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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหารกบัคุณภาพของ

ผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานประกอบการ ครูผูส้อนและครูฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 226 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซีและ
มอร์แกน จากนั้ นสุ่มแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามสถานภาพ แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก ผลการวิจัย พบว่า 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหารกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดั
พทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง (r = 741**) อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

ABSTRACT 
The purposes of this independent study were to study the Relationships Between Dual Vocational Education of 

Executive and the Quality of Graduates from Phatthalung Vocational College under Office of the Vocational Education 
Commission.  A sampling group of the study were college executives, teachers and professional training instructors at 
Phatthalung Vocational Education in 2018 academic year.  The 226 sampling in total was determined.  The sample size was 
based on the tables provided by Krejcie and Morgan. Stratified sample classified by status. Then simple random sampling by 
drawing lots.  The findings of the research revealed that the Relationship Between Dual Vocational Education of Executive 
and the Quality of Graduates from Phatthalung Vocational College under Office of the Vocational Education Commission 
had a positive correlation at high level (r = 741**) as whole with the statistical significance at .01 level 
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บทน า 
การเปล่ียนแปลงในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งในดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั สภาพภูมิอากาศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

และการคา้ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก รูปแบบเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร สังคม 
ภูมิปัญญาและวฒันธรรม ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงค่านิยม วิถีชีวิต รูปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพนัธ์
ของคนในสงัคมไทย การศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมใหก้บัคนทุกช่วงวยัใหส้ามารถด ารงชีวติในสงัคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ให้ความส าคญัต่อการศึกษา มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือ
พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยให้ความส าคญัต่อการศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และ
สร้างชาติ เป็นกลไกหลกั ในการพฒันาก าลงัคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ยา่ง
เป็นสุข  ในส่วนประเทศไทยใหค้วามส าคญัการจดัการศึกษาการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของคนไทยใหมี้
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดงานและการพฒันาประเทศ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560ก) ดงันั้น การพฒันาการศึกษาจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งเร่งผลิตและพฒันาศกัยภาพ
ของมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงในโลกศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดก้ าหนดเป้าหมายหลกัในการพฒันาการศึกษาเพ่ือใหก้ าลงัคนไดรั้บการผลิตและพฒันา 
เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ รวมทั้งงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของการพฒันาประเทศ 
โดยมีผลการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา และดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมจ านวนบณัฑิต
ในสาขาวิชาชีพขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ซ่ึงการพฒันาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศโดยมีหลกัการในการพฒันาคน ยดึ
คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันามุ่งสู่ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวนิยั ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค ์มีทศันคติท่ี
ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม ทั้งน้ี มีการเตรียมพร้อมดา้นก าลงัคน และการเสริมสร้างศกัยภาพของ
ประชากรทุกช่วงวยั โดยมีการพฒันาทกัษะในทุกดา้น มีทกัษะการท างานและการใชชี้วติท่ีพร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงาน วยั
แรงงานเนน้การสร้างความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559) 

พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ให้ความส าคญัต่อการจดัการอาชีวศึกษาเพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคน 
มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้นวิชาชีพ ระดบั
ฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพใหสู้งข้ึน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) โดยส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจ้ดัการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษาโดยมุ่งหวงัให้ผลิตผูจ้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู้และทกัษะท่ีสามารถปฏิบติังานจริงไดท้นัที และมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ริเร่ิมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560ข) การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี เป็นการจดัการศึกษาวชิาชีพตามมาตรา 51 ในการจดัการศึกษาระบบทวภิาคีท่ีเป็นความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันและสถานประกอบการให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษา หรือสถาบนัและสถานประกอบการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ไดก้ าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา
เป็นส าคญั มุ่งพฒันาคุณภาพและปริมาณผูเ้รียนให้สัมพนัธ์กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศ และระดบั
สากล (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555) และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ได้
ระบุคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาตอ้งครอบคลุมอย่างนอ้ย 3 ดา้น คือ ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นสมรรถนะ
หลกัและสมรรถนะทัว่ไป และดา้นสมรรถนะวชิาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556)  

อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดว้ยวิทยาลยัของภาครัฐในสงักดั 
จ านวน 6 วิทยาลยั คือ วิทยาลยัเทคนิคพทัลุง วิทยาลยัเทคนิคป่าพะยอม วิทยาลยัการอาชีพควนขนุน วิทยาลยัการอาชีพ
บางแกว้ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง และวทิยาลยัสารพดัช่างพทัลุง (ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
2561) ในปัจจุบนัอาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุงไดด้ าเนินการจดัการศึกษาทั้งในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดบัปริญญาตรี ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี โดยมีจ านวนนกัเรียน 
นกัศึกษาทั้งหมด 5,763 คน คิดเป็นร้อยละ 0.84 จากนกัเรียน นกัศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐทั้งประเทศ จ านวน 687,532 คน 
โดยมีการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีนกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 729 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65 จาก
จ านวนนกัเรียนนกัศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง (ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและก าลงัคน
อาชีวศึกษา, 2561) จากจ านวนขอ้มูลสถิต พบวา่ การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยูใ่นระดบันอ้ยมาก เม่ือเทียบกบั
จ านวนนกัเรียน นกัศึกษาทั้งในระดบัประเทศ หรือระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง ถึงแมว้า่ กระทรวงศึกษาธิการไดมี้
นโยบายในการพฒันาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเนน้การพฒันากรอบคุณวฒิุวิชาชีพและการพฒันา
การศึกษาในลกัษณะทวิภาคี เพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของภาค
ตลาดแรงงาน และเพ่ิมสัดส่วนผูเ้รียนสายอาชีพให้มากข้ึน แต่คุณภาพของนกัเรียน นกัศึกษาในภาพรวมของประเทศ 
พบวา่ ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการท างานต ่า ถือเป็นปัญหาส าคญัของการวา่งงานจ านวน
มาก ขอ้มูลจากสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยในปี 2555 พบวา่ การผลิตแรงงานยงัมีปัญหาในเชิงคุณภาพ โดย
คุณภาพของผูเ้รียนจบอาชีวศึกษา  มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากเม่ือ 20 ปีก่อน คะแนนสอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test หรือ V-NET) ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ในเกือบทุกประเภท
วิชาสมรรถนะ นอกจากน้ี ผูจ้บในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีอตัราการวา่งงานสูงกวา่สายการศึกษา
อ่ืน ทั้งท่ีภาคการผลิตมีความตอ้งการสูง (ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2555)   

 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร ศึกษาคุณภาพ
ของผูส้ าเร็จการศึกษา ตลอดจนศึกษาความสัมพนัธ์การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหารกบัคุณภาพของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการ
วางแผนพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาและประเภท
วชิา สาขาวชิาและสาขางานในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหารกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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วธีิการวจิยั 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของผูบ้ริหารกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวธีิการวจิยั ดงัน้ี 
ประชากร 
ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานประกอบการ ครูผูส้อนและครูฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจงัหวดั

พทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 553 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานประกอบการ ครูผูส้อนและครูฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจงัหวดั

พทัลุง สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 226 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย
เทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie, Morgan, 1970) จากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) จ าแนกตามสถานภาพ แลว้ท าการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิจบัสลาก 

ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร อาชีวศึกษาจงัหวดั

พทัลุง สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของอิสรียา ออสุวรรณ (2559) 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการจดัหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล ดา้นการจดัการฝึกอาชีพ และดา้นการนิเทศ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงผูว้ิจัยใช้แนวคิดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นสมรรถนะ
หลกัและสมรรถนะทัว่ไป และดา้นสมรรถนะวชิาชีพ 

เคร่ืองมือการวจิยั 
เคร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร เป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดบั (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1964) จ านวน 38 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นการจดัหลกัสูตร จ านวน 10 ขอ้ 
ดา้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล จ านวน 10 ขอ้ ดา้นการจดัการฝึกอาชีพ จ านวน 9 ขอ้ และดา้นการนิเทศ 
จ านวน 9 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1964) จ านวน 30 
ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์จ านวน 10 ขอ้ ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป จ านวน 10 ขอ้ และ
ดา้นสมรรถนะวชิาชีพ จ านวน 10 ขอ้  

