเรียน นักศึกษาทำงานอย่างแข็งขัน  

ไม่ปล่อยปะละเลย 

3.72 1.04 มาก 

10. นักเรียน นักศึกษาใช้ทรัพย์สินของตนเอง 

และทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 

3.92 0.87 มาก 

11. นักเรียน นักศึกษาไม่เกี่ยงงานที่ทำยาก 3.84 0.86 มาก 

12. นักเรียน นักศกึษาสามารถช่วยเหลอืตนเอง 

โดยไม่เป็นภาระของเพือ่นร่วมงาน 

3.83 0.90 มาก 

13. นักเรียน นักศึกษาแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ  

มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3.71 0.86 มาก 

14. นักเรียน นักศกึษานำความรู ้ข่าวสารใหม่ ๆ  

และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.91 0.99 มาก 

15. นักเรียน นักศึกษาคิดเพื่อแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติ 

อย่างละเอียด รอบคอบและมีเหตุผล 

3.88 1.07 มาก 

รวม 3.79 0.53 มาก 
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 จากตาราง 22  แสดงว่าประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (X= 3.79)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ   

เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย  3  อันดับดังนี้  คือ นักเรียน นักศึกษาใช้ทรัพย์สินของ

ตนเองและทรัพยากรของส่วนร่วมอย่างประหยัด (X= 3.92) นักเรียน นักศึกษานำความรู้ 

ข่าวสารใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน (X= 3.91) เมื่อมีสิ่งไม่ถูกต้อง

นักเรียน นักศึกษา แสดงออกและทักท้วงในสิ่งที่ถูกต้อง (X= 3.90) 

ตาราง 23 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษา 

              จังหวัดสกลนคร ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 

 

ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. นักเรียน นักศึกษาสามารถฟังและดูสารในงาน 

อาชีพจากสื่อบุคคลสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

และแหล่งเรยีนรู้ในชุมชน 

3.91 1.02 มาก 

2. นักเรียน นักศึกษาสามารถพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น ตามมารยาท 

ของสังคมได้ 

3.73 0.97 มาก 

3. นักเรียน นักศึกษาสามารถพูดติดต่อกิจธุระ  

สรุปความและแสดงความคิดเห็น 

3.87 0.92 มาก 

4. นักเรียน นักศกึษาอ่านข่าว บทความ สารคดี 

หรอืโฆษณา จากสิง่พิมพ์หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

ในปัจจุบันได้ 

3.98 0.98 มาก 

5. นักเรียน นักศึกษาเขียนข้อความตดิต่อกิจธุระ  

เขียนบันทึกข้อความการกรอกแบบฟอร์มได้ 

4.07 0.86 มาก 

6. นักเรียน นักศึกษาเขียนสรุปความ รายงาน 

เชงิวิชาการและแสดงความรู้สกึในโอกาสต่าง ๆ 

3.93 1.01 มาก 

7. นักเรียน นักศึกษาสามารถสื่อสารโดยใช้ 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวัน 

3.67 1.01 มาก 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

 

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

8. นักเรียน นักศึกษาสามารถสื่อสารโดยใช้ 

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

3.60 1.01 มาก 

9. นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

4.06 0.91 มาก 

10. นักเรียน นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาในงานอาชีพ 

โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

3.83 0.94 มาก 

11. นักเรียน นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาในงานอาชีพ 

โดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

3.71 1.02 มาก 

12. นักเรียน นักศกึษา ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  

วัฒนธรรม สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองด ี 

3.74 0.93 มาก 

13. นักเรียน นักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพและ 

สุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการ 

ด้านสุขศกึษาและพลศกึษา 

3.61 0.91 มาก 

14. นกัเรียน นักศกึษาปฏิบัติตนตามหลักในงานอาชีพ  

หลักการบริหารงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัยในการทำงาน 

3.58 0.92 มาก 

15. นักเรียน นักศึกษามีการใช้คอมพิวเตอร์  

ระบบสารสนเทศระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูป 

และอินเทอร์เน็ตตามหลักการและกระบวนการ 

ตามลกัษณะงานอาชีพ 

3.75 1.15 มาก 

รวม 3.80 0.69 มาก 

 จากตาราง 23 แสดงว่าประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย 

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X= 3.80)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงอันดับ

จากมากไปหาน้อย  3  อันดับดังนี้  คอื นักเรียน นักศึกษาเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ  
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เขียนบันทึกข้อความการกรอกแบบฟอร์มได้ (X= 4.07) นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมอันพึงประสงค์ (X= 4.06) นักเรียน นักศึกษาอ่านข่าว 

บทความ สารคดีหรือโฆษณา จากสิ่งพิมพ์หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์นปัจจุบันได้ (X= 3.98) 

ตาราง 24 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษา 

             จังหวัดสกลนคร ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 

 

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

1. นักเรียน นักศึกษาสามารถทำงานได้ตามระบบ 

ของสถานประกอบการ 

3.75 0.85 มาก 

2. นักเรียน นักศกึษาสามารถดำเนินงานจัดการ 

และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

3.60 0.95 มาก 

3. นักเรียน นักศกึษาสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสั่ง 

รายการอาหารและการคิดเงนิ 

3.34 1.05 มาก 

4. นักเรียน นักศกึษาแต่งกายสุภาพ ทรงผมสุภาพ  

เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

4.35 0.85 มาก 

5. นักเรียน นักศึกษานำความรูด้้านทักษะพืน้ฐาน 

ด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติจรงิ 

4.05 0.95 มาก 

6. นักเรียน นักศึกษาสามารถจำแนกประเภท 

ของโครงสร้างของงาน บทบาท หน้าที่ในสถาน 

ประกอบการที่ตนปฏิบัติได้ 

3.71 1.03 มาก 

7. นักเรียน นักศึกษามีความรับผดิชอบงานในสถาน 

ประกอบการที่ตนปฏิบัติ 

3.84 0.99 มาก 

8. นักเรียน นักศกึษาสามารถนำความรูด้้านทักษะการ 

ขายและการให้บริหารมาปรับใช้ในขณะปฏิบัติงาน 

3.71 1.10 มาก 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

 

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
ค่าสถิติ  

ระดับ 
X  S.D. 

9. นักเรียน นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการ 

พืน้ฐานงานอาชีพในการปฏิบัติงานจริงได้ 

3.91 0.94 มาก 

10. นักเรียน นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับสินค้า 

และสามารถแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

3.74 0.77 มาก 

11. นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้เอกสารต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

3.84 0.82 มาก 

12. นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดแสดง จัดเรียน 

สินค้าเพื่อส่งเสริมการขายในงานที่ปฏิบัติ 

3.78 0.96 มาก 

13. นักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมอื 

ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

3.91 0.87 มาก 

14. นักเรียน นักศกึษามสามารถตรวจสอบสินค้า 

เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย 

3.87 0.96 มาก 

15. นักเรียน นักศกึษาเลือกใช้เครื่องมอืในการ 

ปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอน 

และเวลาในการทำงาน 

3.68 0.83 มาก 

รวม 3.81 0.59 มาก 

 จากตาราง 24  แสดงว่าประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X= 3.81)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงอันดับ

จากมากไปหาน้อย  3  อันดับดังนี้  คอื นักเรียน นักศึกษาแต่งกายสุภาพ ทรงผมสุภาพ 

เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ(X= 4.35) นักเรียน นักศึกษานำความรู้ดา้นทักษะพืน้ฐาน 

ด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติจรงิ (X= 4.05) นักเรียน นักศกึษาสามารถ

เลือกใช้เครื่องมอืในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (X= 3.91)   
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  ตอนที่ 8  การเปรียบเทยีบประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา 

ตาราง 25 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย   

              ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู  

              ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา 
 

ประสิทธิผลการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคี 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

sig 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

2.21 

102.28 

104.50 

0.74 

0.28 

2.65* 0.04 

สมรรถนะหลักและ 

สมรรถนะทั่วไป   

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

21.74 

154.01 

175.75 

7.25 

0.42 

17.32** 0.00 

สมรรถนะวิชาชีพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

2.12 

127.63 

129.75 

0.71 

0.35 

2.04 0.11 

 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

368 

371 

6.25 

97.90 

104.16 

2.09 

0.27 

7.84** 0.00 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .05; F3, 369 = 2.60) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( .01; F3, 369 = 3.78) 

 จากตาราง 25 แสดงวา่ ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา 

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ดา้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้นำมาเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe´ ดัง

ตาราง 26 – 28  

ตาราง 26 เปรียบเทียบรายคู่ระดับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

              ในสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู  

              ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษาโดยรวม  
 

สถานภาพ  ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการ 

นักศึกษา 

 
X  3.90 3.94 3.62 3.78 

ผูบ้ริหาร 3.90 - 0.05 0.28* 0.12 

ครู 3.94 - - 0.33* 0.16 

ผูจ้ดัการสถาน

ประกอบการ 

3.62 - - - 0.16 

นักศึกษา 3.78 - - - - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 26 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า  

ระดับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร คร ูผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศกึษา 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารและครู มคีวาม

คิดเห็นในระดับประสทิธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดสกลนคร มากกว่าผู้จัดการสถานประกอบการ ส่วนผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็น

ไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 27 เปรียบเทียบรายคู่ระดับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

              ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู  

              ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 

สถานภาพ  ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการ 

นักศึกษา 

 
X  3.83 3.88 3.68 3.78 

ผูบ้ริหาร 3.83 - 0.05 0.15 0.06 

ครู 3.88 - - 0.20* 0.10 

ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการ 

3.68 - - - 0.09 

นักศึกษา 3.78 - - - - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 27 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า  

ระดับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและ

นักศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยครูมคีวามคิดเห็นในระดับประสทิธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มากกว่าผู้จัดการสถานประกอบการ ส่วนผู้บริหาร  

ครู และนักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 28 เปรียบเทียบรายคู่ระดับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย   

              ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการ 

              สถานประกอบการและนักศึกษา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป   
 

สถานภาพ  ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการ 

นักศึกษา 

 
X  4.04 4.06 3.47 3.74 

ผูบ้ริหาร 4.04 - 0.02 0.56* 0.30* 

ครู 4.06 - - 0.58* 0.32* 

ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการ 

3.47 - - - 0.26* 

นักศึกษา 3.74 - - - - 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 28 เมือ่ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า  

ระดับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร คร ูผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศกึษา  

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

โดยผูบ้ริหาร ครู และนักศกึษา มคีวามคิดเห็นในระดับประสทิธิผลการจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนครมากกว่าผู้จัดการสถานประกอบการ 

ผูบ้ริหารและครูมคีวามคิดเห็นมากกว่านักศึกษา ส่วนผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน 

  ตอนที่ 9  การเปรียบเทยีบประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ของวิทยาลัย  ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มีอายุแตกต่างกัน  
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ตาราง 29 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

              ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู  

              ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มอีายุแตกต่างกัน  
 

ประสิทธิผลการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคี 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

sig 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.06 

104.44 

104.50 

0.03 

0.28 

0.10 0.91 

สมรรถนะหลักและ

สมรรถนะทั่วไป   

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.75 

175.00 

175.75 

0.38 

0.47 

0.79 0.46 

สมรรถนะวิชาชีพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.48 

129.27 

129.75 

0.24 

0.35 

0.68 0.51 

 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.08 

104.08 

104.16 

0.04 

0.28 

0.13 0.88 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .05; F3,369 = 2.60) 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( .01; F3,369 = 3.78) 

 จากตาราง 29 แสดงว่า ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา 

ที่มอีายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของ

วิทยาลัย  ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร โดยรวมและร้ายด้านไม่แตกต่างกัน  

  ตอนที่ 10  การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ของวทิยาลัย  ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มีประเภทสถานศึกษาแตกต่างกัน

  

 



145 

ตาราง 30 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

              ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู  

              ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน 
 

 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาคี 

ประเภทสถานศกึษา  

t 

 

sig รัฐบาล 

(N = 173) 

เอกชน 

(N = 199) 

X  S.D. 
X  S.D. 

1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

2. สมรรถนะหลัก 

และสมรรถนะทั่วไป   

3. สมรรถนะวิชาชีพ 

3.75 

 

3.68 

3.79 

0.53 

 

0.73 

0.58 

3.83 

 

3.91 

3.83 

0.53 

 

0.63 

0.61 

1.42 

 

3.12** 

0.64 

0.16 

 

0.00 

0.52 

รวม 3.74 0.55 3.85 0.51 2.06* 0.04 

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (α .05; t371 = 1.96) 

 ** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (α .01; t371 = 2.58) 

 จากตาราง 30 แสดงว่า ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศกึษา  

ที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบ

ทวิภาคีของวทิยาลัย  ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา 

ทีส่ังกัดสถานศกึษาของเอกชนมคีวามคิดเห็นมากกว่าสังกัดสถานศกึษาของรัฐบาลและด้าน

สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษาทีส่ังกัดสถานศกึษาของเอกชน 

มคีวามคิดเห็นมากกว่าสังกัดสถานศกึษาของรัฐบาล 

  ตอนที่ 11 การเปรยีบเทยีบประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ของวิทยาลัย  ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ตามความคดิเห็นของผู้บรหิาร 

ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษาในสถานศึกษาที่มีที่มีระดับการเปิด 

การเรียนการสอนแตกต่างกัน 
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ตาราง 31 การเปรียบเทียบประสทิธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

             ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการ 

             สถานประกอบการและนักศึกษาในสถานศกึษาที่มทีี่มรีะดับการเปิดการเรียน 

             การสอนแตกต่างกัน 
 

ประสิทธิผลการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคี 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

 

df 
 

SS 
 

MS 
 

F 
 

sig 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.42 

104.07 

104.50 

0.21 

0.28 

0.75 0.47 

สมรรถนะหลักและ 

สมรรถนะทั่วไป   

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

2.12 

173.63 

175.75 

1.06 

0.47 

2.25 0.11 

สมรรถนะวิชาชีพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.31 

129.45 

129.75 

0.15 

0.35 

0.44 0.65 

 

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

369 

371 

0.74 

103.41 

104.16 

0.37 

0.28 

1.33 0.27 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( .05; F2,370 = 3.00) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( .01; F2,370 = 4.61) 

 จากตาราง 31 แสดงว่า ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการ 

และนักศึกษาในสถานศกึษาที่มรีะดับการเปิดการเรียนการสอนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็น

ต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  ตอนที่ 12  การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร

กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาควีิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

สกลนคร  
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ตาราง 32  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y1 Y2 Y3 X Y 

 X1 1.00              

X2 0.69** 1.00             

X3 0.80** 0.73** 1.00            

X4 0.62** 0.80** 0.81** 1.00           

X5 0.52** 0.83** 0.68** 0.84** 1.00          

X6 0.58** 0.75** 0.76** 0.77** 0.80** 1.00         

X7 0.56** 0.65** 0.66** 0.65** 0.59** 0.79** 1.00        

X8 0.64** 0.59** 0.58** 0.52** 0.42** 0.65** 0.81** 1.00       

X9 0.64** 0.71** 0.77** 0.68** 0.62** 0.71** 0.76** 0.73** 1.00      

Y1 0.10* 0.35** 0.17** 0.31** 0.43** 0.29** 0.15** 0.06 0.14** 1.00     

Y2 0.07 0.20** 0.11* 0.16** 0.25** 0.19** 0.01 0.16** 0.01 0.65** 1.00    

Y3 0.17** 0.14** 0.22** 0.21** 0.25** 0.16** 0.02 0.11* 0.05 0.68** 0.64** 1.00   

X 0.77** 0.88** 0.89** 0.88** 0.83** 0.90** 0.85** 0.77** 0.87** 0.25** 0.11* 0.14** 1.00  

Y 0.13* 0.26** 0.18** 0.25** 0.34** 0.24** 0.04 0.13* 0.06 0.87** 0.89** 0.88** 0.18** 1.00 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 32 แสดงว่า  ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมีความสัมพันธ์กันทางบวก

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (r = 0.18) 

  เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผล 

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา โดยภาพรวมในแต่ละ

ด้าน พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านการ

ดำเนินโครงการ (r = 0.26) ดา้นหลักสูตร (r = 0.18) ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคาร

สถานที่ (r = 0.25) ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื (r = 0.34) ด้านบุคลากร          

(r = 0.24) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (r = 0.87) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ทั่วไป (r = 0.89) และด้านสมรรถนะวิชาชีพ (r = 0.88) และมีความสัมพันธ์กันทางบวก

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ (r = 0.13) และด้านการ

วัดและประเมินผล (r = 0.13) ส่วนด้านที่เหลือไม่มีความสัมพันธ์กัน    

  ตอนที่ 13  การวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคขีองวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

ตาราง 33 อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ 

              จัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

              โดยรวม 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 b SE.b   t Sig 

ด้านสถานประกอบการ 

และความร่วมมอื (X5) 

0.34 0.12 0.23 0.07 0.26 3.20** 0.00 

ด้านการวัดและประเมินผล (X8) 0.46 0.21 0.54 0.07 0.53 7.77** 0.00 

ด้านบุคลากร (X6) 0.48 0.23 0.21 0.07 0.28 3.02** 0.00 

ด้านการประชาสัมพันธ์ (X1) 0.50 0.25 0.20 0.07 0.17 2.75** 0.00 

R = 0.50   R2  =0.25   a = 3.30   S.E.est = 0.50 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 33  ตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธผิล

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร โดยรวม 

ตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ 9 ตัวแปร พบว่า มีตัวแปร 4 ตัวแปร ที่สามารถพยากรณ์การจัด

การศกึษาระบบทวิภาคี (Y) ของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื (X5)  

ด้านการวัดและประเมินผล (X8) ด้านบุคลากร (X6) ด้านการประชาสัมพันธ์ (X1) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.26 , 0.53, 0.28 และ 0.17 ตามลำดับ สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ได้รอ้ยละ 25 และมคีวามคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 0.50  สามารถเขียนสมการ

พยากรณ์ได้  

  สมการในรูปคะแนนดบิ คอื Y´ = 3.30+0.23X5+0.54X8+0.21X6+0.20X1 

  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คอื Zy´ = 0.26Z5+0.53Z8+0.28Z6+0.17Z1 

ตาราง 34 อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัด 

              การศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

              ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 b SE.b   t Sig 

ด้านสถานประกอบการและ 

ความร่วมมือ (X5) 

0.43 0.18 0.28 0.08 0.31 3.66** 0.00 

ด้านการวัดและประเมินผล (X8) 0.50 0.25 0.52 0.08 0.52 6.42** 0.00 

ด้านการดำเนนิโครงการ (X2) 0.52 0.27 0.35 0.09 0.36 3.88** 0.00 

ดา้นการจัดการเรียนการสอน (X7) 0.54 0.29 0.21 0.07 0.26 3.01** 0.00 

ด้านหลักสูตร (X3) 0.55 0.30 0.15 0.06 0.17 2.49* 0.01 

 R = 0.55   R2  =0.30   a = 3.09   S.E.est = 0.48 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 34  ตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ 9 ตัวแปร พบว่า มีตัวแปร 5 ตัว 
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แปร ที่สามารถพยากรณ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ได้แก่ ดา้นสถานประกอบการและความร่วมมอื (X5) ด้านการวัดและประเมินผล (X8)  

ด้านการดำเนินโครงการ (X2) ด้านการจัดการเรียนการสอน (X7) และมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านหลักสูตร (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.31, 0.52, 

0.36, 0.26 และ 0.17 ตามลำดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลที่มตี่อการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้รอ้ยละ 30 และมคีวามคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 0.48 สามารถเขียนสมการ

