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รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประภาพรรณ ปรีวรรณ1* ช่อเพชร เบ้าเงิน2 ชาญชัย สิรวงศ์สวัสดิ์3
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1. ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลและองค์ ป ระกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารการอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี 2. สร้ า งและยื น ยั น รู ป แบบโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี และ3. เสนอแนวทางการใช้รูปแบบในการบริหารการอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 421 คน จากแหล่งข้อมูล คือ สถาบันอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศ จานวน 421 แห่ง มีการตรวจสอบและพัฒนารูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการวัดผล ประเมินผล และด้านผู้ประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม และเก็บตัวอย่างได้ จานวน 297 แห่ง เป็นอัตราการตอบกลับ (Response
Rate) คิดเป็นร้อยละ 70.6 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้ โ ปรแกรม LISREL 9.2 ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล 1) องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี
มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารจัดการระบบทวิภาคี ความร่วมมือ และการจัดการเรียนการสอน
ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มาก และทุ ก องค์ ป ระกอบ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารการ
อาชีวศึก ษาระบบทวิภาคี 2) โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกั บข้อมู ลเชิงประจัก ษ์ (χ 2=
82.876, df = 48, P-value = 0.0013, GFI = 0.963, AGFI = 0.925, χ 2/ df = 1.726) แสดงว่ า
โมเดลองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความสอดคล้อง
กั บข้อมูลเชิงประจัก ษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (Byme, 1998) 3) แนวทางการใช้รูปแบบในการบริหารการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการระบบทวิภาคี ได้แก่
การพัฒนา; รูปแบบการเรียนการสอน มาตรฐานการอาชีวศึกษา และการนิเทศ ติดตามผลการฝึก
ทักษะและการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือ ได้แก่ การพัฒนา; การสนับสนุนของรัฐบาล งบประมาณและ
ทรัพยากร และการพัฒนาระบบทวิภ าคี ด้านการจัดการเรีย นการสอน ได้แก่ การพัฒนา; ด้า น
หลักสูตร ครูผู้สอน การใช้สื่อและกิจกรรม และการวัดและประเมินผล
คาสาคัญ : รูปแบบ ประสิทธิผล การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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CAUSAL RELATIONSHIP STRUCTURAL MODEL OF FACTORS AFFECTING
THE EFFECTIVENESS OF DUAL VOCATIONAL TRAINING ADMINISTRATION
Prapapan Preewan1* Chopeth Boangern2 Chanchai Sirawongsawat33
Abstract
The objects of this research were 1. to study the effectiveness and factors
affecting the effectiveness of Dual Vocational Training administration, 2. to determine
the causal relationship structural model of factors affecting the effectiveness of Dual
Vocational Training administration and 3. to guide the developing of Dual Vocational
Training administration by the model. The target population was the 421 vocational
administrators from 421 vocational colleges. The model was proved and developed
accurately by the experts of evaluation, Dual Vocational Training administration and
trader. Data were collected using the questionnaire and a total of 297 completed
questionnaires were returned (70.6% Response Rate). The analyzing was descriptive
statistics, Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Model (SEM) by
LISREL 9.2 The results were found that 1) the factors affecting the effectiveness of
Dual Vocational Training administration were the Dual Vocational Training
management, cooperation and instruction which have high relation and affecting the
effectiveness of Dual Vocational Training administration directly, 2) the measurement
model is valid and well fitted to empirical data (χ 2= 82.876, df = 48, P-value = 0.0013,
GFI = 0.963, AGFI = 0.925, χ 2/ df = 1.726). This model exhibits acceptable levels of fit
suggested by Byme, 1998, 3) the guidance of Dual Vocational Training administration
developing revealed with 3 components of the model as the Dual Vocational Training
management by learning methods, vocational education standard and supervision,
monitoring in training and studying Dual Vocational Training; cooperation by the
government support, budget and the Dual Vocational Training system developing;
instruction by curriculum, teachers, media / activities and evaluation in instruction.
