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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึ กษา อาชี วศึ กษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ ครู ผสู ้ อนและครู ฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ปี การศึกษา 2561 จานวน 226 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี และ
มอร์ แกน จากนั้นสุ่ มแบบแบ่ งชั้นจ าแนกตามสถานภาพ แล้วท าการสุ่ มอย่างง่ ายโดยวิธีจับสลาก ผลการวิจัย พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยูใ่ นระดับสูง (r = 741**) อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .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

คาสาคัญ: อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงในบริ บทโลกและภูมิภาคทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทลั สภาพภูมิอากาศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
และการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลก รู ปแบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สังคม
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ปั จจัยเหล่านี้ ลว้ นนามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงค่านิยม วิถีชีวิต รู ปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์
ของคนในสังคมไทย การศึกษาจึงจาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมให้กบั คนทุกช่วงวัยให้สามารถดารงชีวติ ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560) ซึ่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้ความสาคัญต่อการศึกษา มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2553) สอดคล้องกับแผนการศึ กษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยให้ความสาคัญต่อการศึ กษาถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และ
สร้างชาติ เป็ นกลไกหลัก ในการพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดารงชี วิตอยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่าง
เป็ นสุ ข ในส่ วนประเทศไทยให้ความสาคัญการจัดการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มี
ทัก ษะ ความรู ้ ค วามสามารถ และสมรรถนะ ที่ ส อดคล้อ งกับความต้อ งการของตลาดงานและการพัฒ นาประเทศ
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560ก) ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งเร่ งผลิตและพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่ งแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดเป้ าหมายหลักในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา
เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งงานวิจยั ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
โดยมีผลการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจานวนบัณฑิต
ในสาขาวิชาชี พขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชี พ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ, 2559) ซึ่ งการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็ นห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศโดยมีหลักการในการพัฒนาคน ยึด
คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนามุ่งสู่ความเป็ นคนที่สมบูรณ์ มีวนิ ยั ใฝ่ รู ้ มีความรู ้ มีทกั ษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศั นคติที่
ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริ ยธรรมและคุณธรรม ทั้งนี้ มีการเตรี ยมพร้อมด้านกาลังคน และการเสริ มสร้างศักยภาพของ
ประชากรทุกช่วงวัย โดยมีการพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทกั ษะการทางานและการใช้ชีวติ ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วัย
แรงงานเน้นการสร้างความรู ้ และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
พระราชบัญญัติการอาชี วศึกษา พ.ศ. 2551 ให้ความสาคัญต่อการจัดการอาชี วศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
มาตรา 6 การจัดการอาชี วศึ กษาและการฝึ กอบรมวิช าชี พ ต้องเป็ นการจัด การศึ กษาในด้านวิชาชี พที่ ส อดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับ
ฝี มือ ระดับเทคนิ ค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็ นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จดั การศึกษาด้าน
อาชี วศึ กษาโดยมุ่งหวังให้ผลิตผูจ้ บการศึ กษาที่ มีคุณภาพ มีความรู ้และทักษะที่ สามารถปฏิ บตั ิงานจริ งได้ทนั ที และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้ริ เ ริ่ ม การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี (ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, 2560ข) การจัด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพตามมาตรา 51 ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็ นความร่ วมมือ
ระหว่างสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา หรื อสถาบันและสถานประกอบการให้เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา หรื อสถาบันและสถานประกอบการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2551) ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ได้กาหนดนโยบาย เป้ าหมายการผลิต และแผนพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ให้ความสาคัญกับคุณภาพผูส้ าเร็ จอาชีวศึกษา
เป็ นสาคัญ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริ มาณผูเ้ รี ยนให้สัมพันธ์กบั ความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ และระดับ
สากล (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2556 ได้
ระบุคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทัว่ ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556)
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยวิทยาลัยของภาครัฐในสังกัด
จานวน 6 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยเทคนิ คพัทลุง วิทยาลัยเทคนิ คป่ าพะยอม วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน วิทยาลัยการอาชีพ
บางแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทั ลุง และวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
2561) ในปั จจุบนั อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงได้ดาเนินการจัดการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) และระดับปริ ญญาตรี ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี โดยมีจานวนนักเรี ยน
นักศึกษาทั้งหมด 5,763 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.84 จากนักเรี ยน นักศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐทั้งประเทศ จานวน 687,532 คน
โดยมีการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคี มีนกั เรี ยน นักศึกษา จานวน 729 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.65 จาก
จานวนนักเรี ยนนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคน
อาชีวศึกษา, 2561) จากจานวนข้อมูลสถิต พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยูใ่ นระดับน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
จานวนนักเรี ยน นักศึกษาทั้งในระดับประเทศ หรื อระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ถึงแม้วา่ กระทรวงศึกษาธิ การได้มี
นโยบายในการพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเน้นการพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนา
การศึกษาในลักษณะทวิภาคี เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของภาค
ตลาดแรงงาน และเพิ่มสัดส่ วนผูเ้ รี ยนสายอาชีพให้มากขึ้น แต่คุณภาพของนักเรี ยน นักศึกษาในภาพรวมของประเทศ
พบว่า ผูส้ าเร็ จการศึกษามีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทางานต่า ถือเป็ นปั ญหาสาคัญของการว่างงานจานวน
มาก ข้อมูลจากสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยในปี 2555 พบว่า การผลิตแรงงานยังมีปัญหาในเชิงคุณภาพ โดย
คุณภาพของผูเ้ รี ยนจบอาชี วศึ กษา มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากเมื่อ 20 ปี ก่อน คะแนนสอบการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test หรื อ V-NET) ต่ากว่าร้อยละ 50 ในเกือบทุกประเภท
วิชาสมรรถนะ นอกจากนี้ ผูจ้ บในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) มีอตั ราการว่างงานสู งกว่าสายการศึกษา
อื่น ทั้งที่ภาคการผลิตมีความต้องการสูง (สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และคุณภาพเยาวชน, 2555)
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร ศึกษาคุณภาพ
ของผูส้ าเร็ จการศึกษา ตลอดจนศึ กษาความสัมพันธ์การจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชี วศึ กษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาและประเภท
วิชา สาขาวิชาและสาขางานในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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วิธีการวิจยั
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวธิ ีการวิจยั ดังนี้
ประชากร
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ ครู ผสู ้ อนและครู ฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี การศึกษา 2561 จานวน 553 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ ครู ผสู ้ อนและครู ฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี การศึกษา 2561 จานวน 226 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
เทียบจากตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie, Morgan, 1970) จากนั้นสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) จาแนกตามสถานภาพ แล้วทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจบั สลาก
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร อาชี วศึ กษาจังหวัด
พัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดของอิสรี ยา ออสุ วรรณ (2559) 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการจัดหลักสูตร ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผล ด้านการจัดการฝึ กอาชีพ และด้านการนิเทศ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ซึ่ งผูว้ ิจัยใช้แนวคิ ดตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ องกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทัว่ ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เครื่ องมือการวิจยั
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร เป็ นลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1964) จานวน 38 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการจัดหลักสู ตร จานวน 10 ข้อ
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผล จานวน 10 ข้อ ด้านการจัดการฝึ กอาชีพ จานวน 9 ข้อ และด้านการนิเทศ
จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็ นลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1964) จานวน 30
ข้อ ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จานวน 10 ข้อ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป จานวน 10 ข้อ และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ จานวน 10 ข้อ
การสร้ างเครื่ องมือการวิจยั
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาลักษณะเครื่ องมือและแนวทางการสร้างเครื่ องมือ
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3. สร้างแบบสอบถามโดยพัฒนาแบบสอบถามจากสิ ริอร สกุลเดช (2557) จิ นตนา รวมชมรัตน์ (2558) นงเยาว์
กัลยาลักษณ์ (2558) รักชาติ ปานเพชร (2558) เบญจวรรณ ศรี คานวล (2559) และอิสรี ยา ออสุ วรรณ (2559) ให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาของผูบ้ ริ หารและคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
4. นาแบบสอบถามที่สร้างแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุ ง
5. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วและผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้ภาษา
6. นาผลมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือโดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC : Index of Congruence)
เลือกแบบสอบถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ถ้าข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องต่ากว่า 0.67 นาไปปรับปรุ งหรื อ