พยากรณ์ได้  

    สมการในรูปคะแนนดบิ คอื  Y´ = 3.09+0.28X5 +0.52X8 +0.35X2 

+0.21X7+0.15X3 

    สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คอื Zy´ = 0.31Z5+0.52Z8+0.36Z2 

+0.26Z7+0.17Z3 

ตาราง 35 อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัด 

              การศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

              ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 b SE.b   t Sig 

ด้านการวดัและประเมินผล  

(X8) 

0.39 0.15 0.72 0.08 0.54 8.73** 0.00 

ด้านบุคลากร (X6) 0.43 0.19 0.35 0.08 0.35 4.65** 0.00 

ดา้นการดำเนนิโครงการ (X2) 0.46 0.21 0.34 0.09 0.26 3.66** 0.00 

 R = 0.46   R2  =0.21   a = 3.81   S.E.est = 0.67 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 35 ตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การจดัการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ 9 ตัวแปร พบว่า มีตัวแปร  

3 ตัวแปร ที่สามารถพยากรณ์การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด 
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อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ .01 ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล (X8) ด้านบุคลากร (X6) ด้านการ

ดำเนนิโครงการ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.54 , 0.35 และ 0.26 

ตามลำดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธผิลที่มี

ต่อการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้รอ้ยละ 21 

และมคีวามคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 0.67 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้  

  สมการในรูปคะแนนดบิ คอื  Y´ = 3.81+0.72X8 +0.35X6 +0.34X2 

  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คอื Zy´ = 0.54Z8+0.35Z6+0.26Z2 

ตาราง 36 อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัด 

              การศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

              ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 b SE.b   t Sig 

ดา้นสถานประกอบการ 

และความร่วมมอื (X5) 

0.25 0.06 0.41 0.09 0.41 4.78** 0.00 

ด้านการวัดและประเมินผล (X8) 0.35 0.12 0.43 0.07 0.38 5.89** 0.00 

ด้านการประชาสัมพันธ์ (X1)  0.41 0.16 0.45 0.10 0.35 4.80** 0.00 

ด้านการดำเนนิโครงการ (X2) 0.42 0.17 0.24 0.12 0.22 2.03* 0.04 

 R = 0.42   R2  =0.17   a = 2.90   S.E.est = 0.57 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 36 ตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ 9 ตัวแปร พบว่า มีตัวแปร 4 ตัวแปร  

ที่สามารถพยากรณ์การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่  

ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื (X5) ด้านการวัดและประเมินผล (X8)  
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ด้านการประชาสัมพันธ์ (X1) และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการดำเนิน

โครงการ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.41, 0.43, 0.45 และ 0.22 

ตามลำดับ สามารถอธิบายความแปรปรวนปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ที่มตี่อการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้ร้อยละ 17 และมีความ

คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 0.57 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้  

  สมการในรูปคะแนนดบิ คอื  Y´ = 2.90+0.41X5+0.43X8  +0.45X1 +0.24X2 

  สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คอื Zy´ = 0.41Z5+0.38Z8+0.35Z1+0.22Z2 

ตอนที่  2  แนวทางส่งเสริมการจดัการศึกษาระบบทวภิาคีของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

 แนวทางส่งเสริมการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร โดยผู้วจิยัได้ศกึษาตามกรอบแนวคิด ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูผูส้อนปรากฏว่า  

ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษา 

              ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร        
 

ปัจจัยทางการบรหิาร 

การศึกษาระบบทวิภาค ี สรุป 

มีอำนาจ

พยากรณ์ 

ไมม่ีอำนาจ

พยากรณ์ 

ควร

ส่งเสรมิ 

ไม่จำเป็น 

ต้องส่งเสรมิ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ (X1)     

ด้านการดำเนนิโครงการ (X2)     

ด้านหลักสตูร (X3)     

ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคาร 

สถานที่ (X4) 

    

ด้านสถานประกอบการ 

และความร่วมมอื (X5) 

    

ด้านบุคลากร (X6)      

ด้านการจัดการเรยีนการสอน (X7)     
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ตาราง 37 (ต่อ) 

ปัจจัยทางการบรหิาร 

การศึกษาระบบทวิภาค ี สรุป 

มอีำนาจ

พยากรณ์ 

ไม่มีอำนาจ

พยากรณ์ 

ควร

ส่งเสรมิ 

ไม่จำเป็น 

ต้องส่งเสรมิ 

ด้านการวัดและประเมินผล (X8)     

ด้านการนิเทศและการตดิตามผล 

(X9) 

    

 จากตาราง 37 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มี 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ (X1) ดา้นสถานประกอบการและความร่วมมอื (X5) ด้านบุคลากร 

(X6) ด้านการวัดและประเมินผล (X8) ซึ่งผูว้จิัยจะได้นำปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลทั้ง 4 ดา้น ไปหาแนวทางส่งเสริมต่อไป 

  แนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคขีองวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ในด้านที่ตอ้งนำไปหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศกึษาระบบ

ทวิภาคีของวทิยาลัย ซึ่งผูว้ิจัยนำปัจจัยทางการบริหาร จำนวน 4 ด้าน จัดทำแบบ

สัมภาษณ์ เพื่อไปหาแนวทางส่งเสริมโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน 

จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   1. แนวทางส่งเสรมิปัจจัยทางการบริหาร ด้านการประชาสัมพันธ์  

ที่ส่งผลต่อประสิทธผิลนการจดัการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวดัสกลนคร 

    ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “...การจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้น

สถานศกึษาควรดำเนินการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีอย่างมคีุณภาพทั้งการเพิ่ม

ปริมาณผูเ้รียนและการเพิ่มจำนวนสถานประกอบการ ในการเพิ่มปริมาณผูเ้รียนสถานตอ้ง

มกีารประชาสัมพันธ์การเข้าศกึษาในอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ทั้งในรูปแบบเอกสาร 

วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์  21 มกราคมคม 2564) 
 



154 

     “...ในการจัดการศกึษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มีการจัดทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน มีสถานประกอบการ

หลายรูปแบบเข้าร่วมโดยสถานประกอบการมีการรับนักศึกษาเขาอยู่ในความรับผิดชอบ

ดูแลและให้ฝกึความรูด้้านวิชาชีพ สถานประกอบการมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรอื

ความมเีอกภาพในการทำงาน ควรสลับสถานที่จัดประชุมสัมมนาระหว่างสถานศกึษา 

กับสถานประกอบการ...” 

(เพลินพิศ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์ 14 มกราคมคม 2564) 

     “...สถานศกึษาควรมกีารประสานงานกันระหว่างสถานศกึษากับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...” 

(สถิต  สำราญสุข, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 

     “...สถานศกึษาและสถานประกอบการมสีถานที่ติดต่อแลกเปลี่ยน

ข่าวสาร เช่น สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี เป็นต้น...” 

(ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมอืง, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 

     “...จัดหาช่องทางการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันหลาย ๆ ทาง เช่น 

ติดต่อผ่าน web site ตู้ ป.ณ. เป็นต้น...” 

(วรรณภา พ่วงกุล, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 

     “...สถานศกึษามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการ

อาชีวศกึษา มกีารประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการเบือ้งตน้ของการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาค.ี..”  

(มนัสนันท์ ราตรหีว่าง, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 

     “...มีการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการเบื้องต้น 

ของการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี...” 

(บุญเสริม เสริมสกุล, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 

     “...มีการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจในหลักการ

ดำเนินโครงการภายในเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีอย่างทั่วถึง...” 

(วจิติร พลเศษ, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
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     “...ในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีควรมีการปฐมนเิทศ

นักเรียน นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน...” 

(ประภัสสร อินทรวิศิษฎ์, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 

     “...สถานประกอบการมกีารประชาสัมพันธ์ มกีารประสานงาน 

กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น วทิยุ โทรทัศน์..” 

(บุหลัน  วิจติรคุณานันท์, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 

ตาราง 38 สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญแนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร  

              ด้านการประชาสัมพันธ์        

แนวทางสง่เสรมิปัจจัยทางการ 

บรหิารด้านการประชาสัมพนัธ์ 

ผู้เช่ียวชาญท่านที ่

คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษา 

ในอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีทั้ง 

ในรูปแบบเอกสาร วทิยุ 

กระจายเสียง หนังสอืพิมพ์ 

สื่อออนไลน์อย่างทั่วถึง 

และสม่ำเสมอ 

          7 70.00 

2. สลับสถานที่จัดประชุม 

สัมมนาระหว่างสถานศกึษา 

กับสถานประกอบการ 

          3 30.00 

3. มกีารประสานงานกัน

ระหว่างสถานศกึษากับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

          6 60.00 

4. สถานศกึษาและสถาน

ประกอบการมสีถานที่ติดต่อ

แลกเปลี่ยนข่าวสาร เช่น  

สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  

เป็นต้น  

          8 80.00 
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ตาราง 38 (ต่อ)  
 

แนวทางสง่เสรมิปัจจยัทางการ 

บรหิารด้านการประชาสัมพนัธ์ 

ผู้เช่ียวชาญท่านที ่

คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. จัดหาช่องทางการตดิต่อ 

สื่อสารซึ่งกันและกันหลาย ๆ  

ทาง เช่น ตดิต่อผ่าน web site 

ตู้ ป.ณ. เป็นต้น  

          8 80.00 

6. สถานศึกษามีการ

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจดัการ

อาชีวศึกษามีการประชุมสัมมนา

สรา้งความเขา้ใจในหลักการ

เบื้องต้นของการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

          3 30.00 

7. มีการประชุมสมัมนาสรา้งความ

เข้าใจในหลักการเบื้องต้นของการ

จัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 

          3 30.00 

8. มีการประชาสัมพนัธ์และการ

สรา้งความเขา้ใจในหลักการดำเนิน

โครงการภายในเก่ียวกับการจดัการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

อย่างทั่วถงึ 

          2 20.00 

9. ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคคีวรมีการปฐมนิเทศ

นักเรยีนนักศึกษาก่อนเปิด 

ภาคเรยีน  

          2 20.00 

10. สถานประกอบการมีการ

ประชาสัมพันธ์ มีการประสานงาน

กับหน่วยงานที่มสี่วนเก่ียวขอ้งมี

การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ 

เช่น วิทยุ โทรทัศน ์

          7 70.00 
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 จากตาราง 38  ผลการสังเคราะห์แนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร  

ด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครจาการสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญพบว่ามีจำนวน 10 แนวทาง 

ซึ่งผูว้ิจัยได้พิจารณาแนวทางที่มคี่าความถี่สูงตั้งแต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็น

แนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

ได้จำนวน 5 แนวทาง คือ 

  1. ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาในอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในรูปแบบ

เอกสาร วทิยุกระจายเสียง หนังสือพมิพ์สื่อออนไลน์อย่างทั่วถงึและสม่ำเสมอ 

  2. มีการประสานงานกันระหว่างสถานศกึษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3. สถานศึกษาและสถานประกอบการมสีถานที่ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร 

เช่น สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี เป็นต้น  

  4. จัดหาช่องทางการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันหลาย ๆ ทาง เช่น  

ติดต่อผ่าน web site ตู้ ป.ณ. เป็นต้น  

  5. สถานประกอบการมกีารประชาสัมพันธ์ มกีารประสานงานกับหน่วยงาน

ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น วทิยุ โทรทัศน์ 

   2. แนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร ด้านสถานประกอบการ 

และความร่วมมอื ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

    ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “...ในการจัดการศกึษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีควรหามาตรการ

ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในส่วนของการเลือกสถาน

ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการศกึษาระบบทวิภาค...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์  21 มกราคมคม 2564) 

     “...ควรมีการคัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ...” 

(เพลินพิศ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์ 14 มกราคมคม 2564) 
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     “...มีการจัดประชุมระหว่างสถานศกึษากับสถานประกอบการ 

เพื่อกำหนดงบประมาณในการศึกษาตลอดหลักสูตร...” 

(สถิต  สำราญสุข, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 

     “...สถานประกอบการและสถานศกึษาควรจัดหาเจา้หน้าที่ 

เพื่อรับผิดชอบการศกึษาระบบทวิภาคีโดยเฉพาะตนเอง...” 

(ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 

     “...ควรหามาตรการว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพการจัดการ

อาชวีศึกษาระบบทวิภาคี...” 

(วรรณภา พ่วงกุล, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 

     “...หน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการทางธุรกิจ หรอืหน่วยงาน

ราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมจัดการศกึษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ โดยการรับนักศกึษาเขาอยู่ในความรับผดิชอบดูแลและให้ฝกึความรู้ด้าน 

วิชาชีพ...”  

(มนัสนันท์ ราตรหีว่าง, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 

     “...สถานประกอบการต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

หรอืความมีเอกภาพในการทำงาน มกีารมุ่งเนน้ในด้านนวัตกรรมขององค์กร...” 

(บุญเสริม  เสริมสกุล, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 

     “...สถานประกอบการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี...” 

(วิจติร  พลเศษ, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 

     “...สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้เรียนระบบ

ทวิภาคี ตามสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ...” 

(ประภัสสร อินทรวิศิษฎ์, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 

     “...ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ครูฝกึในสถานประกอบการ

สนับสนุนทรัพยากรการจัดการศกึษา โดยร่วมมอืสถานศกึษาพัฒนาองค์ความรู ้ถ่ายทอด
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เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ผูเ้รียน จัดสวัสดิการที่จำเป็น รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน...” 

(บุหลัน  วิจติรคุณานันท์, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
 

ตาราง 39 สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญแนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร  

              ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื       
 

แนวทางสง่เสรมิปัจจยัทาง 

การบรหิารด้านสถานประกอบการ 

และความร่วมมือ 

ผู้เช่ียวชาญท่านที ่

คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. หามาตรการว่าด้วยการ

ควบคุมคุณภาพการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  

          8 80.00 

2. คัดเลือกสถานประกอบการ 

ที่เข้าร่วมจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคีที่มีคุณภาพ 

          7 70.00 

3. จัดประชุมระหว่างสถานศึกษา

กับสถานประกอบการ เพื่อ

กำหนดงบประมาณในการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร 

          6 60.00 

4. สถานประกอบการและ

สถานศกึษาควรจัดหาเจ้าหน้าที่

เพื่อรับผิดชอบการศกึษาระบบ 

ทวิภาคีโดยเฉพาะตนเอง  

          8 80.00 

5. ควรหามาตรการว่าด้วยการ

ควบคุมคุณภาพการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

          3 30.00 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

แนวทางสง่เสรมิปัจจยัทางการ 

บรหิารด้านสถานประกอบการ 

และความร่วมมือ 

ผูเ้ช่ียวชาญท่านที ่

คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. หน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนิน

กจิการทางธุรกิจหรอืหน่วยงาน

ราชการหรอืรัฐวิสาหกจิ ทีร่่วมจัด

การศึกษาระบบทวิภาคกีับ

วิทยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรม 

ยานยนตโ์ดยการรับนักศึกษาเข้าอยู ่

ในความรับผดิชอบดูแลและให้ฝกึ 

ความรูด้้านวิชาชีพ  

          8 80.00 

7. สถานประกอบการต้องมีความ 

เป็นอันหนึ่งอนัเดยีวกันหรอืความมี

เอกภาพในการทำงาน มีการมุ่งเน้น 

ในดา้นนวตักรรมขององค์กร 

          8 80.00 

8. สถานประกอบการต้องมีความรู้

ความเข้าใจในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 

          2 20.00 

9. สถานประกอบการควรม ี

ส่วนร่วมในการคัดเลือกผูเ้รียน 

ระบบทวิภาค ีตามสมรรถนะ 

ที่สถานประกอบการตอ้งการ   

          2 20.00 

10. สง่เสรมิสนับสนุนครูฝึกในสถาน

ประกอบ การสนับสนนุทรัพยากร 

การจัดการศึกษาโดยร่วมมอื

สถานศึกษาพัฒนาองค์ความรู้

ถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่

ผู้เรยีนจัดสวสัดิการทีจ่ำเป็นรวมทั้ง 

จัดสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้ 

ของผู้เรยีน 

          2 20.00 
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 จากตาราง 39 ผลการสังเคราะห์แนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร  

ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนครจาการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า 

มีจำนวน 10 แนวทาง ซึง่ผูว้ิจัยได้พิจารณาแนวทางที่มคี่าความถี่สูงตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป 

เพื่อคัดสรรเป็นแนวทางส่งเสริมปัจจยัทางการบริหาร ด้านสถานประกอบการและความ

ร่วมมอื ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ได้จำนวน 6 แนวทาง คอื 

  1. หามาตรการว่าด้วยการควบคุมคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคี  

  2. คัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ที่มคีุณภาพ 

  3. จัดประชุมระหว่างสถานศกึษากับสถานประกอบการ เพื่อกำหนด

งบประมาณในการศกึษาตลอดหลักสูตร 

  4. สถานประกอบการและสถานศกึษาควรจัดหาเจา้หน้าที่เพื่อรับผดิชอบ

การศกึษาระบบทวิภาคีโดยเฉพาะตนเอง  

  5. หน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการทางธุรกิจหรอืหน่วยงานราชการ 

หรอืรัฐวิสาหกิจที่ร่วมจัดการศกึษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

โดยการ รับนักศึกษาเข้าอยู่ในความรบัผดิชอบดูแลและให้ฝึกความรู้ดา้นวิชาชีพ  

  6. สถานประกอบการตอ้งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรอืความมเีอกภาพ

ในการทำงาน มีการมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมขององค์กร 

   3. แนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร ด้านบุคลากร ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร  

    ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “...ควรจัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการศกึษาระบบ

ทวิภาคีของสถานศกึษาและสถานประกอบการ ให้เขา้ใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ 

ของตนเอง...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์  21 มกราคมคม 2564) 
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     “...จัดประชุมใหญ่เพื่อแนะนำบุคลากรทั้งในสถานประกอบการ

และในสถานศกึษา...” 

(เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์ 14 มกราคมคม 2564) 

     “...สถานศกึษาและสถานประกอบการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผล

การปฏิบัติงานของนักศกึษาเดือนละ 1 ครัง้...” 

(สถิต  สำราญสุข, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 

 

     “...นำบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

ที่รับผดิชอบ การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีศกึษาดูงานซึ่งกันและกัน...” 

(ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมอืง, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 

     “...จัดหาตัวแทนครูบุคลากรเพื่อตดิต่อประสานงานการประชุม

เกี่ยวกับอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี...” 

(วรรณภา พ่วงกุล, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 
 

     “...ครูฝกึในสถานศกึษามีความเข้าใจในการจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคี ครูในสถานศกึษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และเจตคตติ่อการดำเนินการระบบ 

ทวิภาคี...”  

(มนัสนันท์ ราตรหีว่าง, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
 

     “...ครูฝกึในสถานประกอบการเข้าใจระบบทวิภาคี มีความ

เชี่ยวชาญในการใชส้ื่อการสอน...” 

(บุญเสริม  เสริมสกุล, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
 

     “...ครูฝกึในสถานประกอบการมคีวามเอาใจใส่ต่อการสอน

รายวิชา มคีวามชำนาญในการถ่ายถอดความรู ้และประสบการณ์เพียงพอ...” 

(วิจติร  พลเศษ, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
 

     “...ครูฝกึในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้ 

และเจตคติต่อการดำเนนิการระบบทวิภาคี...” 