การสร้างเคร่ืองมือการวจิยั 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ศึกษาลกัษณะเคร่ืองมือและแนวทางการสร้างเคร่ืองมือ 
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3. สร้างแบบสอบถามโดยพฒันาแบบสอบถามจากสิริอร สกุลเดช (2557) จินตนา รวมชมรัตน์ (2558) นงเยาว ์
กลัยาลกัษณ์ (2558) รักชาติ ปานเพชร (2558) เบญจวรรณ ศรีค านวล (2559) และอิสรียา ออสุวรรณ (2559) ให้ครอบคลุม
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษาของผูบ้ริหารและคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุง 
5. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้และผ่านการเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน เพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใชภ้าษา 
6. น าผลมาวิเคราะห์รายขอ้เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC : Index of Congruence) 

เลือกแบบสอบถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป ถา้ขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่า 0.67 น าไปปรับปรุงหรือ
ตดัท้ิงตามความเหมาะสม แลว้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์อีกคร้ัง 

7. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
8.  น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษาระบบ

ทวภิาคี อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แลว้หา
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficients) (Cronbach, 1990) ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นการจดัการอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคีของผูบ้ริหารเท่ากบั 0.911 ดา้นคุณภาพทางการศึกษาของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเท่ากบั 0.908 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.934 

9. น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชแ้ละหาค่าความเช่ือมัน่แลว้ ไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอความอนุเคราะห์หนงัสือรับรองและแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ ถึงประธานอาชีวศึกษา

จงัหวดัพทัลุง ผูอ้  านวยการวิทยาลยั อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูบ้ริหาร
สถานประกอบการ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.  ผูว้ิจยัด าเนินการจดัส่งแบบสอบถาม ไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานประกอบการ ครูผูส้อนและครูฝึก
อาชีพท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง แบบสอบถามท่ีจดัส่งไป จ านวน 226 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมา จ านวน 226 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

3. เม่ือรับแบบสอบถามคืน ผูว้ิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อน าไป
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

วเิคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 
แบบสอบถามตอนท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร เป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
แบบสอบถามตอนท่ี 3 คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดัส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา เป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษา
จังหวดัพทัลุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) 

1688



        HMO28-6 

ผลการวจิยั 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหารกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวจิยั แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร อาชีวศึกษา
จงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น 

ดา้น การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของผูบ้ริหาร 
n = 226 

ระดบั 
   x  S.D. 

1 การจดัหลกัสูตร 4.4226 0.5280 มาก 
2 การจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล 4.4677 0.5212 มาก 
3 การจดัการฝึกอาชีพ 4.4813 0.5455 มาก 
4 การนิเทศ 4.5118 0.5392 มากท่ีสุด 

รวม 4.4695 0.5010 มาก   

จากตารางท่ี 1  พบว่า ค่าเฉล่ียการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร อาชีวศึกษาจังหวดัพทัลุง สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x  = 4.4695) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการนิเทศ ( x  = 4.5118) รองลงมา  คือ ดา้นการจดัการฝึกอาชีพ (x  = 4.4813) ดา้นการจดัการเรียน
การสอนและการวดัประเมินผล (x  = 4.4677) และดา้นการจดัหลกัสูตร (x  = 4.4226) ตามล าดบั 
 

ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น 

ดา้น คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
n = 226 

ระดบั 
x  S.D. 

1 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 4.5544 0.4081 มากท่ีสุด 
2 สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป 4.3832 0.4879 มาก 
3 สมรรถนะวชิาชีพ 4.5358 0.4688 มากท่ีสุด 

รวม 4.4912 0.4247 มาก 
จากตารางท่ี 2  พบวา่ ค่าเฉล่ียคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดัส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.4912) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้น
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์( x  = 4.5544) รองลงมา คือ ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ( x  = 4.5358) และดา้นสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทัว่ไป (x  = 4.3832) ตามล าดบั 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหารกบัคุณภาพของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหารกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวม 

การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
ของผูบ้ริหาร 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
Y1 Y2 Y3 Y 

X1 .551** .639** .666** .666** 
X2 .629** .646** .705** .708** 
X3 .620** .655** .716** .713** 
X4 .628** .633** .698** .700** 
X .645** .684** .740** .741** 