Keywords : Model, effectiveness, Dual Vocational Training developing
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บทนา
จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบถึงวิกฤติแรงงานไทย เนื่องจากแรงงานนับเป็น
ปัจจัยการผลิตที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นส่งเสริม
แรงงานเป็ น ส าคั ญ อาทิ นโยบายค่ า จ้ า งแรงงานขั้น ต่ า 300 บาท ทั่ ว ประเทศ หรื อ อั ต รา
เงินเดือน 15,000 บาท สาหรับผู้จบปริญญาตรี ทาให้ค่านิยมในการเรียนสายสามัญมากกว่า
สายอาชีพ เพื่อเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น จากช่วงเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา
รัฐบาลยังไม่เห็นความสาคัญและการพัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเท่าที่ควร ทั้งตัว
ผู้ เ รี ย น หรื อ แม้ แ ต่ ผู้ ป กครองก็ ไ ม่ เ ห็ น ความส าคั ญ ของการเรี ย นสายอาชี พ ทั้ ง ๆ ที่ เ ป็ น
การศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพโดยตรง ประกอบกับปัญหาคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ทาให้การผลิตแรงงานอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานไม่เพียงพอ รวมทั้งประเด็นการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ต้องเร่งรัดพัฒนา เตรียมพร้อมในขณะที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 (สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจาประเทศไทย, 2552)
ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่า การจัดการทวิภาคี
คือเครื่องมือสาคัญในการผลิตกาลังคนแรงงาน แรงงานใน สายอาชีวศึกษามีความต้องการ
สูงขึ้น แต่ความขาดแคลนในเชิ งคุณภาพ ยังไม่เปลี่ยนแปลง มีปัญหาเรื่องสมรรถนะและ
ทัศนคติบางอย่างที่สืบเนื่องมาจากระบบการศึกษาเป็นภาระของอาชีวศึกษามีความต้องการ
สู งขึ้ น แต่ ค วามขาดแคลนในเชิ งคุณ ภาพยังไม่ เปลี่ย นแปลงเป็ น ภาระของผู้ ประกอบการ
ในการจั ด ฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม (ยงยุ ท ธ แฉล้ ม วงษ์ , 2555) ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาว่ า
มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ส่งผลต่ อประสิท ธิผลการบริหารการอาชี วศึก ษา ระบบทวิภาคี
โดยมุ่งศึกษารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่เหมาะสม จากเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (confirmatory factor Analysis: CFA) ผลการวิ จั ย นี้ จ ะน าไปใช้
ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการ
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
2. เพื่อสร้างและยืนยันรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพื่ อ เสนอแนวทางการใช้ รู ป แบบโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการบริหาร
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพและ
วิจัยเชิงปริมาณ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1.1 ขั้นตอนที่1ศึกษาประสิทธิผลและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ คั ด เลื อ กอย่ า งเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์
คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี จ านวน 5 คน โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้องของโครงสร้างองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
1.2 ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผู้ให้ข้อมูล
มี 2 กลุ่ม ดังนี้
1.2.1 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ลในการสนทนากลุ่ม คื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ คั ดเลือ กอย่าง
เฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์คุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ประเมินผล ด้านอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และด้านผู้ประกอบการ จานวน 8 คน เพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง
ของโมเดลรูปแบบโครงสร้างองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
1.2.2 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 421 คน โดยการใช้
เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์
น าไปตรวจสอบความสอดคล้ อ งกั บ โมเดลรู ป แบบโครงสร้ า งองค์ ป ระกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ต้ อ งใช้ จ านวนตั ว อย่ า งขนาดใหญ่
จึงวิเคราะห์ด้วยโมเดลลิสเรล เพื่อประมาณค่าด้วยวิธีไลด์ลิฮูดสูงสุด (Maximum Likelihood)
ดังนั้นตามสูตรของ แฮร์ และคณะ (Hair, et. al, 1998) เสนอว่า เกณฑ์ขั้นต่าในการกาหนด
ขนาดตัวอย่าง ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) จะใช้ผู้ตอบ 5 – 10 คน
ต่อพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า หรือจานวนเส้นทาง (path) แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรในโมเดล 1 ตัว ในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวนเส้นทางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
จานวน 15 เส้นทาง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตามสูตรของ แฮร์ และคณะ (Hair, et. al,
1998) ควรมี อ ย่ า งน้ อ ย 75 - 150 หน่ ว ย ในการวิ จั ย ครั้งนี้ ได้ รั บ แบบสอบถามที่สมบูรณ์
จานวน 297 ฉบับ (Responding rate = 70.6) จึงถือว่าเป็นจานวนที่เหมาะสม สามารถวัดค่า
ความเที่ยงตรงได้
1.3 ขั้นตอนที่ 3 เสนอแนวทางการใช้รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ขององค์ประกอบที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลการบริห ารการอาชี วศึก ษาระบบทวิภาคี ในการ
บริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม และประชากรที่ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์
จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 มาสังเคราะห์รวมกับข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลเชิงประจักษ์จากแบบสอบถาม สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและวิจัยเอกสาร (Content Analysis)
ในขั้นตอนที่ 1 นามาสังเคราะห์ สรุปเป็นโครงสร้างองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.2 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากประชากร โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมือ
ในการรวบรวม จากสองช่องทาง คือ การลงภาคสนามเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ค่าสถิติเบื้องต้น เพื่อให้รู้จักกลุ่มตัวอย่างและสภาพตัวแปร ต่าง ๆ ได้แก่
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 ค่าสถิติพื้นฐานการวิเคราะห์ตัวแปร ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation: C.V.)