ตัดทิ้งตามความเหมาะสม แล้วนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์อีกครั้ง
7. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
8. นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วหา
ค่ าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิ ธี หาค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficients) (Cronbach, 1990) ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของผูบ้ ริ หารเท่ากับ 0.911 ด้านคุณภาพทางการศึกษาของผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเท่ากับ 0.908 และค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.934
9. นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้และหาค่าความเชื่อมัน่ แล้ว ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอความอนุเคราะห์หนังสื อรับรองและแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงประธานอาชีวศึ กษา
จังหวัดพัทลุง ผูอ้ านวยการวิทยาลัย อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา และผูบ้ ริ หาร
สถานประกอบการ เพื่อขออนุญาตและขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดส่ งแบบสอบถาม ไปยังผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ ครู ผูส้ อนและครู ฝึก
อาชีพที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามที่จดั ส่งไป จานวน 226 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จานวน 226 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
3. เมื่ อรั บแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจัยดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้องสมบู รณ์ ของการตอบแบบสอบถามเพื่อนาไป
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)
แบบสอบถามตอนที่ 2 การจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร เป็ นลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แบบสอบถามตอนที่ 3 คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึ กษา อาชี วศึ กษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็ นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกบั คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุ ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ใช้วิธี การหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพี ยร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation)
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ผลการวิจยั
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร อาชี วศึ กษาจังหวัดพัทลุง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร อาชี วศึ กษา
จังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
n = 226
ด้าน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร
ระดับ
S.D.
x
1 การจัดหลักสูตร
4.4226
0.5280
มาก
2 การจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผล
4.4677
0.5212
มาก
3 การจัดการฝึ กอาชีพ
4.4813
0.5455
มาก
4 การนิเทศ
4.5118
0.5392
มากที่สุด
รวม
4.4695
0.5010
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ ยการจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี ของผูบ้ ริ หาร อาชี วศึ กษาจังหวัดพัทลุง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.4695) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด คือ ด้านการนิเทศ ( x = 4.5118) รองลงมา คือ ด้านการจัดการฝึ กอาชีพ ( x = 4.4813) ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนและการวัดประเมินผล ( x = 4.4677) และด้านการจัดหลักสูตร ( x = 4.4226) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
n = 226
ด้าน
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับ
S.D.
x
1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.5544
0.4081
มากที่สุด
2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
4.3832
0.4879
มาก
3 สมรรถนะวิชาชีพ
4.5358
0.4688
มากที่สุด
รวม
4.4912
0.4247
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.4912) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( x = 4.5544) รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ( x = 4.5358) และด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทัว่ ไป ( x = 4.3832) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพของผูส้ าเร็ จ
การศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวม
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ของผูบ้ ริ หาร
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**
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
X
แทน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร
X1 แทน การจัดหลักสูตร
X2 แทน การจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผล
X3 แทน การจัดการฝึ กอาชีพ
X4 แทน การนิเทศ
Y
แทน คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา
Y1 แทน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
Y2 แทน สมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
Y3 แทน สมรรถนะวิชาชีพ
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพของผูส้ าเร็ จ
การศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์
ทางบวกอยูใ่ นระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์โดยภาพรวม เท่ากับ .741 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร ด้านการจัดการ
ฝึ กอาชีพกับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา ด้านสมรรถนะวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางบวกอยูใ่ นระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์โดยภาพรวม เท่ากับ .716 และคู่ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่ สุด คือ การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร ด้านการจัดหลักสู ตรกับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ มี ความสัมพันธ์ ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 ซึ่ งมี ค่ าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์โดยภาพรวม เท่ากับ .551