(ประภัสสร อินทรวิศิษฎ์, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
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     “...ครเูปิดโอกาสใหน้ักศึกษาได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียน ครูต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา...” 

(บุหลัน  วจิติรคุณานันท์, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 

ตาราง 40 สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญแนวทางส่งเสรมิปัจจัยทางการบริหาร  

              ด้านบุคลากร  
 

แนวทางสง่เสรมิปัจจยั 

ทางการบรหิารดา้นบุคลากร 

ผู้เช่ียวชาญท่านที ่

คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ควรจัดอบรมบุคลากรที่

รับผิดชอบในการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา

และสถานประกอบการ ให้

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่

ของตนเอง 

          9 90.00 

2. จัดประชุมใหญ่เพือ่แนะนำ

บุคลากรทั้งในสถาน

ประกอบการและใน

สถานศกึษา 

          3 30.00 

3. สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการประชุมร่วมกัน 

เพือ่สรุปผลการปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง 

          7 70.00 

4. นำบุคลากรทั้งใน

สถานศกึษาและในสถาน

ประกอบการทีร่ับผิดชอบการ

จัดการอาชีว ศกึษาระบบ 

ทวิภาคีศกึษาดูงานซึ่งกัน 

และกัน 

          8 80.00 
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ตาราง 40  (ต่อ)  
 

แนวทางสง่เสรมิปัจจยัทางการ

บรหิารด้านบุคลากร 

ผูเ้ช่ียวชาญท่านที ่

คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. จัดหาตัวแทนครูบุคลากร 

เพื่อติดต่อประสานงาน 

การประชุมเกี่ยวกับ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

          2 20.00 

6. ครูฝกึในสถานศกึษามีความ

เข้าใจในการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคี ครูใน

สถานศกึษาได้รับการพัฒนา

ทั้งความรูแ้ละเจตคติต่อการ

ดำเนนิการระบบทวิภาคี  

          7 70.00 

7. ครูฝกึในสถานประกอบการ

เข้าใจระบบทวิภาคี มคีวาม

เช่ียวชาญในการใชส้ื่อการสอน  

          2 20.00 

8. ครูฝกึในสถานประกอบการ 

มีความเอาใจใส่ต่อการสอน

รายวิชา มคีวามชำนาญ 

ในการถ่ายถอดความรู ้ 

และประสบการณ์เพียงพอ 

          2 20.00 

9. ครูฝกึในสถานประกอบการ

ได้รับการพัฒนาความรู้และ 

เจตคตติ่อการดำเนนิการระบบ

ทวิภาคี 

          3 30.00 

10. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ได้ซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น

ระหว่างเรียนครูต้องมีบุคลิกภาพ 

ที่ดีเป็นแบบอยา่งแก่นักศึกษา 

          8 80.00 
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 จากตาราง 40 ผลการสังเคราะห์แนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร  

ด้านบุคลากร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครจาการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีจำนวน 10 แนวทาง  

ซึ่งผูว้ิจัยได้พิจารณาแนวทางที่มคี่าความถี่สูงตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไป เพื่อคัดสรรเป็น

แนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร ด้านบุคลากร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัด 

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ได้จำนวน  

5 แนวทาง คือ 

  1. ควรจัดอบรมบุคลากรที่รับผดิชอบในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ให้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 

  2. สถานศกึษาและสถานประกอบการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง 

  3. นำบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการที่รับผดิชอบ  

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีศกึษาดูงานซึ่งกันและกัน 

  4. ครูฝกึในสถานศกึษามีความเข้าใจในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี  

ครูในสถานศกึษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และเจตคติต่อการดำเนินการระบบทวิภาคี  

  5. ครูเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ซักถามหรอืแสดงความคิดเห็นระหว่างเรียน

ครูต้องมีบุคลิกภาพที่ดเีป็นแบบอย่างแก่นักศกึษา 

   4. แนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร ดา้นการวัดและประเมินผล  

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดสกลนคร  

    ดังตัวอย่างคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

     “...สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการจบ

หลักสูตรของนักเรียน มกีารประเมินผลตรงตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา  

มีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนรู้...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์ 21 มกราคมคม 2564) 

     “...สถานศกึษาและสถานประกอบการควรร่วมอืกันออกข้อสอบ

ภาคทฤษฎีร่วมกัน และสอบภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ...” 

(เพลินพศิ ธรรมรัตน์, สัมภาษณ์ 14 มกราคมคม 2564) 
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     “...ควรกำหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล ให้อยู่ในรูปแบบ

และเกณฑ์เดียวกัน...” 

(สถิต  สำราญสุข, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 

     “...สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันการวัด 

และประเมินผล เพื่อการจบหลักสูตรของนักเรียน/นักศึกษา...” 

(ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมอืง, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 

     “...ให้ครูฝกึในสถานประกอบการรายงานผลปฏิบัติงาน 

ของนักศึกษาให้สถานศกึษาได้รับทราบทุกสัปดาห์...” 

(วรรณภา พ่วงกุล, สัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564) 
 

     “...สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันกำหนดระเบียบ

วิธีการ วัดและประเมินผล...”  

(มนัสนันท์ ราตรีหว่าง, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
 

     “...จัดตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเรียนการสอน 

ในแต่ละสาขาวิชา...” 

(บุญเสริม  เสริมสกุล, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
 

     “...มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ละวิธีการประเมินผล 

การเรียนให้นักเรียนทราบก่อนทำการสอน...”  

(วิจติร  พลเศษ, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
 

     “...มีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรูพ้ืน้ฐานและมีการสอน

ซ่อมเสริมใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่านวัตถุประสงค์การเรียน...” 

(ประภัสสร อินทรวิศิษฎ์, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
 

     “...เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเป็นไปตามหลักสตูรกำหนด  

การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล...” 

(บุหลัน  วิจติรคุณานันท์, สัมภาษณ์ 15 มกราคม 2564) 
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ตาราง 41 สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญแนวทางส่งเสรมิปัจจัยทางการบริหาร  

             ด้านการวัดและประเมินผล 
 

แนวทางสง่เสรมิปัจจยัทางการบริหาร 

ด้านการวดัและประเมินผล 

ผู้เช่ียวชาญท่านที ่

คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. สถานศกึษาและสถาน

ประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อ

การจบหลักสูตรของนักเรียน มี

การประเมนิผลตรงตามศักยภาพ

ของนักเรียน นักศึกษา มคีวาม

ยุติธรรมในการประเมินผลการ

เรียนรู้ 

          8 80.00 

2. สถานศกึษาและสถาน

ประกอบการควร ร่วมอืกันออก

ข้อสอบภาคทฤษฎีร่วมกัน  

และสอบภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ 

          7 70.00 

3. ควรกำหนดเกณฑ์ในการวัด 

และประเมินผล ให้อยู่ในรูปแบบ 

และเกณฑ์เดียวกัน 

          3 30.00 

4. สถานศกึษาและสถาน

ประกอบการร่วมกัน การวัด 

และประเมินผล เพื่อการจบ

หลักสูตรของนักเรียน/นักศึกษา 

          9 90.00 

5. ให้ครูฝกึในสถานประกอบการ

รายงานผลปฏิบัติงานของ

นักศึกษาให้สถานศกึษาได้รับ

ทราบทุกสัปดาห์ 

          4 40.00 
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ตาราง 41  (ตอ่) 
 

แนวทางสง่เสรมิปัจจยัทางการบริหาร 

ด้านการวดัและประเมินผล 

ผู้เช่ียวชาญท่านที ่

คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. สถานศกึษาและสถาน

ประกอบการร่วมกันกำหนด

ระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล  

          6 60.00 

7. จัดตั้งคณะกรรมการการ

ประเมินผลการเรียนการสอน 

ในแต่ละสาขาวิชา 

          3 30.00 

8. มีการแจ้งวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้และวธิีการประเมินผลการ

เรียนให้นักเรียนทราบก่อน 

ทำการสอน  

          3 30.00 

9. มีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัด

ความรูพ้ืน้ฐานและมีการสอน 

ซ่อมเสริมใหน้ักเรียนที่ไม่ผ่าน

วัตถุประสงค์การเรียน  

          2 20.00 

10. เกณฑก์ารตัดสินผลการเรียน

เป็นไปตามหลักสูตรกำหนด 

การวัดและประเมินผลเป็นไปตาม

ระเบียบการวัดและประเมินผล  

          4 40.00 

 จากตาราง 41 ผลการสังเคราะห์แนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร  

ด้านการวัดและประเมินผล ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลการจัดการศกึษาระบบทวภิาคขีอง 

วทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครจาการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีจำนวน  

10 แนวทาง ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาแนวทางที่มค่ีาความถี่สูงตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพื่อคัดสรร

เป็นแนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร ด้านการวัดและประเมินผลที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร ได้จำนวน 4 แนวทาง คือ 
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  1. สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการจบหลักสูตร

ของนักเรียน มกีารประเมินผลตรงตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา มคีวามยุติธรรม 

ในการประเมินผลการเรียนรู้ 

  2. สถานศกึษาและสถานประกอบการควรร่วมมอืกันออกข้อสอบ

ภาคทฤษฎีร่วมกัน และสอบภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

  3. สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกัน การวัดและประเมินผล  

เพื่อการจบหลักสูตรของนักเรียน/นักศึกษา 

  4. สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันกำหนดระเบียบวิธีการวัด 

และประเมินผล  
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร สรุปผลตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  5. สรุปผล 

  6. อภิปรายผล 

  7. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนคร 

  2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ 

และนักศึกษา 

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ 

และนักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน  

  4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ 

และนักศึกษาที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน  
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  5. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ 

และนักศึกษาในสถานศกึษาที่มทีี่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน  

  6. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

  7. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการและนักศึกษา 

  8. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการและนักศึกษา ที่มอีายุแตกต่างกัน  

  9. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน 

  10. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการและนักศึกษาในสถานศกึษาที่มทีี่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน 

  11. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

  12. เพื่อหาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

  13. เพื่อหาแนวทางส่งเสรมิการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 

3 ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ประเภทสถานศกึษา 

ระดับการเปิดการเรยีนการสอน มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

  ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มลีักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  น้อย  

และน้อยที่สุด ตามแนวความคิดของลเิคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556,  

หนา้ 82)  

  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของ

วิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณ ค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับตัวเลือก คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยที่สุดตามแนวความคิดของลิเคอร์ท(Likert’s Scale) (บุญชม ศรสีะอาด,  

2556, หน้า 82) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครทำหนังสอืเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอความร่วมมอืในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

  2. ผูว้ิจัยตดิตามขอรับแบบสอบถามคนืด้วยตนเอง 

  3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดังนี้ 

  1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละแล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

  2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า วเิคราะห์ 

โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  3. นำแบบสอบถามปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มาตรวจให้

คะแนนตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2556, หน้า 82) แสดงระดับความคิดเห็น 

โดยกำหนดดังนี้ 

   3.1 เกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นในแต่ละขอ้

คำถามในระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย  

และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 

    ความคิดเห็น  ระดับมากที่สุด  เท่ากับ  5 คะแนน 

    ความคิดเห็น  ระดับมาก  เท่ากับ  4  คะแนน 

    ความคิดเห็น  ระดับปานกลาง  เท่ากับ  3  คะแนน 

    ความคิดเห็น  ระดับน้อย  เท่ากับ  2  คะแนน 

    ความคิดเห็น  ระดับน้อยที่สุด เท่ากับ  1  คะแนน  

   3.2 การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยทางการบริหาร

และประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร เมื่อนำมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลผลข้อมูลไว้ 

5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 82)  

    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายความว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 

มากที่สุด 

    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายความว่า  มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายความว่า  มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 

    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายความว่า  มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  

    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายความว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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   3.2 วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม ใช้ 

F – test (One way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม โดยทดสอบ

สมมตฐิานใช้ t – test ชนิด Independent Samples   

   3.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผล 

การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ใช้การหาค่า

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)   

   3.4 การหาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณทีละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษา

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร สรุปผล  ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90)  

  2. ผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา มีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน  

  3. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มอีายุ 

แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน  

  4. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภท

สถานศกึษาแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไมแ่ตกต่างกัน   

  5. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ในสถานศกึษา 

ที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหาร 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน 

  6. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด 

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.80)  
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  7. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา มีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวภิาคขีองวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  8. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มีอายุแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน 

  9. ผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภท

สถานศกึษาแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

  10. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศกึษาในสถานศกึษา 

ที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อประสทิธิผลการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน  

  11. ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของ

วิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.18) 

  12. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มตีัวแปร 4 ตัวแปร ที่สามารถ

พยากรณ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื 

ด้านการวัดและประเมินผล ด้านบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ 

  13. แนวทางส่งเสริมการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชวีศึกษาจังหวัดสกลนคร สรุปจากคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนี้ แนวทางส่งเสริมปัจจัย

ทางการบริหาร ดา้นการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์การเข้าศกึษาในอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาคี ทั้งในรูปแบบเอกสาร วทิยุกระจายเสียง หนังสือพมิพ์ สื่อออนไลน์อย่างทั่วถึง

และสม่ำเสมอ สลับสถานที่จัดประชุมสัมมนาระหว่างสถานศกึษากับสถานประกอบการ  

มีการประสานงานกันระหว่างสถานศกึษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการมสีถานที่ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร เช่น สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาคี เป็นต้น จัดหาช่องทางการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันหลาย ๆ ทางเช่น ตดิต่อ 

ผ่าน web site ตู้ ป.ณ. เป็นต้น สถานศกึษามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการอาชีว 
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ศกึษา มกีารประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการเบือ้งตน้ของการจัดการอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาคี มีการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการเบือ้งตน้ของการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี มีการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจในหลักการดำเนิน

โครงการภายในเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีอย่างทั่วถึง ในการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีควรมกีารปฐมนเิทศนักเรียน นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  

สถานประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ มกีารประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น วทิยุ โทรทัศน์ ด้านสถานประกอบการและความ

ร่วมมอื ได้แก่ หามาตรการว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

คัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการศกึษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ จัดประชุม

ระหว่างสถานศกึษากับสถานประกอบการ เพื่อกำหนดงบประมาณในการศกึษาตลอด

หลักสูตร  สถานประกอบการและสถานศกึษาควรจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อรับผดิชอบการศกึษา

ระบบทวิภาคีโดยเฉพาะตนเอง ควรหามาตรการว่าดว้ยการควบคุมคุณภาพการจัดการ

อาชวีศึกษาระบบทวิภาคี หน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการทางธุรกิจ หรอืหน่วยงาน

ราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ ที่ร่วมจัดการศกึษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม 

ยานยนต์โดยการรับนักศกึษาเขาอยู่ในความรับผดิชอบดูแลและให้ฝกึความรูด้้านวิชาชีพ 

สถานประกอบ การตอ้งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรอืความมีเอกภาพในการทำงาน  

มีการมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมขององค์กร สถานประกอบการตอ้งมคีวามรู้ ความเข้าใจ 

ในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการควรมีส่วนร่วมในการคัดเลือก

ผูเ้รียนระบบทวิภาคีตามสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการส่งเสริม สนับสนุนครูฝึก 

ในสถานประกอบ การสนับสนุนทรัพยากรการจัดการศกึษาโดยร่วมมือสถานศกึษาพัฒนา 

องค์ความรู้ถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ผูเ้รียนจัดสวัสดิการที่จำเป็นรวมทั้งจัด

สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน ด้านบุคลากร ได้แก่ควรจัดอบรมบุคลากร 

ที่รับผดิชอบในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาและสถานประกอบการ  

ให้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของตนเองจัดประชุมใหญ่เพื่อแนะนำบุคลากรทั้งในสถาน

ประกอบการและในสถานศึกษา สถานศกึษาและสถานประกอบการประชุมร่วมกัน 

เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง นำบุคลากรทั้งในสถานศกึษาและ 

ในสถานประกอบการที่รับผิดชอบ การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีศกึษาดูงานซึ่งกัน

และกัน จัดหาตัวแทนครูบุคลากรเพื่อตดิต่อประสานงานการประชุมเกี่ยวกับอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาคี ครูฝกึในสถานศกึษามีความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ครูใน
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สถานศกึษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และเจตคตติ่อการดำเนนิการระบบทวิภาคี ครูฝึก 

ในสถานประกอบการเข้าใจระบบทวิภาคี มีความเช่ียวชาญ ในการใช้สื่อการสอน ครูฝึก 

ในสถานประกอบการมีความเอาใจใส่ต่อการสอนรายวิชา มีความชำนาญในการถ่ายทอด

ความรู ้และประสบการณ์เพียงพอครูฝกึในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้ 

และเจตคติต่อการดำเนนิการระบบทวภิาค ีครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามหรือแสดง 

ความคิดเห็นระหว่างเรียน ครูต้องมีบุคลิกภาพที่ดเีป็นแบบอย่างแก่นักศกึษา ด้านการวัด

และประเมินผล ได้แก่ สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการจบ

หลักสูตรของนักเรียน มกีารประเมินผลตรงตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา มคีวาม

ยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนรู้ สถานศกึษาและสถานประกอบการควรร่วมือกัน

ออกข้อสอบภาคทฤษฎีร่วมกัน และสอบภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ควรกำหนด

เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล ให้อยู่ในรูปแบบและเกณฑ์เดียวกันสถานศกึษาและสถาน

ประกอบการร่วมกันการวัดและประเมินผล เพื่อการจบหลักสูตรของนักเรียน/นักศึกษา  

ให้ครูฝึกในสถานประกอบการรายงานผลปฏิบัติงานของนักศึกษาให้สถานศกึษาได้รับ

ทราบทุกสัปดาห์ สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันกำหนดระเบียบวิธีการวัด 

และประเมินผล  จัดตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา 

มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ละวิธีการประเมินผลการเรียนให้นักเรียนทราบก่อนทำ

การสอน มีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานและมีการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียน

ที่ไม่ผ่านวัตถุประสงค์การเรียน เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรกำหนด 

การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล  

อภิปรายผลการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลผู้วจิัยขอนำเสนอการอภปิรายผลในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มกีารจัดการศกึษาอาชีวศกึษาตามยุทธศาสตร์ใน

การผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝมีือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี

ให้มคีุณภาพได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชวีศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบอาชีวศกึษามีเครอืข่ายการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคเอกชน 



179 

ผูป้ระกอบการกลุ่มอาชีพ ฯลฯ เปิดโอกาสใหส้ถานประกอบการในภาค อุตสาหกรรมได้มี

ส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนและการดำเนินงานด้านการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี จึงทำใหป้ัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคล ราชบุตร (2553, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษา

ระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศกึษาตะวันออกเฉียงเหนือ  

6 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ประเภท 

ช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โดยรวมอยู่ใน 

ระดับมาก สอดคล้องกับธานินทร์ ศรีชมภู (2557, หน้า 67-69) ได้ศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่า ปัจจัยการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับนิพนธ์  บุรณจันทร์ (2558, หน้า 153)  ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของการบริหารการศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับเบญจวรรณ ศรคีำนวล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษาในจังหวัดลำปาง สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลในการจัด

อาชวีศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษาในจังหวัดลำปางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับคมสัน รักกุศล (2560, บทคัดย่อ) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศกึษาใน

สถาบันอาชีวศกึษาภาคกลาง 4 พบว่า ระดับปัจจัยที่่สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคีของสถานศกึษาอาชีวศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากและสอดคล้อง

กับนัตธิณี จงรักษ์ (2561, หน้า 105) ได้ทำการศกึษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น  

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุและประเด็นชีว้ัดที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  

การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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   เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงอันดับจาก

มากไปหาน้อย ดังนีค้ือ การประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ หลักสูตร สื่อการเรียนการ

สอนและอาคารสถานที่ สถานประกอบการและความร่วมมอื การนเิทศและการตดิตามผล 

การวัดและประเมินผล บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ซึ่งผูว้ิจัยมีประเด็นที่นำมา

อภปิราย ดังนี้ 

    1.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะว่า สถานศกึษามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี

อย่างทั่วถึง มีการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจในหลักการเบือ้งตน้ของการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  สร้างความเข้าใจในหลักการดำเนนิโครงการ มีการ

ประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานประกอบการ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จงึทำให้ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของ

วิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคล ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม 

ของสถาบันการอาชีวศกึษาตะวันออกเฉียงเหนอื 6 พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจำลอง สิงห์โต (2554, บทคัดย่อ)ได้ทำการศกึษาเรื่องการ

ประเมินการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบัน

อาชีวศกึษาภาคเหนือ 4 พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก สอดคล้องกับธานินทร์ ศรีชมภู (2557, หนา้ 67-69) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

บริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา พบว่า ปัจจัยการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษารายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับนิพนธ์  

บุรณจันทร์ (2558, หน้า 153) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร

การศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทิธิผลของ

การบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง

กับนัตธิณี จงรักษ์ (2561, หน้า 105) ได้ทำการศกึษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น 

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยเชงิสาเหตุและประเด็นชีว้ัดที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  
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การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 

รายด้านอยู่ในระดับมาก   

    1.2 ด้านการดำเนนิโครงการ พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่า สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษาตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาให้การ

สนับสนุนการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมีแนวปฏิบัติที่ใหส้ถานศกึษาสอนวิชาชีพพืน้ฐาน 

วิชาชีพทฤษฎีการฝึกปฏิบัติ เบือ้งตน้มคีวามเหมาะสม มีแนวปฏิบัติที่สถานประกอบการ

สอนวิชาชีพที่ใช้ในการประกอบอาชีพมคีวามเหมาะสม สถานศึกษา สถานประกอบการ

และนักศึกษามี การดำเนินโครงการ่วมกัน จงึทำให้ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร ด้านการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ

มงคล ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน

การจัดการอาชีวศกึษาระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศกึษา

ตะวันออกเฉียงเหนอื 6 พบว่า ปัจจัยด้านการดำเนนิโครงการ อยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับ

จำลอง สงิห์โต (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่องการประเมินการจัดการอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนือ 4 พบว่า ปัจจัย

ด้านการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับธานินทร์ ศรีชมภู 

(2557, หน้า 67-69) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยการ

บริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษารายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับนิพนธ์ บุรณจันทร์ (2558, หน้า 153)  

ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรียน

อาชีวศกึษาเอกชนรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับนัตธิณี จงรักษ์ (2561,  

หนา้ 105) ได้ทำการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่า ปัจจัย

เชงิสาเหตุและประเด็นชีว้ัดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สังกัดกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก  
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    1.3 ด้านหลักสูตร พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

หลักสูตรสอดคล้องกับความตอ้งการของสถานประกอบการ สนองความต้องการของ

ตลอดแรงงานเนื้อหาตามหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน มีความเหมาะสม

กับเวลาในการเรียนการสอน สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดทำหลักสูตร  

จงึทำให้ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคลราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา 

เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบวิภาคีประเภทช่าง

อุตสาหกรรม ของสถาบัน การอาชีวศึกษาตะวันออกเฉียงเหนอื 6 พบว่าปัจจัยดา้นหลักสูตร

อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับจำลอง สิงห์โต (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่องการ

ประเมินการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบัน

อาชีวศกึษาภาคเหนือ 4 พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับธานินทร์ ศรชีมภู (2557, หนา้ 67-69) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

บริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา พบว่า ปัจจัยการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษารายด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับนิพนธ์  

บุรณจันทร์ (2558, หน้า 153) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร

การศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

การบริหารการศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

เบญจวรรณ ศรีคำนวล (2560, บทคัดย่อ)ได้ทำการ ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษาในจังหวัดลำปาง สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก  

และสอดคล้องกับนัตธิณี จงรักษ์ (2561, หน้า 105) ได้ทำ การศกึษารูปแบบความสัมพันธ์ 

เชงิเส้น ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุและประเด็นชี้วัดที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

มีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก  

    1.4 ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ พบว่าอยู่ใน 

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดสรรงบประมาณตามแผนการเรียนมคีวาม 
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เหมาะสม วัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนมคีวามเหมาะสมเพียงพอและทันสมัย  

สถานประกอบการมีพื้นที่ฝึกการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีความพร้อมในการฝึกอาชีพ

ตามสาขาวิชาที่ให้การฝึก มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการฝึกอาชีพ จงึทำให้ปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่  

อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคล ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการศกึษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบวิภาคี

ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบัน การอาชีวศกึษาตะวันออกเฉียงเหนือ 6 พบว่าปัจจัย

ดา้นหลักสูตรอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจำลอง สงิห์โต (2554, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการศึกษาเรื่องการประเมนิการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิค

กำแพงเพชร สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พบว่าปัจจัยด้านสื่อการเรียนการสอน/อาคาร

สถานศกึษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับธานินทร์ ศรีชมภู (2557,  

หนา้ 67-69) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยการ 

บริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับนิพนธ์ บุรณจันทร์  

(2558, หน้า 153) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรยีน 

อาชีวศกึษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร 

การศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

เบญจวรรณ  ศรคีำนวล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษาในจังหวัดลำปาง สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่าปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวย

ความสะดวก อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับนัตธิณี จงรักษ์ (2561, หน้า 105)  

ได้ทำการศกึษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร  
งานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุ

และประเด็นชีว้ัดที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก  

    1.5 ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอืพบว่าอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า สถานประกอบการตอ้งมคีวามรู้ความเข้าใจในการจัดการ
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อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความเป็นเอกภาพในการ

ทำงาน มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผูเ้รียนระบบทวิภาคี ตามสมรรถนะที่สถานประกอบการ

ต้องการสนับสนุนทรัพยากรการจัดการศกึษาโดยร่วมมอืกับสถานศึกษาพัฒนาองค์ความรู้

ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน มีการจัดสวัสดิการที่จำเป็น รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จงึทำให้ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ด้านสถาน

ประกอบการและความร่วมมอือยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคล  

ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรมของสถาบันการอาชีวศกึษาตะวันออก 

เฉียงเหนอื 6 พบว่า ปัจจัยด้านสถานประกอบการและความร่วมมอือยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับจำลอง  สิงห์โต (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการประเมินการจัด 

การอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนอื 4 

พบว่า ปัจจัยด้านความร่วมมอื มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับธานินทร์ 

ศรชีมภู (2557, หน้า 67-69) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่า ปัจจัยการ

บริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับนิพนธ์ บุรณจันทร์ (2558, 

หนา้ 153) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรียน

อาชีวศกึษาเอกชนผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษา

โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับเบญจวรรณ 

ศรคีำนวล (2560, บทคัดย่อ)ได้ทำการศกึษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัด 

การอาชีวศกึษาระบบทวิภาคขีองสถานศึกษาในจังหวัดลำปางสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาพบว่าปัจจัยด้านสถานประกอบการอยู่ในระดับมากและ

สอดคล้องกับนัตธิณี จงรักษ์ (2561, หน้า 105) ได้ทำการศกึษารูปแบบความสัมพันธ์ 

เชงิเส้น ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยเชงิสาเหตุและประเด็นชีว้ัดที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

มีค่าเฉลี่ยรายด้านในระดับมาก  
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    1.6 ด้านการนเิทศและการติดตามผลพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้าจ

เป็นเพราะว่ามีครูจากสถานศกึษาไปนิเทศนักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการอย่าง

สม่ำเสมอ สถานประกอบการมสี่วนร่วมในการนเิทศของครูจากสถานศกึษาทุกครั้ง อำนวย

ความสะดวกจัดพาหนะสำหรับใช้ในการนเิทศของครู มีการรายงานการฝึกภาคปฏิบัติใหค้รู

ที่สอนในสถานศกึษาและครูฝกึในสถานประกอบการให้ทราบตามเวลา นักเรียน นักศึกษา

มีโอกาสตอบข้อซักถามในการนิเทศของครูจึงทำให้ปัจจยัทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร ด้านการนเิทศและการตดิตามผลอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษา

ของมงคล ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการจัดการอาชีว ศกึษาระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษา

ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 พบว่าปัจจัยด้านการนเิทศและการตดิตามผลอยู่ในระดับมาก

สอดคล้องกับจำลอง  สิงห์โต (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่องการประเมิน 

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรสถาบันอาชีวศกึษา 

ภาคเหนือ 4 พบว่า ปัจจัยด้านการนเิทศและการตดิตาม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับธานินทร์ ศรชีมภู (2557, หน้า 67-69) ได้ศกึษาการพัฒนารูปแบบการ

บริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษา พบว่า ปัจจัยการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษารายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับนิพนธ์  

บุรณจันทร์ (2558, หน้า 153) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร

การศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนผลการ วิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนรายด้านอยู่ในระดับมากและสอดคล้อง

กับนัตธิณี จงรักษ์ (2561, หน้า 105) ได้ทำการศึกษา รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น  

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุและประเด็นชีว้ัดที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  

การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น มคี่าเฉลี่ย 

รายด้านอยู่ในระดับมาก  

    1.7 ด้านการวัดและประเมินผล พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่า สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันกำหนดระเบียบวิธีการวัดผล มีการ

จัดตัง้คณะกรรมการการประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา มีการแจง้
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วัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ละวิธีการประเมนิผลการเรียนให้นักเรียนทราบก่อนทำการสอน 

การวัดและประเมินผล สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการจบ

หลักสูตรของนักเรียน มีการประเมินผลตรงตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จึงทำให้

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคล ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ไดท้ำการศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบวิภาคีประเภทช่าง 

อุตสาหกรรมของสถาบันการอาชีวศกึษาตะวันออกเฉียงเหนอื 6 พบว่า ปัจจัยด้านการวัด

และประเมินผล อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจำลอง สิงห์โต (2554, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการศกึษาเรื่องการประเมินการจัด การอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิค

กำแพงเพชร สถาบันอาชีว ศกึษาภาคเหนอื 4 พบว่า ปัจจัยด้านการวัดและประเมินผล  

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับธานินทร์ ศรีชมภู (2557, หนา้ 67-69) 

ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่า ปัจจัยการบริหารงานอาชีวศกึษา 

ระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษารายด้านอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับนิพนธ์ บุรณจันทร์ (2558, หน้า 153) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนผลการวิจัยพบว่าปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับนัตธิณี จงรักษ์ (2561, หน้า 105) ไดท้ำการศึกษารูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงเส้น ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา 

สังกัดกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยเชงิสาเหตุและประเด็นชีว้ัดที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผล การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

มีค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก  

    1.8 ด้านบุคลากร พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ครูใน

สถานศกึษามีความเข้าใจในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี ครูในสถานศกึษาได้รับการ

พัฒนาทั้งความรูแ้ละเจตคติต่อการดำเนินการระบบทวิภาคี ครูฝกึในสถานประกอบการ 

มีความเชี่ยวชาญในการใชส้ื่อการสอน มีความชำนาญในการถ่ายถอดความรู้ ได้รับการ

พัฒนาความรูแ้ละเจตคติต่อการดำเนินการระบบทวิภาคี จึงทำให้ปัจจัยทางการบริหาร 

ที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา
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จังหวัดสกลนคร ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคล  

ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ 

จัดการอาชีวศกึษาระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรมของสถาบันการอาชีวศกึษา

ตะวันออก เฉียงเหนอื 6 พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับจำลอง 

สิงห์โต (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการประเมินการจัด การอาชีวศกึษาระบบ 

ทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนอื 4 พบว่า ปัจจัยด้าน 

บุคลากร มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับธานินทร์ ศรีชมภู (2557,  

หนา้ 67-69) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

ในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปัจจัยการ 

บริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษารายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับนิพนธ์ บุรณจันทร์ (2558, หน้า 153)  

ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรียน 

อาชีวศกึษาเอกชนรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับนัตธิณี จงรักษ์ (2561,  

หนา้ 105) ได้ทำการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่า  

ปัจจัยเชิงสาเหตุและประเด็นชีว้ัดที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัย 

อาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มคี่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก  

    1.9 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่าอยู่ในระดับมากทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่าสถานศกึษาและสถานประกอบการมกีาร่วมกันจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนือ้หาวิชามีความ

สอดคล้องกับแผนการเรียน และมีความสัมพันธ์กับการเรียนวิชาชีพ มีการสอนเรื่อง

คุณธรรมและจรยิธรรม ระเบียบวินัยและความรับผดิชอบในหน้าที่ การเรียนการสอน

หลักสูตรมีความทันสมัยต่อเทคโนโลย ีจึงทำให้ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร  

ด้านการจัดการเรยีนการสอนอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคล  

ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ)ได้ทำการศกึษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบัน การอาชีวศกึษา

ตะวันออกเฉียงเหนอื 6 พบว่า ปัจจัยการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
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กับจำลอง  สงิห์โต (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการประเมินการจัด  

การอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนอื 4 

พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

ธานินทร์ ศรีชมภู (2557, หนา้ 67-69) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พบว่า ปัจจัยการบริหารงานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีในสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษารายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับนิพนธ์ บุรณจันทร์ 

(2558, หน้า 153) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษาโรงเรยีน

อาชีวศกึษาเอกชนผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศกึษา

โรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชนรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับนัตธิณี จงรักษ์ 

(2561, หน้า 105) ไดท้ำการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้น ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุและประเด็นชี้วัดที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารงานวิทยาลัย

อาชีวศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มคี่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก  

  2. ผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา มีความคิดเห็นต่อ

ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน 

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาให้การสนับสนุนการเรียน

การสอนระบบทวิภาคีและมีการจัดประชุมคณะกรรมการการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มกีารจัดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 

ที่ชัดเจน มกีารรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มกีารประชาสัมพันธ์เรื่องการ

จัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีทำให้ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ในสนับสนุนปัจจัยทางการบริหารการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี จงึทำให้ผูบ้ริหาร ครู 

ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของ

วิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษา

ของมงคล ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการจัดการอาชีวศกึษาระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศกึษา

ตะวันออกเฉียงเหนอื 6 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา ครู ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับคมสัน   
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รักกุศล (2560, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของ

สถานศกึษาอาชีวศกึษาในสถาบันอาชวีศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษระบบ 

ทวิภาคีของสถานศกึษาอาชีว ศกึษาในสถาบันอาชีวศกึษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาจำแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกัน 

  3. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การ

สนับสนุน การจัดการศกึษาในระบบทวิภาคี โดยถือเป็นจุดเน้นการจัดการศกึษา  

มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอทำให้จัดการศกึษาได้อย่างมี 

คุณภาพ จึงทำให้ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มีอายุ 

แตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา 

จังหวัดสกลนครไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคล ราชบุตร (2553, 

บทคัดย่อ) ได้ทำ การศกึษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศกึษาตะวันออกเฉียงเหนือ 6 

พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคปีระเภทช่าง

อุตสาหกรรมของสถาบัน การอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศกึษา ครู ที่มอีายุต่างกัน  ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับคมสัน  

รักกุศล (2560, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคขีอง

สถานศึกษาอาชีวศกึษาในสถาบันอาชีวศกึษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษาพบว่าผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษระบบ 

ทวิภาคีของสถานศกึษาอาชีว ศกึษาในสถาบันอาชีวศกึษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาจำแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกัน 

  4. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภท

สถานศกึษาแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัยในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไมแ่ตกต่างกัน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นสถานศกึษา

ของรัฐบาลหรอืเอกชนต่างก็มหีลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความตอ้งการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  

และแนวปฏิบัติที่ใหส้ถานประกอบการสอนวิชาชีพที่ใช้ในการประกอบอาชีพมีความ 
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เหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลติช่างฝมีอื/ ที่มคีวามชำนาญงานเพียงพอ แก่ความ

ต้องการของอุตสาหกรรมหรอืสถานประกอบการ จึงทำให้ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถาน

ประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย

ทางการบริหารของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไมแ่ตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคลราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา 

เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบวิภาคีประเภทช่าง

อุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศกึษาตะวันออกเฉียงเหนือ 6 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบัน

การอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 

ที่มปีระเภทสถานศกึษาต่างกัน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับคมสัน รักกุศล (2560, 

บทคัดย่อ) ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคขีองสถานศึกษาอาชีวศกึษา

ในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่า  

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษระบบทวิภาคีของสถานศกึษา  

อาชีวศกึษาในสถาบันอาชีวศกึษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

จำแนกตามระเภทของสถานศกึษาอาชีวศกึษา ไม่แตกต่างกัน 

  5. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ในสถานศกึษา 

ที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารของ

วิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัด

การศกึษาระบบทวิภาคในสถานศกึษาทุกแห่งทุกระดับ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาระบบและต่อเนื่องสถานศกึษาและสถานประกอบการมกีาร

ร่วมกันกำหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนจึงทำให้ผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการ

และนักศึกษา ในสถานศกึษาที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกันมีความคิดเห็น

ต่อปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกัน    

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคล  ราชบุตร (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม 

ของสถาบัน การอาชีวศกึษาตะวันออกเฉียงเหนือ 6 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศกึษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ที่มีระดับการเปิด 

เรียนการสอนต่างกัน ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับคมสัน รักกุศล (2560, บทคัดย่อ) 
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ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศกึษาในสถาบัน 

อาชีวศกึษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่าผลการ

เปรียบเทียบปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศกึษระบบทวิภาคีของสถานศกึษาอาชีว 

ศกึษาในสถาบันอาชีวศกึษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จำแนกตามระดับการเปิดสอนสูงสุด ไม่แตกต่างกัน 

  6. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีว 

ศกึษาจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าการศกึษาระบบทวิภาคีนัน้

เป็นการนำความรูท้างทฤษฎีที่เรียนกับสถานศกึษาไปใช้ประยุกต์เข้ากับภาคปฏิบัติใน

สถานศกึษาได้ทันที ไม่ต้องรอให้จบการศกึษา เป็นการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ 

ให้ถ่องแท้ ทำให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการ

ของสถานประกอบการเพราะนักเรียน นักศกึษา ฝกึอาชีพจรงิอยู่ในสถานประกอบการ 

อยู่แล้วจงึมโีอกาสที่จะได้ทำงานสูง จงึทำให้ประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีว ศึกษาจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศกึษาของจำลอง  สงิห์โต (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการประเมินการจัด 

การอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรสถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนอื 4 

พบว่าการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรสถาบันอาชีวศกึษา

ภาคเหนือ 4 อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับวศิน ีรุ่งเรอืง (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา

เรื่องการประเมินสมรรถนะผูเ้รียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยใช้รูปแบบ

ประเมินแบบ 360 องศา พบว่า สมรรถนะผูเ้รียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคีของวทิยาลัยอาชีวศกึษาพิษณุโลก 

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับSchultz (1996, pp. 12-13 อ้างถึงใน จนิตนา รวมชมรัตน์, 

2558, หน้า 81) ได้ทำการวิจัยเรื่องกระบวนการของผูเ้ข้าฝกึงานของประเทศสหพันธ์ 

สาธารณรัฐเยอรมน ีสถานภาพของการเรยีนรู้เทคนิคต่าง ๆ และการใชเ้ทคโนโลยีระดับสูง

ในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การฝึกปฏิบัติงานในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ยุคของการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีมสี่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจัดการศกึษาด้าน

อาชีวศกึษา สอดคล้องกับ Fossum (1999, p. 23 อ้างถึงใน จนิตนา รวมชมรัตน์, 2558, 

หนา้ 81-82) ได้ทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบนโยบาย: 

กรณีศกึษาการฝกึปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาว ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศกึษาระบบ 
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ทวิภาคีในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีมีการผสมผสานกันระหว่างพื้นฐานของงาน

และพืน้ฐานของโรงเรียนเข้าไว้ด้วยกันในโปรแกรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักการศึกษา

ของสหรัฐอเมริกาและนำมาใช้ในสหรัฐอเมริกา และสอดคล้องกับStein-Roggenbuck 

(2009, p. 5) ได้ทำการวิจัยเรื่องการช่วยเหลอืในการเจรจา ตกลงกันในการพัฒนาเรื่อง

ของสังคมสงเคราะห์ใน Expression-era Michigan ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายของ มิชิแกน 

ปี 1999 นอกจากจะช่วยคลี่คลายเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวแล้วยังเน้นในเรื่องของ

ความตอ้งการของบุคคล ตลอดจนช่วยส่งเสริมในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีอีกด้วย  

  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงอันดับจาก

มากไปหาน้อย ดังนีค้ือ สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ ซึ่งผูว้ิจัยมปีระเด็นที่นำมาอภปิราย ดังนี้ 

   6.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่า นักเรียน นักศึกษามีความเสียสละในการการช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน มีความ

เคารพ เชื่อฟัง เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลอืครู ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และไม่เล่นการพนัน 

ขณะปฏิบัติงาน รักและภูมใิจในงานที่ปฏบิัต ิปฏบิัตติามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาน

ประกอบการ ปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย แสดงกิรยิาท่าทางสุภาพ พูดจา

สุภาพ  เมื่อมีสิ่งไม่ถูกต้องนักเรียน นักศึกษา แสดงออกและทักท้วงในสิ่งที่ถูกต้อง ทำงาน

อย่างแข็งขัน ไม่ปล่อยปะละเลย ใช้ทรัพย์สินของตนเองและทรัพยากรของส่วนร่วม 

อย่างประหยัด ไม่เกี่ยงงานที่ทำยาก สามารถช่วยเหลอืตนเองโดยไม่เป็นภาระของเพื่อน

ร่วมงาน แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นำความรู้ ข่าวสารใหม่ ๆ  

และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน คิดเพื่อแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติอย่างละเอียด 

รอบคอบและมีเหตุผล จงึทำให้การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศกึษาของวศินี  รุ่งเรอืง (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการประเมิน

สมรรถนะผูเ้รียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจ

ค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยใช้รูปแบบประเมินแบบ  

360 องศา พบว่าสมรรถนะผูเ้รียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก 

   6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่า นักเรียน นักศึกษาสามารถฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคลสื่อ

สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรูใ้นชุมชน สามารถพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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ทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น ตามมารยาทของสังคมได้ พูดติดต่อกิจธุระ สรุปความ 

และแสดงความคิดเห็น อ่านข่าว บทความ สารคดหีรือโฆษณาจากสิ่งพิมพ์หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้ เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนบันทึกข้อความการกรอก

แบบฟอร์มได้ เขียนสรุปความ รายงานเชิงวิชาการและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ

สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

งานอาชีพ ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมอันพึงประสงค์ แก้ปัญหา 

ในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาในงาน

อาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

วัฒนธรรม สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองด ีพัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้

หลักการและกระบวนการด้านสุขศกึษาและพลศกึษาปฏบิัตตินตามหลักในงานอาชีพ

หลักการบริหารงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน มีการใช้

คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตตาม

หลักการและกระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ จงึทำให้การจัดการศกึษาระบบทวิภาคี

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของวศนิี  รุ่งเรอืง (2557, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการศกึษาเรื่องการประเมินสมรรถนะผูเ้รียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกระบบทวิภาคีของวิทยาลัยอาชีวศกึษาพิษณุโลก 

โดยใช้รูปแบบประเมินแบบ 360 องศา พบว่าสมรรถนะผูเ้รียน ด้านสมรรถนะหลัก 

และสมรรถนะทั่วไป อยู่ในระดับมาก 

   6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

นักเรียน นักศึกษาสามารถทำงานได้ตามระบบของสถานประกอบการ สามารถดำเนินงาน

จัดการและระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชค้อมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปในการสั่งรายการอาหารและการคิดเงิน แต่งกายสุภาพ ทรงผมสุภาพ 

เหมาะสมกับงานที่ปฏบิัต ินำความรู้ด้านทักษะพืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงาน 

ที่ปฏิบัติจริง จำแนกประเภทของโครงสร้างของงาน บทบาท หน้าที่ในสถานประกอบการ 

ที่ตนปฏิบัติได้ มีความรับผิดชอบงานในสถานประกอบการที่ตนปฏิบัติ นำความรู้ 

ด้านทักษะการขายและการให้บริหารมาปรับใช้ในขณะปฏบิัตงิาน สามารถประยุกต์ใช้

หลักการพืน้ฐานงานอาชีพในการปฏิบัติงานจริงได้ มีความรูเ้กี่ยวกับสินค้าและสามารถ

แนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 
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จัดแสดง จัดเรียงสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายในงานที่ปฏิบัติ เลอืกใช้เครื่องมอืในการ

ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างเหมาะสม ตรวจสอบสินค้าเพื่อป้องกันสินคา้เสียหาย เลือกใช้เครื่องมอื

ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน จงึทำให้การจัด

การศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ด้านสมรรถนะ

วิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของวศิน ีรุ่งเรอืง (2557, บทคัดย่อ)  

ได้ทำการศกึษาเรื่องการประเมินสมรรถนะผูเ้รียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศกึษา

พิษณุโลก โดยใช้รูปแบบประเมินแบบ 360 องศา พบว่าสมรรถนะผูเ้รียน ดา้นสมรรถนะ

วิชาชีพ อยู่ในระดับมาก 

  7. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา มคีวามคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวภิาคขีองวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็น 

ในระดับการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

มากกว่าผู้จัดการสถานประกอบการ ส่วนผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารและครูมีความเข้าใจในการจัดการศกึษาที่มุ่งเน้นการสร้าง

สมรรถนะของคนในการประกอบอาชีพ โดยต้องผลติกำลังคนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศและมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทันที แต่ผูป้ระกอบการ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าผูท้ี่ จบจากระบบการศกึษาแล้วยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในทันทีต้องไป

อบรมหรือฝกึปฏิบัติงานจรงิทำให้เสียเวลาในการสอนงาน จงึทำให้ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการ

สถานประกอบการและนักศึกษามีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบ 

ทวภิาคขีองวิทยาลัยในสังกัดอาชวีศึกษาจังหวัดสกลนคร แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศกึษาของจำลอง สิงห์โต (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่องการประเมินการ

จัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษา

ภาคเหนือ 4 พบว่า การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 

สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนือ 4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูอาจารย์ ที่มี

สถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  8. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มีอายุแตกต่าง

กัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ไมแ่ตกต่าง

กัน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีมสีถานะเป็นทั้งนักเรียน นักศึกษา
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ในสถาบันการอาชีวศกึษา และเป็นพนักงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการในเวลาเดียวกัน 

นักเรียน นักศึกษา จงึมทีักษะและความรูท้ี่จะทำงานได้เป็นอย่างดี มีโอกาสประกอบอาชีพ

อสิระ หรือหางานทำได้โดยง่ายเพราะมีความรู้ทักษะ ประสบการณ์และได้รับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) หรอืประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืระดับปริญญาสายเทคโนโลยี

หรอืสายปฏิบัติการจงึทำให้ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มอีายุ

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย  

ไมแ่ตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของจำลอง สงิห์โต (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำ 

การศกึษาเรื่องการประเมินการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาควิีทยาลัยเทคนคิกำแพงเพชร 

สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนือ พบว่าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิค

กำแพงเพชรสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูอาจารย์ 

ที่มอีายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

  9. ผูบ้ริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภท

สถานศกึษาแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย  ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยผู้บริหาร ครู ผู้จัดการสถานประกอบการและนักศึกษาที่สังกัดสถานศกึษา

ของเอกชนมคีวามคิดเห็นมากกว่าสังกัดสถานศกึษาของรัฐบาล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  

ในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษาของเอกชนอาจจะมีงบประมาณมากกว่า

ของรัฐบาลทำให้การจัดการศกึษามีความพร้อมในด้านปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอ จงึทำ

ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา ที่มปีระเภทสถานศกึษาแตกต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อประสทิธิผลการจัดการศกึษาระบบทวภิาคขีองวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจำลอง สิงห์โต (2554, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่องการประเมินการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี วิทยาลัย 

เทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนือ พบว่า การจัดการอาชีวศกึษาระบบ 

ทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนอื 4 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูอาจารย์ ที่อยู่ในประเภทการสถานศกึษาแตกต่างกัน มคีวามคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  10. ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษาในสถานศกึษาที่มี

ระดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสทิธิผลการจัดการศกึษา 

ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ไมแ่ตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
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เป็นเพราะว่า ไม่ว่านักเรียน นักศึกษาจะศึกษาอยู่ในสถานศกึษาที่เปิดการเรียนการสอน 

ในระดับใดเมื่อสำเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคีก็สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

สถานประกอบการ ในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ ความซื่อสัตย์  

และนิสัยรักการทำงานจึงทำให้ผูบ้ริหาร ครู ผูจ้ัดการสถานประกอบการและนักศึกษา 

ในสถานศกึษาที่มรีะดับการเปิดการเรยีนการสอนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคีของวทิยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด 

สกลนคร ไมแ่ตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของจำลอง  สงิห์โต (2554, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องการประเมินการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนอื พบว่า การจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี วทิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนือ 4 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูอาจารย์ ที่มีระดับการเปิดการเรียนการสอนแตกต่างกัน  

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  11. ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของ

วิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = 0.18) ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร อยู่ในระดับมาก จึงทำให้การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมากเช่นกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเป็นการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับสายอาชีพเป็นการเรียน

การสอนที่สนองความต้องการด้านอาชีพโดยแท้จรงิ จงึทำให้ปัจจัยทางการบริหารกับ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนครมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของมงคล ราชบุตร (2553, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษา

ระบบวิภาคีประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวศกึษาตะวันออกเฉียงเหนือ 6 

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคีประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 6 

โดยรวมมีความสัมพันธ์อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับสหชาติ  

สุดเรือง(2562, บทคัดย่อ)ได้ทำการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีของผู้บริหารกับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัด
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาคีของผู้บริหารกับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ใน

ระดับสูง (r = 741**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  12. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบ 

ทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มีตัวแปร 4 ตัวแปร ที่สามารถ

พยากรณ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื 

ด้านการวัดและประเมินผล ด้านบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์  ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า 

ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื มีมาตรการควบคุมคุณภาพการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี คัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัการศกึษาระบบทวิภาคี 

ที่มคีุณภาพ จัดประชุมระหว่างสถานศกึษากับสถานประกอบการเพื่อกำหนดงบประมาณ 

ในการศกึษาตลอดหลักสูตร สถานประกอบการและสถานศกึษาควร จัดหาเจ้าหน้าที่ 

เพื่อรับผิดชอบการศกึษาระบบทวิภาคีโดยเฉพาะตนเอง ควรหามาตรการว่าด้วยการ

ควบคุมคุณภาพการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ด้านการวัดและประเมินผล มีสถาน

ประกอบ การมีส่วนในการร่างระเบียบการวัดและประเมินในระบบทวิภาคีร่วมกับ

สถานศกึษา สถานศกึษาและสถานประกอบการควรร่วมอืกันออกข้อสอบภาคทฤษฎี

ร่วมกัน และสอบภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ กำหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล

ให้อยู่ในรูปแบบและเกณฑ์เดียวกัน สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันการวัด 

และประเมินผล เพื่อการจบหลักสูตรของนักเรียน/นักศึกษา ดา้นบุคลากร มีการจัดอบรม

บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการให้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของตนเอง จัดประชุมใหญ่เพื่อแนะนำบุคลากร

ทั้งในสถานประกอบการและในสถานศกึษา สถานศกึษาและสถานประกอบการประชุม

ร่วมกันเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง นำบุคลากรทั้งใน

สถานศกึษาและในสถานประกอบการที่รับผิดชอบ การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี

ศกึษาดูงานซึ่งกันและกัน จัดหาตัวแทนเพื่อติดต่อประสานงานการประชุมเกี่ยวกับ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ด้านประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์การเข้าศกึษา 

ในอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีทั้งในรูปแบบเอกสาร วทิยุกระจาย เสียง หนังสือพิมพ์  

สื่อออนไลน์ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ  สลับสถานที่จัดประชุมสัมมนาระหว่างสถานศกึษา
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กับสถานประกอบการมกีารประสานงานกันระหว่างสถานศกึษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานศกึษาและสถานประกอบการมสีถานที่ติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร เช่น สรา้งศูนย์

ข้อมูลข่าวสารอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี เป็นต้น จัดหาช่องทางการตดิต่อสื่อสารซึ่งกัน 

และกันหลาย ๆ ทาง เช่น ติดต่อผ่าน web site ตู้ ป.ณ. เป็นต้น จึงทำให้ปัจจัยทางการ 

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร ทั้ง 4 สามารถพยากรณ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนครได้ ซึ่งสอดคล้องกับผล การศกึษา 

ของสอดคล้องกับเบญจวรรณ ศรคีำนวล(2560, บทคัดย่อ)ได้ทำการศกึษาเรื่องปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีของสถานศกึษาในจังหวัด

ลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการจัดการศกึษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศกึษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านสถานประกอบการ มีประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 

47.50 และสอดคล้องกับนัตธิณี จงรักษ์ (2561, หน้า 105) ได้ทำการศกึษารูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิงเส้น ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา 

สังกัดกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยบรรยากาศองค์การ ปัจจัยวัฒนธรรม

องค์การและปัจจัยภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารวิทยาลัย มีความสัมพันธ์และมีอทิธิพลโดยรวม

ร้อยละ 40 ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกดักรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ปัจจัยบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลและมคีวามสัมพันธ์โดยตรงกับท้องถิ่น

ประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนปัจจัยวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารวิทยาลัยมีอิทธิพล 

และมีความสัมพันธ์โดยอ้อมกับประสิทธิผลการบริหารงานวิทยาลัยอาชีวศกึษา  

สังกัดกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  

 

 

 

 

 



199 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  ผูว้ิจัยขอนำเสนอแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   1.1 ปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร อยู่ในระดับมาก แสดงว่าปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัยมกีารดำเนินการ

อย่างเพียงพอและคลอบคลุมทุกด้าน ส่วนด้านที่มีการดำเนินการน้อยที่สุดคือดา้นการ

จัดการเรยีนการสอน ซึ่งสถานศกึษาและสถานประกอบการในแต่ละแห่งควรร่วมมือกัน 

ในการจัดการเรียนการสอนโดยร่วมกันจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรนำเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนือ้หาวิชามีความสอดคล้องกับแผนการ

เรียนและมีความสัมพันธ์กับการเรียนวิชาชีพ มีการสอนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหนา้ที่ จัดสรรงบประมาณในการสัมมนาผูค้วบคุม 

การฝึก ครูฝกึ ครูผูส้อน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารยนิเทศก์ เพื่อให้การดำเนินการจัดการ

อาชีวศกึษาระบบทวิภาคี เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

   1.2 ประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก แสดงว่าการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของ

วิทยาลัย มีการดำเนินการอย่างเพียงพอและคลอบคลุมทุกด้านส่วนด้านที่มีการดำเนินการ

น้อยที่สุดคือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสถานศกึษาแต่ละแห่งควรส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษามีความเสียสละ ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน มีความเคารพ เชื่อฟัง เอาใจใส่ดูแล

ช่วยเหลอืครู สามารถช่วยเหลอืตนเองโดยไม่เป็นภาระของเพื่อนร่วมงาน แสวงหาความรู้

ใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นำความรู้ ข่าวสารใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

   1.3 ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบทวิภาคี

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มคีวามสัมพันธ์ทางบวก 7 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการดำเนินโครงการ ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่  

ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื ด้านบุคลากร ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์และ

ด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งทั้ง 7 ด้านนีค้วรส่งเสริมเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น ส่วนด้าน   

การจัดการเรียนการสอน และด้านการนเิทศและการติดตามผล ควรมีการพัฒนาใหม้ี 
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คุณภาพเท่ากับด้านอื่น ๆ  เพื่อให้การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพสนองต่อ

ความตอ้งการด้านอาชีพอย่างแท้จริง  

   1.4 ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศกึษาระบบ

ทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร มีตัวแปร 4 ตัวแปร ที่สามารถ

พยากรณ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื 

ด้านการวัดและประเมินผล ด้านบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรใหก้ารส่งเสริม 

เพื่อให้การจัดการศกึษาระบบทวิภาคีสามารถดำเนินการได้และมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการ

ของตลาดแรงงานต่อไป  

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

  ผูว้ิจัยขอนำเสนอแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   2.1 ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของการอาชีวศกึษาระบบ

ทวิภาคี ควรจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะมีการพัฒนารูปแบบขึน้มาได้  

เพื่อนำผลที่ได้ไปเป็นมาตรฐานในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีต่อไป 

   2.2 ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกับการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเป็นเครื่องมอื

ช่วยนักศกึษาที่มาจากครอบครัวที่มรีายได้ต่ำ ทั้งนี้บุตรหลานในหลายครอบครัวเลือกเรียน

สายอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเป็นทางเลอืกรอง เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศกึษาพัฒนา 

ในด้านทักษะฝมีือเช่นกัน 

   2.3 ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับอะไรคือแรงจูงใจสำหรับสถานประกอบการ

ที่เข้าร่วมจัดการศกึษาระบบทวิภาคี ของอาชีวศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ

ในการเข้าร่วมของสถานประกอบการมากขึ้น 

   2.4 ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับนักศึกษาที่สำเร็จการศกึษาระบบทวิภาคี

แล้วเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับนักศึกษาที่สำเร็จการศกึษา

จากระบบปกติ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ตัดสินใจและยังลังเลไม่แน่ใจว่า

สังคมหรอืภาคอุตสาหกรรมจะยอมรับหรือไม่ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวจิัย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล    อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

