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บทคดัย่อ 
 การวิจัยเร่ือง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัอุดรธานี มี
วตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  2) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์
การท างาน สถานศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี ในปีการศึกษา 2557 
จ านวน 225 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.969 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test (Independent samples) และ F-test (One way ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบวา่  

1. สถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี มีการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในภาพรวมและทุก
รายดา้นระดบัมาก เรียงล าดบัการด าเนินงานแต่ละรายดา้นจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้น
การประสานงาน ด้านการนิเทศการศึกษา ดา้นการวางแผน ดา้นการติดตามผล ดา้นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ดา้น
บุคลากร และดา้นหลกัสูตร ตามล าดบั  

2. เปรียบเทียบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกัน มีการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ .05 ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
ประเภทสถานศึกษา และไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุต าแหน่งงาน  

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ดงัน้ี (1) ดา้นการวางแผน สถานศึกษาควรมีการส ารวจความตอ้งการ
รับนกัเรียนเขา้ฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการคดักรอกนกัเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ  (2) ดา้นการประสานงาน 
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมประสานงานระหวา่งสถานประกอบการกบัผูป้กครอง เพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ฝึกอาชีพและการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ (3) ด้านบุคลากร สถานศึกษาควรมีการจดัครูและครูฝึกท่ีมีความรู้
ความสามารถในสาขาวชิาท่ีร่วมจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี (4) ดา้นหลกัสูตร สถานศึกษาควรมีการใหค้  าปรึกษาแก่ผูท่ี้  
ค าส าคญั:  การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
Keywords:  Dual vocational Training 
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มีปัญหาเก่ียวกับการน าหลักสูตรไปใช้ (5) ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรมีการประสานงานระหว่าง
สถานศึกษา (6) ดา้นการวดัผลและประเมินผล สถานศึกษาควรมีกระบวนการวดัและประเมินผลใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง 
กบังานท่ีปฏิบติั เพ่ือน าไปเป็นแนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลต่อไป (7) ด้านการติดตามผล สถานศึกษาควรมี
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผน
ปรับปรุงและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในคร้ังต่อไป (8) ดา้นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ 
สถานศึกษาควรมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือนกัเรียนท่ีผ่านการฝึกระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือเป็น
ตวัช้ีวดัใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทราบถึงประสิทธิผลของการจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของสถานศึกษา 

 
ABSTRACT 

The purposes of this study are 1) to investigate the management of dual vocational education of vocational 
training schools, Udon Thani province 2)  to compare the management of dual vocational education classified by 
gender, age, educational background, job position, work experience and place of work 3) to investigate problems and 
solutions of the management of dual vocational education. Regarding Krejcie and Morgan determining sample size, 
the subjects of this study were 225 administrators and teachers of vocational training schools, Udon Thani province in 
2014.  The level of reliability was 0.95.  The questionnaire with reliability of 0.969 was distributed to the subjects. 
Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test ( Independent samples) , and F-test (One-way ANOVA)  were used in 
data analysis. 

The results of the study are as follows: 
1. The overall image of the management of dual vocational education of vocational training schools in 

Udon Thani province is in high level. Measurement and evaluation, collaboration, educational supervision, planning, 
following up, skill standard and testing, personnel, and curriculum were arranged in descending order. 

2. At different educational background, work experience, and place of work, the management of dual 
vocational education has statistically significant difference at . 05.  On the other hand, there is no statistically 
significant difference when classified by gender, age, and job position.  