3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
สั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) และ
โปรแกรม LISREL 9.2
ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาประสิทธิผลและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ ประสิท ธิผลการบริหารการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วยการบริหารจัดการระบบทวิภาคี ความร่วมมือ และการ
จั ด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น สู ง และทุ ก องค์ ป ระกอบ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

332 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558)

ประภาพรรณ ปรีวรรณและคณะ

หมายเหตุ DVe หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Man หมายถึง การบริหารจัดการระบบทวิภาคี
Coo หมายถึง ความร่วมมือ
Ins หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
จากภาพที่ 1 แสดงผลว่า ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการระบบทวิภาคี ด้านความร่วมมือ และ
ด้านการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดอิทธิพล
โดยตรงและโดยรวม เท่ากับ 0.49, 0.38 และ 3.14 ตามลาดับ และทุกองค์ประกอบมีอิทธิพล
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงว่า เมื่อตัวแปรหนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้น ตัวแปรหนึ่งก็มีค่าเพิ่มขึ้นด้วย
2. ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แสดงตามรางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ค่าสถิติ
Χ2=82.876, df=48, P=0.0013, GFI=0.963, AGFI = 0.925, RMR =0.0425 , RMSEA =0.0798, χ
2/ df = 1.726),CN=264.168

ขนาดอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุไปตัวแปรผล
ตัวแปรผล
DVe
ตัวแปรสาเหตุ
DE
IE
TE
Man
0.49
0.49
Coo
0.38
0.38
Ins
3.14
3.14
2
อัตราความสามารถในการอธิบายการผันแปรของตัวชี้วัด (R ) โดยตัวแปรแฝง
Man
Coo
Ins
2
R Square (R )
0.785
0.652
0.821
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
DVe
Man
Coo
Ins
DVe
1.000
Man
1.058
1.000
Coo
0.993
0.903
1.000
Ins
1.054
0.948
0.877 1.000
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ
โครงสร้างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ ประกอบด้วยตัวแฝงภายนอก ได้แก่ การบริหารจัดการ
ระบบทวิภาคี (Man) ความร่วมมือ (Coo) และ และการจัดการเรียนการสอน (Ins) กับตัวแปร
แฝงภายใน ได้แก่ ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVe) สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรทุกตัวโดยรวม โดยพิจารณาจากค่า R2 ด้านการบริหารจัดการ
ระบบทวิภาคี (Man) ด้านความร่วมมือ (Coo) และด้านการจัดการเรียนการสอน (Ins) มีค่า
R2 เท่ากับ 0.785, 0.652 และ 0.821 แสดงว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ที่ ร้อยละ
78.5, 65.2 และ 85.1 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Χ2) = 82.876, ที่องศาอิสระ (df) =
48, ค่าความน่าจะเป็น (P) =0.0013, ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.963, ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.925, ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่
เหลือ (RMR) = 0.0425 , ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกาลังสอง (RMSEA)
= 0.0798, ค่าไค - สแควร์สัมพัทธ์ ( χ 2/ df) = 1.726), ขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด หรือ
ขนาดวิกฤต (CN) = 264.168
3. จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ องค์ประกอบที่ส่ งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า องค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ
การบริหารจัดการระบบทวิภาคี ความร่วมมือ และ การจัดการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์
กันมาก และส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยตรง เรียงลาดับ
ขนาดอิ ท ธิ พ ลจากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ด้ า นการเรี ย นการสอน ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ระบบทวิภาคี และด้านความร่วมมือ โดยมีแนวทางการพัฒนาตามปัจจัย ขององค์ประกอบ
ดังนี้
3.1 ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Man) มีการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน (man1) มาตรฐานการอาชีวศึกษา (man2) และการนิเทศ ติดตามผลการ
ฝึกทักษะและการเรียนรู้ (man3)
3.2 ด้านความรวมมือ (Coo) มีการพัฒนาการสนับสนุนของรัฐบาล (coo1)
งบประมาณและทรัพยากร (coo2) และการพัฒนาระบบทวิภาคี (coo3)
3.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน (Ins) มีการพัฒนาหลักสูตร (ins1)
ครูผสู้ อน (ins2) การใช้สื่อและกิจกรรม (ins3) และการวัดและประเมินผล (ins4)
สรุปผลการวิจัย แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หมายเหตุ
Cha หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์
Sat หมายถึง ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ในการนารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งนี้เนื่องจาก