             มหาบัณฑิต และหลักสูตร 

             ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

             การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัย 

             ราชภฏัสกลนคร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์   อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

             มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา 

             ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

             การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. นายสถิต สำราญสุข          ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

             อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

4. ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมอืง       ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 

             บริหารธุรกิจพรรณา อำเภอพรรณานิคม 

5. นายวิจิตร  พลเศษ           ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 

             อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ ในการหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย  ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล    อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

             มหาบัณฑิต และหลักสูตร 

             ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

             การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัย 

             ราชภฏัสกลนคร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์   อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร 

             มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา 

             ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

             การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. นายสถิต สำราญสุข          ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

             อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

4. ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมอืง       ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 

             บริหารธุรกิจพรรณา อำเภอพรรณานิคม 

             จังหวัดสกลนคร 

5. นางวรรณภา พ่วงกุล         ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ 

             สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน 

             จังหวัดสกลนคร 

6. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง        ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

             สกลนคร อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

7. นายบุญเสริม  เสริมสกุล        ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 

             พังโคนพณิชยการ อำเภอพังโคน 

             จังหวัดสกลนคร 

8. นายวิจติร  พลเศษ           ครูวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 

             อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

9. นางสาวประภัสสร อนิทรวิศษิฎ์       ครูวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 

             อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
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10. นางบุหลัน  วิจิตรคุณานันท์       ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนคิภูพาน 

             อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวภิาคี

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร ที่มุ่งให้ผูบ้ริหาร ครูผู้สอนและนักศึกษา เป็นผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น  

3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย ในสังกัด

อาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 

  ในการตอบแบบสอบถามทั้ง 3 ตอน ใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม

ตามสภาพความเป็นจริงที่สุด โดยขอใหต้อบทุกข้อ เพื่อให้ผลการวิจัยถูกต้อง เชื่อถือได้และ

เป็นประโยชน์ การวิจัยในครั้งนีเ้ป็นการศึกษาภาพรวมของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผล ในการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร เพื่อนำผลไปวิเคราะห์ผลอันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป ดังนั้นคำตอบของ

ท่านจะไม่กระทบ กระเทือนโดยตรงต่อท่าน หรอืสภาพในการทำงานของท่านแต่ประการใด 

  อนึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่าน ผูว้ิจัยจะสงวนไว้เป็นความลับตามมารยาท 

ของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด 

  ขอขอบพระคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม 

 

               (นายนิพล    แก้วกาหลง) 

                   นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

             คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1  สอบถามข้อมูลบางประการเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชีแ้จง  โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในช่อง       ที่ตรงกับความเป็นจรงิ 

 

 1.  สถานภาพ 

    ผูบ้ริหาร 

    ครู 

    ผูจ้ัดการสถานประกอบการ 

    นักศึกษา 
 

 2.  อายุ 

    น้อยกว่า  20 ป ี

    ระหว่าง 20 – 40 ปี 

    มากกว่า 40 ปี 
 

 3.  ประเภทสถานศกึษา 

    สถานศกึษาของรัฐบาล 

    สถานศกึษาของเอกชน 
 

 4. ระดับการเปิดการเรยีนการสอน 

    สูงสุดระดับ ปวช. 

    สูงสุดระดับ ปวส. 

    สูงสุดระดับปริญญาตรี 
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดสกลนคร 

คำชี้แจง โปรดตอบคำถามตามสภาพความเป็นจริง โดยกาเครื่องหมาย  √ ในช่องที่ท่าน  

เห็นว่าปัจจัยนั้นส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็นในระดับ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  นอ้ยที่สุด เพียง

ช่องเดียว ซึ่งแต่ละรายการมีความหมายดังนี้ 

    มากที่สุด   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

    มาก        หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 

    ปานกลาง  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

    น้อย         หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 

    น้อยที่สุด  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  

 

ตัวอย่าง  การตอบแบบสอบถาม 

คำอธิบาย 

 ข้อ  00  ผู้ตอบทำเครื่องหมาย   √  ในช่อง  นอ้ย  แสดงว่า มีความเห็นด้วยกับ

หลักสูตรสอดคล้องกับความตอ้งการของสถานประกอบการในระดับน้อย 

 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก มาก ปาน น้อย น้อย 

ที่สุด  กลาง  ที่สุด 

0.  ด้านหลักสูตร      

     00 หลักสูตรสอดคล้องกับความตอ้งการ 

ของสถานประกอบการ ...... ...... ......   √ ...... 

      

ฯลฯ      
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ข้อ 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

 

1 

ด้านการประชาสัมพันธ์   

สถานศกึษามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

อย่างทั่วถึง 

 

 

 

....... 

 

 

 

...... 

 

 

 

....... 

 

 

 

....... 

 

 

 

....... 

2 มีการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจใน

หลักการเบือ้งตน้ของการจัดการอาชีวศกึษา

ระบบทวิภาคี  

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

3 มีการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ 

ในหลักการดำเนินโครงการ  

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

4 สถานศกึษามีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ

สถานประกอบการ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

5 มีการประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง  

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

6 

ด้านการดำเนินโครงการ  

สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกัน

รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 

ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด  

 

 

 

....... 

 

 

 

...... 

 

 

 

....... 

 

 

 

....... 

 

 

 

....... 

7 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนระบบ 

ทวิภาคี  

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

8 แนวปฏิบัติที่ใหส้ถานศกึษาสอนวิชาชีพ

พืน้ฐาน/วิชาชีพทฤษฎี/การฝกึปฏิบัติเบื้องต้น

มีความเหมาะสม  

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

9 แนวปฏิบัติที่สถานประกอบการสอนวิชาชีพ

ที่ใชใ้นการประกอบอาชีพมีความเหมาะสม  

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 
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ข้อ 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

10 สถานศกึษา สถานประกอบการและ

นักศึกษามีการดำเนินโครงการ่วมกัน  

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

11 

ด้านหลักสูตร  

หลักสูตรสอดคล้องกับความตอ้งการของ

สถานประกอบการ  

 

 

...... 

 

 

..... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

12 หลักสูตรสนองความต้องการของตลอด

แรงงาน 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

13 เนือ้หาตามหลักสูตรเหมาะสมกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

14 เนือ้หาตามหลักสูตรเหมาะสมกับเวลา 

ในการเรียนการสอน 

 

...... 

 

..... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

15 สถานศกึษาและสถานประกอบการร่วมกัน

จัดทำหลักสูตร  

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

16 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 

และอาคารสถานท่ี  

การจัดสรรงบประมาณตามแผนการเรียน 

มีความเหมาะสม 

 

 

 

....... 

 

 

 

...... 

 

 

 

....... 

 

 

 

....... 

 

 

 

....... 

17 วัสดุ ครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนมคีวาม

เหมาะสมเพียงพอและทันสมัย 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

18 สถานประกอบการมีพื้นที่ฝึกการปฏิบัติงาน

อย่างเหมาะสม 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

19 สถานประกอบการมีความพร้อมในการฝกึ

อาชีพตามสาขาวิชาที่ให้การฝึก 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

20 สถานประกอบการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อ

การฝึกอาชีพ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 



272 

 

ข้อ 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

 

21 

ด้านสถานประกอบการและความร่วมมือ 

สถานประกอบการต้องมีความรู ้ความเข้าใจ

ในการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

22 สถานประกอบการมีความเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันและมีความเป็นเอกภาพ 

ในการทำงาน 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

23 สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการคัดเลือก

ผูเ้รียนระบบทวิภาคี ตามสมรรถนะที่สถาน

ประกอบการตอ้งการ 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

24 สนับสนุนทรัพยากรการจัดการศกึษาโดย

ร่วมมอืกับสถานศกึษาพัฒนาองค์ความรู้ 

ถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ผูเ้รียน 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

25 สถานประกอบการมีการจัดสวัสดิการที่

จำเป็น รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

 

...... 

 

 

..... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

26 

ด้านบุคลากร  

ครูในสถานศกึษามีความเข้าใจในการจัดการ 

ศกึษาระบบทวิภาคี 

 

 

...... 

 

 

..... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

27 ครูในสถานศกึษาได้รับการพัฒนาทั้งความรู้

และเจตคติต่อการดำเนนิการระบบทวิภาคี 

 

...... 

 

..... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

28 ครูฝกึในสถานประกอบการมีความ

เชี่ยวชาญในการใชส้ื่อการสอน 

 

...... 

 

..... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

29 ครูฝกึในสถานประกอบการมีความชำนาญ

ในการถ่ายถอดความรู้ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 
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ข้อ 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

30 ครูฝกึในสถานประกอบการได้รับการพัฒนา

ความรูแ้ละเจตคติต่อการดำเนินการระบบ 

ทวิภาคี 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

31 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  

สถานศกึษาและสถานประกอบการมกีา

ร่วมกันจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 

 

...... 

 

 

..... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

32 มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

33 เนือ้หาวิชามีความสอดคล้องกับแผนการ

เรียน และมีความสัมพันธ์กับการเรียน

วิชาชีพ 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

34 มีการสอนเรื่องคุณธรรมและจรยิธรรม 

ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในหนา้ที่ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

35 การเรียนการสอนหลักสูตรมีความทันสมัย

ต่อเทคโนโลยี 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

36 ด้านการวัดและประเมินผล สถานศกึษา

และสถานประกอบการร่วมกันกำหนด

ระเบียบวิธีการวัดผล 

 

 

...... 

 

 

..... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

37 มีการจัดตั้งคณะกรรมการการประเมนิผล    

การเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

38 มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ละ

วิธีการประเมนิผลการเรียนให้นักเรียน

ทราบก่อนทำการสอน 

 

 

...... 

 

 

..... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 
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ข้อ 

 

ปัจจัยทางการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

39 การวัดและประเมินผล สถานศกึษาและสถาน

ประกอบการร่วมกันจัดสอบเพื่อการจบ

หลักสูตรของนักเรียน 

 

 

...... 

 

 

..... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

40 มีการประเมินผลตรงตามศักยภาพ 

ของนักเรียน นักศึกษา 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

41 

ด้านการนิเทศและการตดิตามผล  

มีครูจากสถานศกึษาไปนิเทศนักเรียน 

นักศึกษาในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

...... 

 

 

..... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

42 สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการนเิทศ 

ของครูจากสถานศกึษาทุกครั้ง 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

43 สถาศกึษาอำนวยความสะดวกจัดพาหนะ

สำหรับใช้ในการนเิทศของครู 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

44 มีการรายงานการฝกึภาคปฏิบัติให้ครูที่สอน

ในสถานศกึษาและครูฝกึในสถาน

ประกอบการให้ทราบตามเวลา 

 

 

...... 

 

 

..... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

45 นักเรียน นักศึกษามีโอกาสตอบข้อซักถาม 

ในการนเิทศของครู  

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

คำชี้แจง โปรดตอบคำถามตามสภาพความเป็นจริง โดยกาเครื่องหมาย  √ ในช่องที่ท่าน  

เห็นว่าการจัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ระดับความคิดเห็นในระดับ  

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  น้อยที่สุด เพียงช่องเดียว ซึ่งแต่ละรายการมี

ความหมายดังนี้ 

    มากที่สุด   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

    มาก        หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 

    ปานกลาง  หมายถึง  ระดับความคดิเห็นปานกลาง 

    น้อย         หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 

    น้อยที่สุด  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  

 

ข้อ 

 

การจัดการศกึษาระบบทวิ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

 

1 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรยีน 

นักศึกษามีความเสียสละในการการช่วยเหลอื

เพื่อนร่วมงาน 

 

 

...... 

 

 

..... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

2 นักเรียน นักศึกษามีความเคารพ เชื่อฟัง  

เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลอืครู  

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

3 นักเรียน นักศึกษาไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา  

และไม่เล่นการพนันขณะปฏิบัติงาน 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

4 นักเรียน นักศึกษารักและภูมิใจในงาน 

ที่ปฏิบัติ 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

5 นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบังคับของสถานประกอบการ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

6 นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานจนสำเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมาย 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 



276 

 

ข้อ 

 

การจัดการศกึษาระบบทวิ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

7 นักเรียน นักศึกษาแสดงกิริยาท่าทางสุภาพ 

พูดจาสุภาพ  

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

8 เมื่อมีสิ่งไม่ถูกต้องนักเรียน นักศึกษา 

แสดงออกและทักท้วงในสิ่งที่ถูกต้อง 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

9 นักเรียน นักศกึษาทำงานอย่างแข็งขัน  

ไม่ปล่อยปะละเลย 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

10 นักเรียน นักศึกษาใช้ทรัพย์สินของตนเอง 

และทรัพยากรของส่วนร่วมอย่างประหยัด 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

11 นักเรียน นักศึกษาไม่เกี่ยงงานที่ทำยาก ....... ....... ....... ....... ....... 

12 นักเรียน นักศึกษาสามารถช่วยเหลอืตนเอง

โดยไม่เป็นภาระของเพื่อนร่วมงาน 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

13 นักเรียน นักศึกษาแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ  

มาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

       

14 นักเรียน นักศึกษานำความรู้ ข่าวสารใหม่ ๆ 

และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

15 นักเรียน นักศึกษาคิดเพื่อแก้ปัญหาในงานที่

ปฏิบัติอย่างละเอียด รอบคอบและมีเหตุผล 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

16 

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป   

นักเรียน นักศึกษาสามารถฟังและดูสารใน

งานอาชีพจากสื่อบุคคลสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

 

 

....... 

 

 

 

...... 

 

 

 

....... 

 

 

 

....... 

 

 

 

....... 

17 นักเรียน นักศึกษาสามารถพูดในสถานการณ์

ต่าง ๆ ทักทาย แนะนำตนเองและผูอ้ื่น  

ตามมารยาทของสังคมได้ 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 



277 

 

ข้อ 

 

การจัดการศกึษาระบบทวิ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

18 นักเรียน นักศึกษาสามารถพูดติดต่อกิจธุระ 

สรุปความและแสดงความคิดเห็น 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

19 นักเรียน นักศึกษาอ่านข่าว บทความ สารคดี

หรอืโฆษณา จากสิ่งพิมพ์หรอืสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้ 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

20 นักเรียน นักศึกษาเขียนข้อความติดต่อ 

กิจธุระ เขียนบันทึกข้อความการกรอก

แบบฟอร์มได้ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

21 นักเรียน นักศึกษาเขียนสรุปความ  

รายงานเชงิวิชาการและแสดงความรู้สกึ 

ในโอกาสต่าง ๆ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

22 นักเรียน นักศึกษาสามารถสื่อสารโดยใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

23 นักเรียน นักศึกษาสามารถสื่อสารโดยใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

24 นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

25 นักเรียน นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาในงาน

อาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

26 นักเรียน นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาในงาน

อาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์  

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

27 นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

วัฒนธรรม สทิธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองด ี 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 
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ข้อ 

 

การจัดการศกึษาระบบทวิ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สดุ 

28 นักเรียน นักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพและ

สุขลักษณะโดยใช้หลักการและกระบวนการ

ด้านสุขศกึษาและพลศกึษา 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

29 นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักในงาน

อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

30 นักเรียน นักศึกษามีการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบ

สารสนเทศระบบปฏิบัติการโปรแกรม

สำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตตามหลักการและ

กระบวนการตามลักษณะงานอาชีพ 

 

 

 

....... 

 

 

 

...... 

 

 

 

....... 

 

 

 

....... 

 

 

 

....... 

 

31 

ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

นักเรียน นักศึกษาสามารถทำงานได้ตาม

ระบบของสถานประกอบการ 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

32 นักเรียน นักศึกษาสามารถดำเนินงานจัดการ

และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

 

....... 

 

...... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

33 นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การใชค้อมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

ในการสั่งรายการอาหารและการคิดเงิน 

 

 

....... 

 

 

...... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

34 นักเรียน นักศึกษาแต่งกายสุภาพ ทรงผม

สุภาพ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

35 นักเรียน นักศึกษานำความรู้ดา้นทักษะ

พืน้ฐานดา้นคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 

ในงานที่ปฏิบัติจริง 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

36 นักเรียน นักศึกษาสามารถจำแนกประเภท

ของโครงสร้างของงาน บทบาท หน้าที่ 

ในสถานประกอบการที่ตนปฏิบัติได้ 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 
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ข้อ 

 

การจัดการศกึษาระบบทวิ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

37 นักเรียน นักศึกษามีความรับผดิชอบงาน 

ในสถานประกอบการที่ตนปฏิบัติ 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

38 นักเรียน นักศึกษาสามารถนำความรูด้้าน

ทักษะการ  ขายและการให้บริหารมาปรับใช้

ในขณะปฏิบัติงาน 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

39 นักเรียน นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้

หลักการพืน้ฐานงานอาชีพในการปฏิบัติงาน

จรงิได้ 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

40 นักเรียน นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับสินค้า 

และสามารถแนะนำสินค้าแก่ลูกค้า 

ได้เป็นอย่างดี 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

41 นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้เอกสารต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

42 นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดแสดง จัดเรียน

สินค้าเพื่อส่งเสริมการขายในงานที่ปฏิบัติ 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

43 นักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมอื

ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

44 นักเรียน นักศึกษามสามารถตรวจสอบสินค้า

เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

 

....... 

45 นักเรียน นักศึกษาเลือกใช้เครื่องมอืในการ

ปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดขั้นตอน

และเวลาในการทำงาน 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 

 

 

....... 
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แบบสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมการจัดการศกึษาระบบทวภิาคี 

ของวทิยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

ชื่อผู้วิจัย นายนิพล   แก้วกาหลง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประธานกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์    รศ.ดร. ไชยา ภาวะบุตร 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์       ดร. สุมัทนา หาญสุริย์ 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... 

สถานที่ทำงาน................................................................................................................... 

วัน / เดือน / ปี ที่สัมภาษณ์................................................................................................ 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา........................................จบการสัมภาษณ์เวลา............................. 