**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

สญัลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 X แทน  การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของผูบ้ริหาร 
 X1 แทน  การจดัหลกัสูตร 
 X2 แทน  การจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล 
 X3 แทน  การจดัการฝึกอาชีพ 
 X4 แทน  การนิเทศ 
 Y แทน  คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 Y1 แทน  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 Y2 แทน  สมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป 
 Y3 แทน  สมรรถนะวชิาชีพ 
 

จากตารางท่ี 3  พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหารกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จ
การศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น มีความสมัพนัธ์
ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยภาพรวม เท่ากบั .741 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด คือ การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร ดา้นการจดัการ
ฝึกอาชีพกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยภาพรวม เท่ากบั .716 และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด คือ การ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร ดา้นการจดัหลกัสูตรกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์โดยภาพรวม เท่ากบั .551 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของผูบ้ริหารกบัคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อภิปรายผล ดงัน้ี 
การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ริหาร อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดัส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเพราะผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี
โดยการสนองการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์
การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 - 2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงมี
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐานสากล เพ่ิมปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการของประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัอาชีวศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจดัการให้มี
มาตรฐานและคุณภาพมีมาตรการในการส่งเสริมศกัยภาพสถานศึกษา การจดัการศึกษาระบบทวภิาคี การปฏิรูปการเรียน
การสอน การปฏิรูปส่ือและหลกัสูตร การมีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ ทุนและเงินสนบัสนุนการศึกษา การ
สร้างและกระจายโอกาส การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในทุกระดบั การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดบั
ภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์ลว้นส่งผลต่อการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของผูบ้ริหารไดรั้บการบริหารและพฒันาเพ่ิมข้ึน โดย
มุ่งเน้นการบริหารการจดัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล การจดัการฝึกอาชีพ และการ
นิเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศูนยอ์าชีวศึกษาทวิภาคี (2557) ว่าการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจดั
การศึกษาวิชาชีพซ่ึงเกิดจากขอ้ตกลงระหวา่งสถานศึกษากบัสถานประกอบการในดา้นการจดัหลกัสูตร ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน ดา้นการจดัการฝึกอาชีพ และดา้นการวดัและประเมินผล และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุดมศกัด์ิ มีสุข 
(2560) ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสงักดัสถาบนั
การอาชีวศึกษาภาคกลาง พบวา่ รูปแบบการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่างอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยปัจจยั
การจดัการเรียนการสอน การจดัท าหลกัสูตร การประชาสัมพนัธ์และการประสานงาน การนิเทศการศึกษา และการวดั
และประเมินผลทางการศึกษา ปัจจยัทั้งหมดสามารถอธิบายความส าเร็จของการพฒันารูปแบบการจดัการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยปัจจยัท่ีมีผลสูงสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน รองลงมา คือ การวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประชาสัมพนัธ์และการประสานงาน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของอิสรียา ออสุวรรณ (2559) ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระบบทวิภาคี ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระบบทวิภาคี ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น เรียงตามล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ดา้นการจดัหลกัสูตร ดา้นการนิเทศ ดา้นการจดัการเรียนการสอนและ
การวดัประเมินผล และดา้นการจดัการฝึกอาชีพ ตามล าดบั รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญจวรรณ ศรีค านวล 
(2559) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของสถานศึกษาในจงัหวดัล าปาง สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร โดยภาพรวมระบบการบริหารจดัการยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในการ
พฒันาระบบการจดัการแบบเครือข่ายในการประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
มีการประสานงานกบัสถานประกอบการท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูและสถานประกอบการสร้างนวตักรรมและงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใหค้วามส าคญักบัการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและการน าไปใช ้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานเพ่ือ
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ตดัสินใจและผูบ้ริหารสถานศึกษาให้การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีหลากหลายในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามล าดบั 

คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวม
ท่ีอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเพราะผูบ้ริหารให้ความส าคญัในการบริหารการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตั้งแต่เร่ิม
กระบวนการจดัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล การจดัการฝึกอาชีพ และการนิเทศ เพื่อให้
ครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานประกอบการ และครูฝึกอาชีพไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงการพฒันาการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อใหคุ้ณภาพของผูฝึ้กอาชีพตรงตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
ทัว่ไป และสมรรถนะวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศูนยอ์าชีวศึกษาทวิภาคี (2557) ว่าผูส้ าเร็จการศึกษาทุกระดบั
คุณวฒิุ ประเภทวิชาและสาขาวิชาในระบบทวิภาคีตอ้งมีคุณภาพครอบคลุมสามดา้น คือ ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติท่ีก าหนดและมีคุณลกัษณะพิเศษ สามารถปฏิบติังานในสาขาวิชาท่ีฝึกอาชีพได้
ทนัที ผูส้ าเร็จการศึกษาผา่นการทดสอบตามมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาในแต่ละหลกัสูตรแต่ละระดบัครบทั้งสามดา้น 
คือดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไปและดา้นสมรรถนะวิชาชีพ ท่ีมีระยะการฝึก
อาชีพ ตามแผนการฝึกอาชีพ มากกว่าก่ึงหน่ึงของหลกัสูตร มีสมรรถนะวิชาชีพเป็นไปตามความตอ้งการของสถาน
ประกอบการนั้น ๆ จึงเป็นตวัช้ีวดัผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดท้นัที และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเบญจวรรณ  
ศรีค านวล (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวดั
ล าปาง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นสมรรถนะวชิาชีพ รองลงมา 
คือ ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ธานินทร์ ศรีชมพู (2557) ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา่ การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และปัจจยัเง่ือนไข
ความส าเร็จ รูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบท่ีเป็นกลไกการขบัเคล่ือนให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ขอบข่ายงานการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กระบวนการ สมรรถนะ
ทางวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และปัจจยัเง่ือนไขความส าเร็จในการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี การประเมินรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีพฒันาข้ึนมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากและมีประโยชน์อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผู ้บริหารกับคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาจงัหวดัพทัลุง สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกอยู่
ในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในการจดัการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีตั้งแต่เร่ิมกระบวนการการจดัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล การจดัการฝึก
อาชีพ และการนิเทศจึงส่งผลต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีประกอบดว้ยดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สมรรถนะหลกั
และสมรรถนะทัว่ไป และสมรรถนะวชิาชีพตรงตามสาขาวชิาท่ีผูเ้รียนมีความสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประวิตา  
มีเป่ียมสมบูรณ์ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ปัจจยัดา้นครู ปัจจยัดา้นนกัเรียน 
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ปัจจยัดา้นผูป้กครอง ปัจจยัดา้นทรัพยากร ปัจจยัดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และปัจจยัดา้นชุมชน กบั
มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษานครปฐม มีปัจจยั
โดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัมาตรฐานคุณภาพ ผูเ้รียนของโรงเรียนประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบั ค่อนขา้งสูง ซ่ึงปัจจยัดา้นผูบ้ริหารสามารถร่วมพยากรณ์มาตรฐานคุณภาพ
ผูเ้รียนของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมได ้ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารเป็น
ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานของโรงเรียน จ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจขอบข่ายของงานทั้ง 4 ดา้น คือ การ
พฒันาหลกัสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดแหล่งความรู้และการนิเทศการเรียนการสอน ซ่ึงการด าเนินงาน
ดงักล่าว จะด าเนินไปจนประสบความส าเร็จ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคีใจ (Kijai, 1987) ศึกษาคุณลกัษณะของ
โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จจากปัจจยัพ้ืนฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่ บรรยากาศของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ความ
เป็นผูน้ าทางวิชาการ ความ สามารถในการคิดค านวณและความสัมพนัธ์ระหว่างบา้นกบัโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า 
ความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของโรงเรียนสูงกวา่ปัจจยัอ่ืน ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็น
ผู ้ท่ีมีปัญญาในการแก้ปัญหา มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารท่ีกวา้งไกล มีการวางแผน
กระบวนการบริหารอยา่งมีขั้นตอนตามแบบแผนท่ีวางไว ้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของโรงเรียน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของเฉลิมพล มุมาลี (2547) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในระบบทวิภาคีของสถาบนัอาชีวศึกษา
ในภาคตะวนัออก พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในระบบทวิภาคี มี 6 ดา้น ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
นักเรียน ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร ปัจจัยด้านสถาน
ประกอบการ และ ปัจจยัดา้นชุมชนมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูง  
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