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารกับคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อภิปรายผล ดังนี้
การจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หาร อาชี วศึ กษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเพราะผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โดยการสนองการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ และนโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชี วศึ กษาสู่ สากล พ.ศ. 2555 - 2569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ซึ่ งมี
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยนเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มปริ มาณผูเ้ รี ยนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในการจัดอาชีวศึกษา เพิ่มประสิ ทธิภาพบริ หารจัดการให้มี
มาตรฐานและคุณภาพมีมาตรการในการส่งเสริ มศักยภาพสถานศึกษา การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การปฏิรูปการเรี ยน
การสอน การปฏิ รูปสื่ อและหลักสู ตร การมีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ ทุนและเงินสนับสนุ นการศึกษา การ
สร้างและกระจายโอกาส การสร้างความร่ วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในระดับ
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและต่ า งประเทศ การพัฒ นาระบบบริ หารจัด การ และการส่ ง เสริ มสถาบัน ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริ ย ์ ล้วนส่งผลต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผูบ้ ริ หารได้รับการบริ หารและพัฒนาเพิ่มขึ้น โดย
มุ่งเน้นการบริ หารการจัดหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนและการวัดผลประเมินผล การจัดการฝึ กอาชี พ และการ
นิ เทศ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์อาชี วศึ กษาทวิภาคี (2557) ว่าการจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีเป็ นการจัด
การศึกษาวิชาชีพซึ่ งเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในด้านการจัดหลักสู ตร ด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน ด้านการจัดการฝึ กอาชีพ และด้านการวัดและประเมินผล และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุดมศักดิ์ มีสุข
(2560) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง พบว่า รู ปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วยปั จจัย
การจัดการเรี ยนการสอน การจัดทาหลักสู ตร การประชาสัมพันธ์ และการประสานงาน การนิ เทศการศึกษา และการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา ปั จจัยทั้งหมดสามารถอธิ บายความสาเร็ จของการพัฒนารู ปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยปั จจัยที่มีผลสู งสุ ด ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอน รองลงมา คือ การวัดและ
ประเมินผลทางการศึ กษา การนิ เทศการศึ กษา การประชาสัมพันธ์และการประสานงาน นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอิสรี ยา ออสุ วรรณ (2559) ศึ กษาแนวทางการบริ หารสถานศึกษาอาชี วศึ กษาเอกชนระบบทวิภาคี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การบริ หารสถานศึกษาอาชีวศึ กษาเอกชนระบบทวิภาคี ในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน เรี ยงตามลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้านการจัดหลักสู ตร ด้านการนิ เทศ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและ
การวัดประเมินผล และด้านการจัดการฝึ กอาชีพ ตามลาดับ รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจวรรณ ศรี คานวล
(2559) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดลาปาง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมระบบการบริ หารจัดการยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้ออยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบการจัดการแบบเครื อข่ายในการประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
มีการประสานงานกับสถานประกอบการที่ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย ข้อที่ อยู่ในระดับมาก คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ส่ งเสริ มให้ครู และสถานประกอบการสร้ างนวัตกรรมและงานวิจยั ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาให้ความสาคัญกับการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการนาไปใช้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ่ วมงานเพื่อ
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ตัดสิ นใจและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้การสนับสนุนทรัพยากรที่หลากหลายในการบริ หารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตามลาดับ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวม
ที่ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเพราะผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในการบริ หารการจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีต้ งั แต่เริ่ ม
กระบวนการจัดหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมิ นผล การจัดการฝึ กอาชี พ และการนิ เทศ เพื่อให้
ครู ผสู ้ อน ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ และครู ฝึกอาชีพได้รับความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อให้คุณภาพของผูฝ้ ึ กอาชีพตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชี พ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของศูนย์อาชี วศึ กษาทวิภาคี (2557) ว่าผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกระดับ
คุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาในระบบทวิภาคีตอ้ งมีคุณภาพครอบคลุมสามด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และด้านสมรรถนะวิชาชี พ ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชี วศึ กษาแห่ งชาติที่กาหนดและมีคุณลักษณะพิเศษ สามารถปฏิ บตั ิงานในสาขาวิชาที่ ฝึกอาชี พได้