ประเด็นคำถาม 

1. ท่านมีแนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร ดา้นการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



281 

2. ท่านมีแนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร ด้านสถานประกอบการและความร่วมมอื 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษา

จังหวัดสกลนคร อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ท่านมีแนวทางส่งเสริมปัจจัยทางการบริหาร ด้านบุคลากร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน

การจดัการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ท่านมีแนวทางส่งเสรมิปัจจัยทางการบริหาร ด้านการวัดและประเมินผล ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัด

สกลนคร อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความอนุเคราะห์เพื่องานวิจัยในครั้งนี้ 

              นายนิพล   แก้วกาหลง 

                   นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
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285 
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ภาคผนวก จ 

ค่าคุณภาพเครื่องมือ 
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ตาราง 42 แบบสรุปผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถามปัจจัยทางการบริหารของวิทยาลัย  

              ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 
 

ข้อที ่
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม ค่า IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 42 (ต่อ) 
 

ข้อที ่
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม ค่า IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 43 แบบสรุปผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถามประสิทธิผลการจัดการศกึษา 

              ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 
 

ข้อที ่
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม ค่า IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 

ข้อที ่
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม ค่า IOC การแปลผล 
1 2 3 4 5 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 44 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยทางการบริหาร 

              ของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 
 

ด้านที่ ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. การประชาสัมพันธ์  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.91 

1 0.80 

2 0.85 

3 0.83 

4 0.63 

5 0.77 

2. การดำเนนิโครงการ  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.90 

6 0.80 

7 0.81 

8 0.79 

9 0.58 

10 0.77 

3. หลักสูตร  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.84 

11 0.47 

12 0.66 

13 0.78 

14 0.77 

15 0.57 

4. สื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.87 

16 0.54 

17 0.77 

18 0.78 

19 0.64 

20 0.79 

5. สถานประกอบการและความร่วมมือ  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.81 

21 0.75 

22 0.72 

23 0.78 

24 0.50 

25 0.30 
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ตาราง 44 (ต่อ) 
 

ด้านที่ ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

6. บุคลากร  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.89 

 

26 0.73 

27 0.76 

28 0.78 

29 0.75 

30 0.64 

7. การจัดการเรยีนการสอน  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.91 

31 0.75 

32 0.77 

33 0.82 

34 0.76 

35 0.79 

8. การวัดและประเมินผล  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.87 

36 0.65 

37 0.69 

38 0.70 

39 0.69 

40 0.71 

9. การนเิทศและการตดิตามผล  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.86 

41 0.43 

42 0.81 

43 0.78 

44 0.71 

45 0.67 
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ตาราง 45 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของประสิทธิผลการ 

              จัดการศกึษาระบบทวิภาคีของวทิยาลัย ในสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดสกลนคร 
 

ด้านที่ ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.89 

1 0.62 

2 0.45 

3 0.67 

4 0.44 

5 0.60 

6 0.63 

7 0.48 

8 0.38 

9 0.80 

10 0.49 

11 0.33 

12 0.53 

13 0.42 

14 0.79 

15 0.79 

2. ดา้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.98 

16 0.96 

17 0.93 

18 0.94 

19 0.96 

20 0.97 

21 0.87 

22 0.92 

23 0.85 

24 0.96 

25 0.79 
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ตาราง 45 (ต่อ) 
 

ด้านที่ ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

 26 0.82 

27 0.88 

28 0.86 

29 0.81 

30 0.86 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  

ค่าความเชื่อม่ัน 0.89 

 

31 0.63 

32 0.62 

33 0.74 

34 0.36 

35 0.32 

36 0.53 

37 0.52 

38 0.71 

39 0.63 

40 0.57 

41 0.36 

42 0.58 

43 0.63 

44 0.66 

45 0.61 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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Frequency Table 
สถานภาพ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ผูบ้ริหาร 60 16.1 16.1 16.1 

ครู 104 28.0 28.0 44.1 

ผูจ้กัการฯ 104 28.0 28.0 72.0 

นกัศึกษา 104 28.0 28.0 100.0 

Total 372 100.0 100.0  
 

 

อาย ุ

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ยกว่า 20 ปี 91 24.5 24.5 24.5 

20-40 ปี 149 40.1 40.1 64.5 

มากกว่า 40 ปี 132 35.5 35.5 100.0 

Total 372 100.0 100.0  

 
ประเภทสถานศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid รัฐบาล 173 46.5 46.5 46.5 

เอกชน 199 53.5 53.5 100.0 

Total 372 100.0 100.0  
 

 

ระดับการเปิดสอน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid สูงสุด ปวช. 68 18.3 18.3 18.3 

สูงสุด ปวส. 221 59.4 59.4 77.7 

สูงสุดปริญญาตรี 83 22.3 22.3 100.0 

Total 372 100.0 100.0  
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

aa1 372 3.00 5.00 4.2930 .44980 

aa2 372 2.80 5.00 4.1629 .53474 

aa3 372 3.00 5.00 3.9952 .60356 

aa4 372 2.60 5.00 3.8672 .61841 

aa5 372 2.40 5.00 3.8328 .59621 

aa6 372 2.40 5.00 3.7258 .69397 

aa7 372 2.60 5.00 3.6516 .67062 

aa8 372 2.80 5.00 3.7817 .52340 

aa9 372 2.60 5.00 3.7925 .59208 

aa 372 3.07 5.00 3.9003 .50059 

Valid N (listwise) 372     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

a1 372 3.00 5.00 4.2688 .72521 

a2 372 3.00 5.00 4.4973 .62084 

a3 372 3.00 5.00 4.3629 .70426 

a4 372 2.00 5.00 4.0672 .81647 

a5 372 3.00 5.00 4.2688 .76521 

aa1 372 3.00 5.00 4.2930 .44980 

a6 372 3.00 5.00 4.3683 .65783 

a7 372 3.00 5.00 4.4032 .71472 

a8 372 2.00 5.00 4.3038 .77820 

a9 372 2.00 5.00 3.7715 .80023 

a10 372 2.00 5.00 3.9677 .78670 

aa2 372 2.80 5.00 4.1629 .53474 

a11 372 3.00 5.00 4.3978 .71018 

a12 372 3.00 5.00 4.1317 .67001 

a13 372 2.00 5.00 3.7043 .82002 

a14 372 2.00 5.00 3.6022 .84534 

a15 372 3.00 5.00 4.1398 .76078 

aa3 372 3.00 5.00 3.9952 .60356 

a16 372 2.00 5.00 3.7366 .77387 

a17 372 2.00 5.00 3.8683 .91785 

a18 372 2.00 5.00 3.8978 .78757 

a19 372 2.00 5.00 4.1371 .71565 

a20 372 2.00 5.00 3.6962 .89725 

aa4 372 2.60 5.00 3.8672 .61841 

a21 372 2.00 5.00 3.9113 .87195 

a22 372 2.00 5.00 3.8065 .83078 

a23 372 2.00 5.00 3.8468 .85351 

a24 372 2.00 5.00 3.8978 .82762 

a25 372 2.00 5.00 3.7016 .73400 

aa5 372 2.40 5.00 3.8328 .59621 

a26 372 2.00 5.00 3.8710 .84644 

a27 372 2.00 5.00 3.7312 .81283 

a28 372 2.00 5.00 3.7312 .85485 

a29 372 2.00 5.00 3.6935 .86105 

a30 372 2.00 5.00 3.6022 .71018 

aa6 372 2.40 5.00 3.7258 .69397 

a31 372 3.00 5.00 3.7661 .71309 

a32 372 2.00 5.00 3.8280 .81923 

a33 372 2.00 5.00 3.5618 .84608 

a34 372 2.00 5.00 3.4677 .71679 

a35 372 2.00 5.00 3.6344 .79466 

aa7 372 2.60 5.00 3.6516 .67062 

a36 372 3.00 5.00 3.6935 .73617 

a37 372 2.00 5.00 3.6667 .70169 

a38 372 2.00 5.00 3.8280 .72868 

a39 372 2.00 5.00 3.7258 .73060 

a40 372 3.00 5.00 3.9946 .81758 

aa8 372 2.80 5.00 3.7817 .52340 

a41 372 3.00 5.00 4.2715 .72606 

a42 372 2.00 5.00 3.6344 .84400 

a43 372 2.00 5.00 3.7016 .97665 

a44 372 1.00 5.00 3.4892 .77173 

a45 372 2.00 5.00 3.8656 .75464 
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aa9 372 2.60 5.00 3.7925 .59208 

aa 372 3.07 5.00 3.9003 .50059 

Valid N (listwise) 372     

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

aa1 Between Groups .009 3 .003 .016 .997 

Within Groups 75.052 368 .204   
Total 75.062 371    

aa2 Between Groups .031 3 .010 .035 .991 

Within Groups 106.057 368 .288   
Total 106.088 371    

aa3 Between Groups .100 3 .033 .091 .965 

Within Groups 135.052 368 .367   
Total 135.151 371    

aa4 Between Groups .012 3 .004 .011 .998 

Within Groups 141.868 368 .386   
Total 141.880 371    

aa5 Between Groups .046 3 .015 .043 .988 

Within Groups 131.834 368 .358   
Total 131.880 371    

aa6 Between Groups .088 3 .029 .060 .981 

Within Groups 178.584 368 .485   
Total 178.672 371    

aa7 Between Groups .010 3 .003 .007 .999 

Within Groups 166.839 368 .453   
Total 166.849 371    

aa8 Between Groups .050 3 .017 .061 .980 

Within Groups 101.585 368 .276   
Total 101.636 371    

aa9 Between Groups .010 3 .003 .009 .999 

Within Groups 130.049 368 .353   
Total 130.059 371    

aa Between Groups .008 3 .003 .011 .999 

Within Groups 92.961 368 .253   
Total 92.969 371    
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ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

aa1 Between Groups .555 2 .278 1.375 .254 

Within Groups 74.507 369 .202   
Total 75.062 371    

aa2 Between Groups .992 2 .496 1.742 .177 

Within Groups 105.096 369 .285   
Total 106.088 371    

aa3 Between Groups .413 2 .207 .566 .568 

Within Groups 134.738 369 .365   
Total 135.151 371    

aa4 Between Groups .220 2 .110 .287 .751 

Within Groups 141.660 369 .384   
Total 141.880 371    

aa5 Between Groups .629 2 .314 .884 .414 

Within Groups 131.251 369 .356   
Total 131.880 371    

aa6 Between Groups .139 2 .069 .143 .866 

Within Groups 178.533 369 .484   
Total 178.672 371    

aa7 Between Groups .146 2 .073 .161 .851 

Within Groups 166.703 369 .452   
Total 166.849 371    

aa8 Between Groups .316 2 .158 .575 .563 

Within Groups 101.320 369 .275   
Total 101.636 371    

aa9 Between Groups .574 2 .287 .818 .442 

Within Groups 129.485 369 .351   
Total 130.059 371    

aa Between Groups .373 2 .186 .742 .477 

Within Groups 92.597 369 .251   
Total 92.969 371    

 

T-Test 
 

Group Statistics 

 ประเภทสถานศึกษา N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

aa1 รัฐบาล 173 4.2960 .44596 .03391 

เอกชน 199 4.2905 .45423 .03220 

aa2 รัฐบาล 173 4.1561 .53083 .04036 

เอกชน 199 4.1688 .53939 .03824 

aa3 รัฐบาล 173 3.9803 .60796 .04622 

เอกชน 199 4.0080 .60096 .04260 

aa4 รัฐบาล 173 3.8393 .61404 .04668 

เอกชน 199 3.8915 .62270 .04414 

aa5 รัฐบาล 173 3.8243 .57838 .04397 

เอกชน 199 3.8402 .61265 .04343 
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aa6 รัฐบาล 173 3.6879 .68990 .05245 

เอกชน 199 3.7588 .69755 .04945 

aa7 รัฐบาล 173 3.6023 .66995 .05094 

เอกชน 199 3.6945 .66993 .04749 

aa8 รัฐบาล 173 3.7630 .51536 .03918 

เอกชน 199 3.7980 .53105 .03765 

aa9 รัฐบาล 173 3.7642 .59989 .04561 

เอกชน 199 3.8171 .58561 .04151 

aa รัฐบาล 173 3.8793 .49603 .03771 

เอกชน 199 3.9186 .50506 .03580 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

aa1 Equal variances assumed .026 .872 .118 370 .907 .00550 .04682 -.08656 .09757 
Equal variances not assumed   .118 364.560 .906 .00550 .04676 -.08645 .09745 

aa2 Equal variances assumed .066 .798 -.230 370 .819 -.01277 .05566 -.12222 .09667 
Equal variances not assumed   -.230 364.350 .818 -.01277 .05560 -.12210 .09655 

aa3 Equal variances assumed .145 .704 -.441 370 .660 -.02769 .06281 -.15120 .09581 
Equal variances not assumed   -.441 361.639 .660 -.02769 .06286 -.15131 .09592 

aa4 Equal variances assumed .045 .832 -.811 370 .418 -.05215 .06431 -.17861 .07431 
Equal variances not assumed   -.812 364.169 .417 -.05215 .06425 -.17850 .07420 

aa5 Equal variances assumed .761 .384 -.257 370 .798 -.01592 .06205 -.13795 .10610 
Equal variances not assumed   -.258 367.474 .797 -.01592 .06180 -.13746 .10561 

aa6 Equal variances assumed .010 .920 -.983 370 .326 -.07093 .07214 -.21279 .07093 
Equal variances not assumed   -.984 363.898 .326 -.07093 .07209 -.21269 .07082 

aa7 Equal variances assumed .000 .985 -1.323 370 .187 -.09216 .06964 -.22910 .04478 
Equal variances not assumed   -1.323 362.834 .187 -.09216 .06964 -.22911 .04479 

aa8 Equal variances assumed .043 .835 -.642 370 .521 -.03498 .05445 -.14206 .07209 
Equal variances not assumed   -.644 365.533 .520 -.03498 .05434 -.14184 .07187 

aa9 Equal variances assumed .103 .748 -.860 370 .391 -.05292 .06157 -.17399 .06814 
Equal variances not assumed   -.858 360.251 .391 -.05292 .06167 -.17421 .06836 

aa Equal variances assumed .101 .751 -.756 370 .450 -.03934 .05207 -.14172 .06304 
Equal variances not assumed   -.756 364.531 .450 -.03934 .05200 -.14160 .06292 
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ANOVA 

 Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

aa1 Between Groups .020 2 .010 .050 .952 

Within Groups 75.042 369 .203   
Total 75.062 371    

aa2 Between Groups .138 2 .069 .241 .786 

Within Groups 105.950 369 .287   
Total 106.088 371    

aa3 Between Groups .204 2 .102 .279 .757 

Within Groups 134.948 369 .366   
Total 135.151 371    

aa4 Between Groups .492 2 .246 .642 .527 

Within Groups 141.388 369 .383   
Total 141.880 371    

aa5 Between Groups .106 2 .053 .148 .862 

Within Groups 131.774 369 .357   
Total 131.880 371    

aa6 Between Groups 1.030 2 .515 1.070 .344 

Within Groups 177.642 369 .481   
Total 178.672 371    

aa7 Between Groups 2.057 2 1.029 2.303 .101 

Within Groups 164.792 369 .447   
Total 166.849 371    

aa8 Between Groups .662 2 .331 1.211 .299 

Within Groups 100.973 369 .274   
Total 101.636 371    

aa9 Between Groups .680 2 .340 .970 .380 

Within Groups 129.379 369 .351   
Total 130.059 371    

aa Between Groups .416 2 .208 .829 .437 

Within Groups 92.554 369 .251   
Total 92.969 371    

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

bb1 372 2.73 5.00 3.7894 .53072 

bb2 372 1.80 5.00 3.8025 .68827 

bb3 372 2.80 5.00 3.8077 .59138 

bb 372 2.51 4.98 3.7999 .52985 

Valid N (listwise) 372     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b1 372 2.00 5.00 3.7634 .92171 

b2 372 1.00 5.00 3.5457 1.02031 

b3 372 2.00 5.00 3.7366 .93189 

b4 372 2.00 5.00 3.7204 1.10247 

b5 372 2.00 5.00 3.8038 .95775 

b6 372 2.00 5.00 3.8038 .97775 

b7 372 2.00 5.00 3.7715 .91642 

b8 372 2.00 5.00 3.9032 .83152 

b9 372 1.00 5.00 3.7151 1.03548 

b10 372 2.00 5.00 3.9167 .86939 

b11 372 2.00 5.00 3.8387 .85675 

b12 372 2.00 5.00 3.8333 .89874 

b13 372 2.00 5.00 3.7070 .86105 

b14 372 2.00 5.00 3.9059 .99284 

b15 372 1.00 5.00 3.8763 1.06944 

bb1 372 2.73 5.00 3.7894 .53072 

b16 372 1.00 5.00 3.9059 1.01698 

b17 372 1.00 5.00 3.7312 .96728 

b18 372 2.00 5.00 3.8737 .92445 

b19 372 2.00 5.00 3.9812 .97802 

b20 372 2.00 5.00 4.0672 .85517 

b21 372 1.00 5.00 3.9301 1.01230 

b22 372 1.00 5.00 3.6667 1.01294 

b23 372 1.00 5.00 3.6022 1.00553 

b24 372 2.00 5.00 4.0645 .90588 

b25 372 2.00 5.00 3.8333 .93691 

b26 372 1.00 5.00 3.7070 1.02405 

b27 372 2.00 5.00 3.7366 .92609 

b28 372 2.00 5.00 3.6102 .91481 

b29 372 2.00 5.00 3.5806 .92083 

b30 372 2.00 5.00 3.7473 1.15187 

bb2 372 1.80 5.00 3.8025 .68827 

b31 372 2.00 5.00 3.7473 .85348 

b32 372 1.00 5.00 3.6022 .95041 

b33 372 1.00 5.00 3.3790 1.04811 

b34 372 1.00 5.00 4.3468 .85035 

b35 372 1.00 5.00 4.0538 .95297 

b36 372 2.00 5.00 3.7124 1.03082 

b37 372 2.00 5.00 3.8414 .99817 

b38 372 2.00 5.00 3.7124 1.10405 

b39 372 2.00 5.00 3.9086 .94154 

b40 372 2.00 5.00 3.7366 .77387 

b41 372 2.00 5.00 3.8360 .81924 

b42 372 2.00 5.00 3.7769 .95799 

b43 372 2.00 5.00 3.9059 .86829 

b44 372 2.00 5.00 3.8737 .95599 

b45 372 2.00 5.00 3.6828 .83160 

bb3 372 2.80 5.00 3.8077 .59138 

bb 372 2.51 4.98 3.7999 .52985 

Valid N (listwise) 372     
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Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

bb1 ผูบ้ริหาร 60 3.8344 .50107 .06469 3.7050 3.9639 2.80 5.00 

ครู 104 3.8821 .48780 .04783 3.7872 3.9769 3.00 5.00 

ผูจ้กัการฯ 104 3.6827 .55385 .05431 3.5750 3.7904 2.73 5.00 

นกัศึกษา 104 3.7776 .55183 .05411 3.6702 3.8849 2.73 5.00 

Total 372 3.7894 .53072 .02752 3.7353 3.8435 2.73 5.00 

bb2 ผูบ้ริหาร 60 4.0389 .50209 .06482 3.9092 4.1686 2.53 5.00 

ครู 104 4.0577 .43663 .04281 3.9728 4.1426 2.60 4.87 

ผูจ้กัการฯ 104 3.4744 .77986 .07647 3.3227 3.6260 1.80 5.00 

นกัศึกษา 104 3.7391 .74296 .07285 3.5946 3.8836 1.80 5.00 

Total 372 3.8025 .68827 .03569 3.7323 3.8727 1.80 5.00 

bb3 ผูบ้ริหาร 60 3.8222 .57371 .07407 3.6740 3.9704 2.93 5.00 

ครู 104 3.8936 .56305 .05521 3.7841 4.0031 2.93 5.00 

ผูจ้กัการฯ 104 3.6955 .61913 .06071 3.5751 3.8159 2.80 5.00 

นกัศึกษา 104 3.8256 .59180 .05803 3.7105 3.9407 2.80 5.00 

Total 372 3.8077 .59138 .03066 3.7474 3.8680 2.80 5.00 

bb ผูบ้ริหาร 60 3.8985 .43701 .05642 3.7856 4.0114 3.07 4.98 

ครู 104 3.9444 .40303 .03952 3.8661 4.0228 3.27 4.69 

ผูจ้กัการฯ 104 3.6175 .60359 .05919 3.5001 3.7349 2.51 4.98 

นกัศึกษา 104 3.7808 .56067 .05498 3.6717 3.8898 2.60 4.98 

Total 372 3.7999 .52985 .02747 3.7459 3.8539 2.51 4.98 

 

 
ANOVA 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

bb1 Between Groups 2.213 3 .738 2.654 .048 

Within Groups 102.283 368 .278   
Total 104.496 371    

bb2 Between Groups 21.742 3 7.247 17.317 .000 

Within Groups 154.007 368 .418   
Total 175.749 371    

bb3 Between Groups 2.122 3 .707 2.040 .108 

Within Groups 127.629 368 .347   
Total 129.751 371    

bb Between Groups 6.254 3 2.085 7.836 .000 

Within Groups 97.901 368 .266   
Total 104.155 371    
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Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 
Scheffe   