3. Problems and recommendations for the management of dual vocational education are ( 1)  As for 
planning, schools should survey the required number of internship students from various sectors.  ( 2)  As for 
collaboration, schools should promote the collaboration of the enterprise with guardian to create awareness of training 
and collaboration. (3) As for personnel, schools should provide skilled teachers that harmonize with dual vocational 
education. (4)  As for curriculum, schools should include counseling for those who find curriculum implementation 
difficult.  ( 5)  As for educational supervision, the collaboration of each school should be activated.  ( 6)  As for 
measurement and evaluation, schools should have proper assessment process that conforms to the tasks for better 
outcomes. (7) As for following up, schools should investigate problems occurred during dual vocational education in 
order to plan and develop the management of dual vocational education of vocational training schools. (8) As for skill 
standard and testing, schools should test on skill of internship students as to indicate the effectiveness of the 
management of dual vocational education. 
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บทน า 
 การอาชีวศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัใน
การผลิตบุคลากรในระดับปฏิบัติการให้กับระบบ
เศรษฐกิจ อาชีวศึกษาจึงตอ้งปรับตวัให้ตรงกับความ
ตอ้งการของภาคการผลิตและภาคบริการ พฒันาผูเ้รียน
จากการปฏิบติัจริงในสถานประกอบการ มีการบูรณา
การการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ ซ่ึงการฝึกอาชีพน้ีผูเ้รียนจะได้รับ
ประสบการณ์ ป ฏิบั ติ งาน จ ริงม าก ข้ึน  มีทั กษ ะ
ความสามารถตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ตามเจตนารมณ์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้ง
ยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
ให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภ าพ  ม าตรา  23 การจัด การ ศึกษ าต้อ ง เน้ น
ความส าคญัทั้ งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละดับ
การศึกษา และมาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ให้
มีการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาเพ่ือป้องกัน
และแก้ ปั ญ ห า จัด กิ จกรรม ให้ ผู ้ เ รี ยน ได้ รู้ จ าก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ให้ท าได ้คิดเป็น ทา
เป็น  รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่ อ เน่ื อง 
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา8 (3) 
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ี
เกิดจากขอ้ตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ ห รือ
หน่วยงานของรัฐ ในเร่ืองการจัดหลักสูตร การเรียน
การสอน การวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลา
ส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และ
เรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ ดงันั้น การปฏิรูปการอาชีวศึกษาจึง
ให้ความส าคญักับการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับภาคการผลิตและภาคบริการ ให้ผลิต

ก าลงัคนท่ีทกัษะส าหรับการประกอบอาชีพ และหรือ
เป็นผูป้ระกอบการเอง และสนองความตอ้งการในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้
ด า เนิ น ก ารจัด ก าร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร่ วม กับ ส ถ าน
ประกอบการด้วยวิธีการต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ 
อาทิ เช่น การฝึกงาน หรือ การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพื่อศึกษาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  

2. เพื่ อ ศึ กษ าเป รี ยบ เที ยบ การจัด ก าร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา จ าแนกตาม
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์
ท างาน  

3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีในสถานศึกษา 

 
วธีิการวจิยั 
 การวิจยัในคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานีโดยใชว้ธีิการวิจยัเชิง
ส ารวจ (survey research) 
 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 
ผู ้บ ริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จงัหวดัอุดรธานีในปีการศึกษา 2557 จ านวน 548 คน 
แบ่งเป็นฝ่ายผูบ้ริหารซ่ึงประกอบดว้ยผูอ้  านวยการ,รอง
ผูอ้านวยการ หัวหน้าแผนกวิชา จ านวน  38 คน และ
ครูผูส้อน จ านวน 510 คน  
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
ผู ้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัด วิทยาลัยการ
อาชีพจงัหวดัอุดรธานีในปีการศึกษา 2557 จ านวน 225 
คน ไดจ้ากการค านวณหาขนาดตวัอย่างโดยใชต้าราง
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ของ       เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผู ้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนดงัน้ี  

1. จดัเตรียมเคร่ืองมือให้ครบตามจ านวน
ของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละโรงเรียนพร้อมจดัท ารหัสใน
แบบสอบถามให้ตรงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มไวแ้ลว้ เพ่ือ
ความสะดวกในการตรวจสอบ  

2. ผูว้ิจยัท าบนัทึกเสนอคณะศึกษาศาสตร์ 
วิท ยาลัยสั น ตพล  ขอออกหนั ง สื อ ถึ งผู ้บ ริห าร
สถานศึกษาในสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานีเพ่ือขอ
ความอนุ เคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อ มูลจาก
ขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสอนใน
สถานศึกษาท่ี สงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  

3. การเก็บขอ้มูลผูว้จิยัท าตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ขอความอนุเคราะห์จากผู ้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานีโดย
แจกแบบสอบถามให้ผู ้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
แผนก และครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบ
แบบสอบถามดว้ยตนเองและขอรับแบบสอบถามคืน
ภายใน 1 เดือน  
 3.2 ตรวจสอบจ านวนของแบบสอบถาม 
ท่ีผูว้ิจยัไดรั้บกลบัคืนมาจากกลุ่มตวัอย่างท าการตรวจ
นบัและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุก
ฉบบั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดน้าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา
พิ จ ารณ าตรวจสอบความถูกต้อ งสมบู รณ์ ของ 
แบบสอบถาม ลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 
รูปตารางประกอบความเรียง แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอน ท่ี  1 ข้อมู ลส ถ าน ภาพของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม วิ เคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)  