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษามี ก ารบริ ห ารจั ด การระบบทวิ ภ าคี ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ซึ่ งเป็ น ไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบริหารจัดการอาชีว ศึก ษา
ระบบทวิ ภ าคี ใ ห้ ค รบทุ ก แห่ ง (ร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ) เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ ผ ลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคน
อาชี ว ศึ ก ษา หรื อ สายอาชี พ ให้ เ พี ย งพอ และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงาน (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2556) โดยมีการ
จัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ ทุกด้าน ทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2551
(มาตรา 8) ดังนั้นพิจาณาได้ว่า การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามองค์ประกอบ
ด้านการบริหารจัดการระบบทวิภาคี ด้านความร่วมมือ และ ด้านการจัดการเรียนการสอน
จึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น และส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง หมายถึ ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของผู้ประกอบการ จะมีผล
เพิ่ม หรือลดลงตามองค์ประกอบ สอดคล้องกับ เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ (2541) ที่กล่าวถึง
หน้าที่ของสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องบริหารจัดการทั้งด้านการเรียน
การสอน ความร่ ว มมื อ การบริ ห ารจัดการ โดยมี ก ารสนั บ สนุน ของรัฐ บาล สอดคล้ องกับ
สิริมนต์ นฤมลสิริ (2557) มีผลงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
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สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พบว่า การเรียนการสอนต้องมีการพัฒนา
หลักสูตร เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน
มีระบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พัฒนาคุณภาพระบบเครือข่ายการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัย และ
การพัฒนาระบบนิเทศ
ผลการวิ เ คราะห์ โ มเดลความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ อ งค์ ป ระกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุใน
ทิศทางเดียวกัน กับประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อมีการบริหารจัดการระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอน
โดยมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการในระดับมาก จะส่งผลให้มี
ประสิ ท ธิ ผ ล ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาที่ มี ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ หรือตลาดแรงงาน เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับ การบริหาร
เชิงระบบ ตามแนวความคิดของลูดวิก วอน เบอร์ทาแลน์ฟฟี (1956) ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ จากกระบวนการ จากข้อสรุปดังกล่าวพิจารณาได้ว่า สถานศึกษามีความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ มีการบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาครูผู้สอน ครูผู้ฝึก สนับสนุน
เงินทุนในการวิจัยพัฒนา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน พัฒนาระบบนิเทศ ระบบ
การวั ด ผลและประเมิ นผล รวมทั้ งการสนับ สนุ น ของรัฐ บาล การจั ด สรรงบประมาณและ
ทรัพยากร ร่วมกันกับเครือข่ายทวิภาคี หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ
มัลโฮทรา (Malhotra, 1996) ที่กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการระบบทวิวิภาคีนั้น สถานประกอบการ
ต้ อ งจั ด ท าแผนและการฝึ ก อบรมอาชี พ ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สถาน
ประกอบการต้องมีการประสานงาน และร่วมกิจ กรรมต่าง ๆ กับสถานศึกษา มีการวัดผลและ
ประเมินผลร่วมกัน ส่วนในด้านความร่วมมือที่มีผลวิเคราะห์อยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่น ๆ
นั้น พิจารณาได้ว่า สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในด้านบุคลากรยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในระบบทวิภาคีไม่ชัดเจน รวมทั้งผู้เรียนและผู้ปกครอง ยังไม่เข้าใจการเรียนการสอน
ตามระบบทวิภาคีที่เน้นการฝึกอบรม เพื่อการปฏิบัติจริง ในสถานประกอบการ จึงส่งผลให้มี
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา กับสถานประกอบการ เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และมีผลน้อย
กว่าองค์ประกอบอื่น สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่พ บว่า ผู้บริหารบางส่วนขาดความ
เข้าใจ และการนิเทศ ติดตามผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนไม่เห็นความสาคัญของการ
ฝึกอบรม และฝึกอบรมไม่ตรงตามความถนัด ทักษะ สาขาอาชีพ และความต้องการของตน
(ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, 2555)
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณขององค์ประกอบ พบว่า มีความสัมพันธ์
ในระดับมาก และส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งนี้