Dependent 
Variable (I) สถานภาพ (J) สถานภาพ 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

bb1 ผูบ้ริหาร ครู -.04761 .08547 .958 -.2876 .1924 

ผูจ้กัการฯ .15175 .08547 .370 -.0883 .3918 

นกัศึกษา .05688 .08547 .931 -.1832 .2969 

ครู ผูบ้ริหาร .04761 .08547 .958 -.1924 .2876 

ผูจ้กัการฯ .19936 .07311 .061 -.0060 .4047 

นกัศึกษา .10449 .07311 .564 -.1008 .3098 

ผูจ้กัการฯ ผูบ้ริหาร -.15175 .08547 .370 -.3918 .0883 

ครู -.19936 .07311 .061 -.4047 .0060 

นกัศึกษา -.09487 .07311 .641 -.3002 .1105 

นกัศึกษา ผูบ้ริหาร -.05688 .08547 .931 -.2969 .1832 

ครู -.10449 .07311 .564 -.3098 .1008 

ผูจ้กัการฯ .09487 .07311 .641 -.1105 .3002 

bb2 ผูบ้ริหาร ครู -.01880 .10488 .998 -.3133 .2757 

ผูจ้กัการฯ .56453* .10488 .000 .2700 .8591 

นกัศึกษา .29979* .10488 .044 .0052 .5943 

ครู ผูบ้ริหาร .01880 .10488 .998 -.2757 .3133 

ผูจ้กัการฯ .58333* .08971 .000 .3314 .8353 

นกัศึกษา .31859* .08971 .006 .0666 .5705 

ผูจ้กัการฯ ผูบ้ริหาร -.56453* .10488 .000 -.8591 -.2700 

ครู -.58333* .08971 .000 -.8353 -.3314 

นกัศึกษา -.26474* .08971 .035 -.5167 -.0128 

นกัศึกษา ผูบ้ริหาร -.29979* .10488 .044 -.5943 -.0052 

ครู -.31859* .08971 .006 -.5705 -.0666 

ผูจ้กัการฯ .26474* .08971 .035 .0128 .5167 

bb3 ผูบ้ริหาร ครู -.07137 .09547 .906 -.3395 .1968 

ผูจ้กัการฯ .12671 .09547 .624 -.1414 .3948 

นกัศึกษา -.00342 .09547 1.00
0 

-.2716 .2647 

ครู ผูบ้ริหาร .07137 .09547 .906 -.1968 .3395 

ผูจ้กัการฯ .19808 .08167 .119 -.0313 .4274 

นกัศึกษา .06795 .08167 .875 -.1614 .2973 

ผูจ้กัการฯ ผูบ้ริหาร -.12671 .09547 .624 -.3948 .1414 

ครู -.19808 .08167 .119 -.4274 .0313 

นกัศึกษา -.13013 .08167 .469 -.3595 .0992 

นกัศึกษา ผูบ้ริหาร .00342 .09547 1.00
0 

-.2647 .2716 

ครู -.06795 .08167 .875 -.2973 .1614 

ผูจ้กัการฯ .13013 .08167 .469 -.0992 .3595 

bb ผูบ้ริหาร ครู -.04593 .08362 .960 -.2808 .1889 

ผูจ้กัการฯ .28100* .08362 .011 .0462 .5158 

นกัศึกษา .11775 .08362 .576 -.1171 .3526 

ครู ผูบ้ริหาร .04593 .08362 .960 -.1889 .2808 

ผูจ้กัการฯ .32692* .07153 .000 .1260 .5278 
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นกัศึกษา .16368 .07153 .157 -.0372 .3646 

ผูจ้กัการฯ ผูบ้ริหาร -.28100* .08362 .011 -.5158 -.0462 

ครู -.32692* .07153 .000 -.5278 -.1260 

นกัศึกษา -.16325 .07153 .159 -.3641 .0376 

นกัศึกษา ผูบ้ริหาร -.11775 .08362 .576 -.3526 .1171 

ครู -.16368 .07153 .157 -.3646 .0372 

ผูจ้กัการฯ .16325 .07153 .159 -.0376 .3641 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

bb1 Between Groups .057 2 .028 .100 .905 

Within Groups 104.439 369 .283   
Total 104.496 371    

bb2 Between Groups .748 2 .374 .789 .455 

Within Groups 175.001 369 .474   
Total 175.749 371    

bb3 Between Groups .479 2 .240 .684 .505 

Within Groups 129.272 369 .350   
Total 129.751 371    

bb Between Groups .075 2 .038 .133 .875 

Within Groups 104.080 369 .282   
Total 104.155 371    

 

 

T-Test 
 

Group Statistics 

 ประเภทสถานศึกษา N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

bb1 รัฐบาล 173 3.7476 .52879 .04020 

เอกชน 199 3.8258 .53104 .03764 

bb2 รัฐบาล 173 3.6844 .73157 .05562 

เอกชน 199 3.9052 .63239 .04483 

bb3 รัฐบาล 173 3.7865 .57587 .04378 

เอกชน 199 3.8261 .60539 .04291 

bb รัฐบาล 173 3.7395 .54579 .04150 

เอกชน 199 3.8524 .51118 .03624 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

b
b
1 

Equal variances assumed .010 .922 -1.420 370 .157 -.07820 .05509 -.18654 .03013 
Equal variances not assumed 

  
-1.420 363.255 .156 -.07820 .05508 -.18651 .03010 

b
b
2 

Equal variances assumed 5.182 .023 -3.122 370 .002 -.22080 .07072 -.35986 -.08174 
Equal variances not assumed 

  
-3.091 342.498 .002 -.22080 .07144 -.36131 -.08029 

b
b
3 

Equal variances assumed 1.194 .275 -.644 370 .520 -.03962 .06152 -.16060 .08136 
Equal variances not assumed 

  
-.646 366.994 .519 -.03962 .06131 -.16018 .08094 

b
b 

Equal variances assumed .964 .327 -2.058 370 .040 -.11287 .05484 -.22071 -.00504 
Equal variances not assumed   -2.049 355.012 .041 -.11287 .05509 -.22122 -.00453 
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ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

bb1 Between Groups .423 2 .211 .750 .473 

Within Groups 104.073 369 .282   
Total 104.496 371    

bb2 Between Groups 2.119 2 1.059 2.252 .107 

Within Groups 173.630 369 .471   
Total 175.749 371    

bb3 Between Groups .306 2 .153 .436 .647 

Within Groups 129.446 369 .351   
Total 129.751 371    

bb Between Groups .744 2 .372 1.328 .266 

Within Groups 103.411 369 .280   
Total 104.155 371    
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Correlations 
 

Correlations 
 aa1 aa2 aa3 aa4 aa5 aa6 aa7 aa8 aa9 bb1 bb2 bb3 aa bb 

a
a
1 

Pearson Correlation 1 .695** .800** .616** .516** .575** .554** .635** .635** .102* .071 .168** .771** .127* 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .049 .173 .001 .000 .014 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

a
a
2 

Pearson Correlation .695** 1 .726** .801** .829** .746** .652** .593** .712** .352** .200** .142** .879** .257** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

a
a
3 

Pearson Correlation .800** .726** 1 .811** .681** .762** .664** .583** .767** .169** .105* .216** .886** .182** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .043 .000 .000 .000 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

a
a
4 

Pearson Correlation .616** .801** .811** 1 .838** .774** .654** .517** .681** .307** .157** .211** .880** .249** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

a
a
5 

Pearson Correlation .516** .829** .681** .838** 1 .804** .594** .424** .624** .425** .250** .251** .832** .343** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

a
a
6 

Pearson Correlation .575** .746** .762** .774** .804** 1 .785** .647** .711** .291** .194** .159** .900** .240** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

a
a
7 

Pearson Correlation .554** .652** .664** .654** .594** .785** 1 .809** .759** .145** -.008 -.018 .854** .038 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .005 .872 .729 .000 .465 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

a
a
8 

Pearson Correlation .635** .593** .583** .517** .424** .647** .809** 1 .733** -.063 -.162** -.112* .771** -.133* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .222 .002 .031 .000 .010 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

a
a
9 

Pearson Correlation .635** .712** .767** .681** .624** .711** .759** .733** 1 .138** -.012 .052 .866** .060 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .008 .821 .318 .000 .245 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

b
b
1 

Pearson Correlation .102* .352** .169** .307** .425** .291** .145** -.063 .138** 1 .648** .682** .250** .868** 
Sig. (2-tailed) .049 .000 .001 .000 .000 .000 .005 .222 .008  .000 .000 .000 .000 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

312
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b
b
2 

Pearson Correlation .071 .200** .105* .157** .250** .194** -.008 -.162** -.012 .648** 1 .639** .108* .887** 
Sig. (2-tailed) .173 .000 .043 .002 .000 .000 .872 .002 .821 .000  .000 .038 .000 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

b
b
3 

Pearson Correlation .168** .142** .216** .211** .251** .159** -.018 -.112* .052 .682** .639** 1 .140** .876** 
Sig. (2-tailed) .001 .006 .000 .000 .000 .002 .729 .031 .318 .000 .000  .007 .000 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

a
a 

Pearson Correlation .771** .879** .886** .880** .832** .900** .854** .771** .866** .250** .108* .140** 1 .182** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .038 .007  .000 
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

b
b 

Pearson Correlation .127* .257** .182** .249** .343** .240** .038 -.133* .060 .868** .887** .876** .182** 1 
Sig. (2-tailed) .014 .000 .000 .000 .000 .000 .465 .010 .245 .000 .000 .000 .000  
N 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 aa5 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 aa8 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 aa6 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 aa1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: bb 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .343a .118 .116 .49830 

2 .461b .213 .208 .47145 

3 .481c .232 .226 .46629 

4 .497d .247 .239 .46219 

a. Predictors: (Constant), aa5 
b. Predictors: (Constant), aa5, aa8 
c. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa6 
d. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa6, aa1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.285 1 12.285 49.475 .000b 

Residual 91.870 370 .248   
Total 104.155 371    

2 Regression 22.138 2 11.069 49.801 .000c 

Residual 82.017 369 .222   
Total 104.155 371    

3 Regression 24.140 3 8.047 37.009 .000d 

Residual 80.015 368 .217   
Total 104.155 371    

4 Regression 25.755 4 6.439 30.141 .000e 

Residual 78.400 367 .214   
Total 104.155 371    

a. Dependent Variable: bb 
b. Predictors: (Constant), aa5 
c. Predictors: (Constant), aa5, aa8 
d. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa6 
e. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa6, aa1 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.630 .168  15.627 .000 

aa5 .305 .043 .343 7.034 .000 

2 (Constant) 3.440 .200  17.167 .000 

aa5 .433 .045 .487 9.555 .000 

aa8 -.344 .052 -.340 -6.658 .000 

3 (Constant) 3.662 .211  17.336 .000 

aa5 .271 .070 .305 3.880 .000 

aa8 -.451 .062 -.445 -7.264 .000 

aa6 .216 .071 .283 3.035 .003 

4 (Constant) 3.299 .247  13.329 .000 

aa5 .227 .071 .255 3.195 .002 

aa8 -.538 .069 -.531 -7.774 .000 

aa6 .213 .071 .279 3.020 .003 

aa1 .203 .074 .172 2.750 .006 

a. Dependent Variable: bb 
 

 
Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 aa5 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= 
.100). 

2 aa8 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= 
.100). 

3 aa2 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= 
.100). 

4 aa7 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= 
.100). 

5 aa3 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 
<= .050, Probability-of-F-to-remove >= 
.100). 

a. Dependent Variable: bb1 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .425a .180 .178 .48117 

2 .502b .252 .248 .46012 

3 .523c .274 .268 .45411 

4 .535d .287 .279 .45065 

5 .546e .299 .289 .44749 

a. Predictors: (Constant), aa5 
b. Predictors: (Constant), aa5, aa8 
c. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa2 
d. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa2, aa7 
e. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa2, aa7, aa3 
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ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.832 1 18.832 81.340 .000b 

Residual 85.664 370 .232   
Total 104.496 371    

2 Regression 26.375 2 13.188 62.291 .000c 

Residual 78.121 369 .212   
Total 104.496 371    

3 Regression 28.609 3 9.536 46.244 .000d 

Residual 75.887 368 .206   
Total 104.496 371    

4 Regression 29.965 4 7.491 36.887 .000e 

Residual 74.531 367 .203   
Total 104.496 371    

5 Regression 31.205 5 6.241 31.166 .000f 

Residual 73.291 366 .200   
Total 104.496 371    

a. Dependent Variable: bb1 
b. Predictors: (Constant), aa5 
c. Predictors: (Constant), aa5, aa8 
d. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa2 
e. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa2, aa7 
f. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa2, aa7, aa3 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.341 .163  14.405 .000 

aa5 .378 .042 .425 9.019 .000 

2 (Constant) 3.050 .196  15.594 .000 

aa5 .490 .044 .550 11.072 .000 

aa8 -.301 .050 -.297 -5.969 .000 

3 (Constant) 2.871 .200  14.323 .000 

aa5 .304 .071 .341 4.250 .000 

aa8 -.390 .057 -.384 -6.885 .000 

aa2 .295 .090 .297 3.291 .001 

4 (Constant) 3.036 .209  14.535 .000 

aa5 .241 .075 .271 3.216 .001 

aa8 -.542 .081 -.535 -6.655 .000 

aa2 .299 .089 .301 3.363 .001 

aa7 .174 .067 .220 2.584 .010 

5 (Constant) 3.090 .209  14.818 .000 

aa5 .278 .076 .312 3.662 .000 

aa8 -.522 .081 -.515 -6.424 .000 

aa2 .353 .091 .356 3.884 .000 

aa7 .205 .068 .259 3.013 .003 

aa3 -.153 .061 -.174 -2.489 .013 

a. Dependent Variable: bb1 

 

 



317 

Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 aa5 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 aa8 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 aa6 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 aa2 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

5 . aa5 Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: bb2 

 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .250a .062 .060 .66734 

2 .387b .150 .145 .63624 

3 .431c .186 .179 .62347 

4 .458d .210 .201 .61507 

5 .457e .208 .202 .61486 

a. Predictors: (Constant), aa5 
b. Predictors: (Constant), aa5, aa8 
c. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa6 
d. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa6, aa2 
e. Predictors: (Constant), aa8, aa6, aa2 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.970 1 10.970 24.633 .000b 

Residual 164.779 370 .445   
Total 175.749 371    

2 Regression 26.375 2 13.188 32.577 .000c 

Residual 149.374 369 .405   
Total 175.749 371    

3 Regression 32.702 3 10.901 28.043 .000d 

Residual 143.047 368 .389   
Total 175.749 371    

4 Regression 36.911 4 9.228 24.392 .000e 

Residual 138.838 367 .378   
Total 175.749 371    

5 Regression 36.625 3 12.208 32.293 .000f 

Residual 139.124 368 .378   
Total 175.749 371    

a. Dependent Variable: bb2 
b. Predictors: (Constant), aa5 
c. Predictors: (Constant), aa5, aa8 
d. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa6 
e. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa6, aa2 
f. Predictors: (Constant), aa8, aa6, aa2 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.697 .225  11.966 .000 

aa5 .288 .058 .250 4.963 .000 

2 (Constant) 3.710 .270  13.718 .000 

aa5 .448 .061 .388 7.329 .000 

aa8 -.430 .070 -.327 -6.169 .000 

3 (Constant) 4.104 .282  14.531 .000 

aa5 .160 .093 .138 1.712 .088 

aa8 -.620 .083 -.472 -7.473 .000 

aa6 .384 .095 .387 4.034 .000 

4 (Constant) 3.872 .287  13.485 .000 

aa5 -.106 .122 -.092 -.869 .386 

aa8 -.749 .090 -.569 -8.274 .000 

aa6 .397 .094 .400 4.224 .000 

aa2 .405 .121 .315 3.336 .001 

5 (Constant) 3.813 .279  13.674 .000 

aa8 -.715 .082 -.544 -8.730 .000 

aa6 .348 .075 .351 4.651 .000 

aa2 .336 .092 .261 3.660 .000 

a. Dependent Variable: bb2 

 

Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 aa5 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 aa8 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 aa1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 aa2 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: bb3 

 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .251a .063 .061 .57317 

2 .348b .121 .117 .55586 

3 .405c .164 .157 .54296 

4 .416d .173 .164 .54066 

a. Predictors: (Constant), aa5 
b. Predictors: (Constant), aa5, aa8 
c. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa1 
d. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa1, aa2 
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ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.197 1 8.197 24.952 .000b 

Residual 121.554 370 .329   
Total 129.751 371    

2 Regression 15.737 2 7.868 25.465 .000c 

Residual 114.015 369 .309   
Total 129.751 371    

3 Regression 21.265 3 7.088 24.044 .000d 

Residual 108.486 368 .295   
Total 129.751 371    

4 Regression 22.470 4 5.618 19.217 .000e 

Residual 107.281 367 .292   
Total 129.751 371    

a. Dependent Variable: bb3 
b. Predictors: (Constant), aa5 
c. Predictors: (Constant), aa5, aa8 
d. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa1 
e. Predictors: (Constant), aa5, aa8, aa1, aa2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.852 .194  14.733 .000 

aa5 .249 .050 .251 4.995 .000 

2 (Constant) 3.561 .236  15.071 .000 

aa5 .361 .053 .364 6.759 .000 

aa8 -.301 .061 -.266 -4.940 .000 

3 (Constant) 2.895 .277  10.439 .000 

aa5 .276 .056 .278 4.946 .000 

aa8 -.464 .070 -.411 -6.591 .000 

aa1 .375 .087 .286 4.330 .000 

4 (Constant) 2.899 .276  10.500 .000 

aa5 .408 .085 .411 4.771 .000 

aa8 -.427 .073 -.378 -5.887 .000 

aa1 .454 .095 .345 4.799 .000 

aa2 -.237 .117 -.215 -2.031 .043 

a. Dependent Variable: bb3 
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ภาพประกอบ 2 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ 
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ภาพประกอบ 4 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นายสถิต  สำราญสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมอืง 
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ภาพประกอบ 6 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นางวรรณภา พ่วงกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นางมนัสนันท์  ราตรีหว่าง 
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 ภาพประกอบ 8 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นายบุญเสริม เสรมิสกุล 

 

ภาพประกอบ 9 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นายวิจิตร พลเศษ 



327 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นางสาวประภัสสร อนิทรวิศิษฎ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 การสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ นางบุหลัน วิจติรคุณานันท์ 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ-สกุล        นายนิพล  แก้วกาหลง 

วัน เดือน ปีเกิด      วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2516 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน     219 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชงิชุม อำเภอเมือง  

         จังหวัดสกลนคร 

ตำแหน่งปัจจุบัน      รองผู้อำนวยการสถานศกึษา 

สถานที่ทำงาน       วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

อำเภอเมือง        จังหวัดสกลนคร 
 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2527     ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนบึงกาฬ  

         อำเภอบึงกาฬ  

         จังหวัดหนองคาย 

 พ.ศ. 2537     ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

         อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2539     ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง วิทยาลัยเทคนิค 

         สกลนคร อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2546     ปริญญาตร ีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชา 

         วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 พ.ศ. 2564     ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหาร 

         การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2543     อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยการอาชีพเซกา 

 พ.ศ. 2552     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล 

 พ.ศ. 2554     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 

         นครพนม 

 พ.ศ. 2559     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

 พ.ศ. 2560     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก 

 พ.ศ. 2561-ถึงปัจจุบัน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
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