ทันที ผูส้ าเร็ จการศึกษาผ่านการทดสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละหลักสู ตรแต่ละระดับครบทั้งสามด้าน
คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไปและด้านสมรรถนะวิชาชีพ ที่มีระยะการฝึ ก
อาชี พ ตามแผนการฝึ กอาชี พ มากกว่ากึ่ งหนึ่ งของหลักสู ตร มีสมรรถนะวิชาชี พเป็ นไปตามความต้องการของสถาน
ประกอบการนั้น ๆ จึงเป็ นตัวชี้วดั ผูส้ าเร็ จการศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจวรรณ
ศรี คานวล (2559) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึ กษาในจังหวัด
ลาปาง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ รองลงมา
คือ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธานิ นทร์ ศรี ชมพู (2557) ศึ ก ษาการพัฒ นารู ปแบบการบริ หารงานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ในสถานศึ ก ษา สัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การบริ หารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และปั จจัยเงื่อนไข
ความสาเร็ จ รู ปแบบการบริ หารงานอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี ใ นสถานศึ ก ษา สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่ เป็ นกลไกการขับเคลื่ อนให้ประสบความสาเร็ จ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริ หารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ขอบข่ายงานการบริ หารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กระบวนการ สมรรถนะ
ทางวิชาชีพของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และปั จจัยเงื่อนไขความสาเร็ จในการบริ หารงานอาชี วศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี การประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารงานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พฒั นาขึ้นมีความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากและมีประโยชน์อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการจัด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข องผู ้บ ริ ห ารกับ คุ ณ ภาพของผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษา
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่
ในระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีต้ งั แต่เริ่ มกระบวนการการจัดหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมินผล การจัดการฝึ ก
อาชีพ และการนิเทศจึงส่งผลต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ประกอบด้วยด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทัว่ ไป และสมรรถนะวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาที่ผเู ้ รี ยนมีความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของประวิตา
มีเปี่ ยมสมบูรณ์ (2555) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ปั จจัยด้านครู ปั จจัยด้านนักเรี ยน
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ปั จจัยด้านผูป้ กครอง ปั จจัยด้านทรัพยากร ปั จจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก และปั จจัยด้านชุมชน กับ
มาตรฐานคุณภาพผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม มีปัจจัย
โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับมาตรฐานคุณภาพ ผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนประถมศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับ ค่อนข้างสูง ซึ่งปั จจัยด้านผูบ้ ริ หารสามารถร่ วมพยากรณ์มาตรฐานคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมได้ ทั้งนี้เพราะผูบ้ ริ หารเป็ น
ผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานของโรงเรี ยน จาเป็ นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจขอบข่ายของงานทั้ง 4 ด้าน คือ การ
พัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การจัดแหล่งความรู ้ และการนิ เทศการเรี ยนการสอน ซึ่ งการดาเนิ นงาน
ดังกล่าว จะดาเนิ นไปจนประสบความสาเร็ จ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของคีใจ (Kijai, 1987) ศึ กษาคุณลักษณะของ
โรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จจากปั จจัยพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรี ยน ภาพพจน์ของโรงเรี ยน ความ
เป็ นผูน้ าทางวิชาการ ความ สามารถในการคิดคานวณและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า
ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของโรงเรี ยนสูงกว่าปั จจัยอื่น ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ น
ผู ้ที่ มี ปั ญ ญาในการแก้ปั ญ หา มี ก ารพัฒ นาตนเองอยู่เ สมอ มี วิ สั ย ทัศ น์ ใ นการบริ ห ารที่ ก ว้า งไกล มี ก ารวางแผน
กระบวนการบริ หารอย่างมีข้ นั ตอนตามแบบแผนที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของโรงเรี ยน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของเฉลิมพล มุมาลี (2547) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการในระบบทวิภาคีของสถาบันอาชีวศึกษา
ในภาคตะวันออก พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการบริ หารงานวิชาการในระบบทวิภาคี มี 6 ด้าน ประกอบด้วย ปั จจัยด้าน
นักเรี ยน ปั จจัยด้านครู ปั จจัยด้านอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก ปั จจัยด้านผูบ้ ริ หาร ปั จจัยด้านสถาน
ประกอบการ และ ปั จจัยด้านชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุ นทรี วรรณไพเราะ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิ สระ และอาจารย์ประจา
สาขาวิชาการบริ ห ารการศึ กษา มหาวิทยาลัยทักษิ ณทุ กท่ าน ตลอดจนผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ย วชาญทุ กท่ านในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู ผูส้ อน อาชี วศึ กษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ ครู ฝึกอาชีพที่ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่
ให้ความอนุ เคราะห์ในการทดลองเครื่ องมื อการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล จนทาให้การดาเนิ นการค้นคว้าอิสระ
ประสบผลสาเร็ จด้วยดี
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