เนื่องจาก สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการบริหารคุณภาพ (วงจรเดมิ่ง
PDCD) (Deming, 1986) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี จะกระตุ้นให้บุคลากร ครูผู้สอนมีความตระหนักในการทางานมากขึ้น สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ จรัญ ชัยทิพย์ (2545) เรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
ของนครศรี ธ รรมราช ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ สถานศึ ก ษา ดั งนี้ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งก าหนด
โครงสร้างองค์กรระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการให้ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ที่
ดี ต่ อ เนื่ อ งและทั่ ว ถึ ง มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร สนั บ สนุ น เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละงบประมาณ
เหมาะสม มีการประสานงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และข้อเสนอแนะสาหรับสถานประกอบการ
ดังนี้ ผู้ควบคุมการฝึกต้องเข้าใจบทบาทหน้า ที่และเสียสละ ให้การสนับสนุน การร่วมมือ
อย่างจริงจัง และต้องพัฒนาเทคนิคในการมอบหมายงาน และวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียน สอดคล้องกับ สานักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (2541) ที่ระบุถึงความพร้อม
ของสถานประกอบการในการจัดการทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา ในการฝึกอาชีพตามสาขาวิชา
ว่าต้องมีการวางแผนการฝึกปฏิบัติจนจบหลักสูตรการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น การรับ
สมัครและคัดเลือกผู้เรียน จัดปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ปกครอง กากับ ติดตาม และพัฒนาผู้
ควบคุมการฝึกและครูฝึก เพิ่มศักยภาพครูผู้สอน โดยจัดสวัสดิการแก่ครู และสวัสดิภาพแก่ผู้
ฝึกปฏิบัติ ร่วมกาหนดการวัดผล ประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตรการฝึกอบรม และ
ออกใบรับรองให้ผู้สาเร็จการศึกษา มีการพัฒนาระบบและบุคลากร โดยจัดการประชุมสัมมนา
บุคลากร ให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แนวทาง
การพัฒนาอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี ตามรูปแบบ โดยพัฒนาองค์ประกอบ ทั้ง 3 ด้าน ตาม
ปัจจัย ได้แก่ การพัฒนา; รูปแบบการเรียนการสอน มาตรฐานการอาชีวศึกษา และการนิเทศ
ติดตามผลการฝึกทักษะและการเรียนรู้ การสนับสนุนของรัฐบาล งบประมาณและทรัพยากร
การพัฒนาระบบทวิภาคี หลักสูตร ครูผู้สอน การใช้สื่อและกิจกรรม และการวัดและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการวิจัย ด้านการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลมากที่สุด
ควรมีการวิจัยที่จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีอื่น ๆ อาทิ การเรียนการสอนโดยระบบ Social
Network ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้ การสร้างเครือข่าย และการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนามาเป็นแนวทางในการทาวิจัยครั้งต่อไป
โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น หรือเศรษฐกิจ
ในประชาคมอาเซียน โดยใช้โมเดลในการวิจัยครั้งนี้ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ส าเร็ จ ด้ ว ยความกรุ ณ าจากบุ ค คลหลายท่ า น ขอกราบ
ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ชาญชัย สิรวงศ์สวัสดิ์
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กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่กรุณาเสียสละเวลา
ให้ความรู้และทักษะในการทาวิจัย รวมทั้งการให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ให้การสนับสนุน ติดตามการดาเนินงาน จนทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านโดยเฉพาะ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และนายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ ที่ให้
ความอนุเคราะห์ ในการสัมภาษณ์ ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะที่เป็นความรู้และเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง ในการวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์ และ ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ที่เป็น
อาจารย์ ผู้ ส อนและความรู้ ท างด้ า นการวิ จั ย และการใช้ ส ถิ ติ ต่ า ง ๆ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.จารูญ พริกบุญจันทร์ ที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจัย
ผู้ อ านวยการเรวั ช ศรี แ สงอ่ อ น ที่ ก รุ ณ าให้ ความรู้ท างด้ านการอาชี วศึ ก ษาระบบทวิภาคี
การเก็บข้อมูลในสถานศึกษา และความช่วยเหลือประสานงาน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จนทาให้การดาเนินงานบรรลุผลอย่างรวดเร็ว
คุณประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศส่วนกุศลเป็นสิ่งบูชา
พระคุณ บิดา มารดา ผู้ล่วงลับ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาครั้งนี้ และขอมอบเป็นสิ่งบูชา
พระคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุก ๆ ท่าน
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