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการจดัการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด 
อุดรธานีวเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean: x) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และ
แปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ของ ประคอง 
กรรณสูต (2542 : 108) ดงัน้ี  
4.50-5.00  หมายถึง ระดับปฏิบั ติ เก่ียวกับการจัด

การศึกษาระดบัมากท่ีสุด  
3.50-4.49  หมายถึง ระดับปฏิบัติ เก่ียวกับการจัด

การศึกษาระดบัมาก  
2.50-3.49  หมายถึง ระดับปฏิบัติ เก่ียวกับการจัด

การศึกษาระดบัปานกลาง  
1.50-2.49  หมายถึง ระดับปฏิบัติ เก่ียวกับการจัด

การศึกษาระดบันอ้ย  
1.00-1.49  หมายถึง ระดับปฏิบัติ เก่ียวกับการจัด

การศึกษาระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการจดัการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษา จงัหวดั
อุดรธานี จ าแนกตามต าแห น่ ง ระดับการศึกษ า 
ประสบการณ์สอน และประเภทของสถานศึกษาท่ี 
ปฏิบัติหน้าท่ี  ซ่ึงเป็นการทดสอบสมมติฐานของ
การศึกษา วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test) และ 
F-test (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่โดย
ใชว้ธีิการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)  
 ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และ
หาค่าร้อยละ (percentage) 
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  HMP23-5 

ผลการวจิยั 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
จ านวน 
(n=225) 

ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

117 
48 

52.0 
48.0 

รวม 225 100.00 
  จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 52 และเพศ
หญิง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
สงักดั 

 อาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี สรุปในภาพรวม 

การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
ระดบัการปฏิบติั 

(n = 225) 

 S.D. แปลผล อนัดบัท่ี 
1. ดา้นการวางแผน 3.48 0.33 มาก 8 
2. ดา้นการประสานงาน 3.81 0.36 มาก 6 
3. ดา้นบุคลากร 3.94 0.36 มาก 3 
4. ดา้นหลกัสูตร 3.98 0.40 มาก 1 
5. ดา้นการนิเทศการศึกษา 3.84 0.41 มาก 5 
6. ดา้นการวดัผลและประเมินผล 3.80 0.40 มาก 7 
7. ดา้นการติดตามผล 3.89 0.41 มาก 4 
8. ดา้นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ 3.95 0.41 มาก 2 

ภาพรวม 3.81 0.40 มาก  
 จากตารางท่ี 2 พบว่าสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี มีการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
ภาพรวมระดบัมาก (  = 3.81, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณาจากการด าเนินงานแต่ละรายดา้นก็พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดบั
มากทุกดา้น  
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ตารางที ่3  การเปรียบเทียบการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีในสถานศึกษา ตามทศันะของผูบ้ริหารและครู  
 จ าแนกเพศใช ้สถิติทดสอบที (t-test) ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 3  
 การทดสอบสมมติฐานของการวจิยั ขอ้ท่ี 1  
  H0 : เพศต่างกนั การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
  H1 : เพศต่างกนั การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีในสถานศึกษา แตกต่างกนั 

การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

เพศชาย 
(n=117) 

เพศหญิง 
(n=108) t P 

 S.D.  S.D. 

1. ดา้นการวางแผน 3.79 0.36 3.77 0.29 0.53 .594 
2. ดา้นการประสานงาน 3.79 0.38 3.84 0.34 -1.15 .248 
3. ดา้นบุคลากร 3.92 0.39 3.96 0.32 -0.85 .394 
4. ดา้นหลกัสูตร 3.91 0.46 4.05 0.32 -2.56 .011* 
5. ดา้นการนิเทศการศึกษา 3.81 0.45 3.86 0.37 -0.83 .405 
6. ดา้นการวดัผลและประเมินผล 3.75 0.44 3.86 0.35 -2.06 .040* 
7. ดา้นการติดตามผล 3.90 0.45 3.89 0.35 0.17 .859 
8. ดา้นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ 3.95 0.41 3.95 0.41 0.13 .895 

ภาพรวม 3.85 .302 3.90 .205 1.271 .205 
*p .05 

  จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีต่อการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัอุดรธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือจ าแนกแต่ละรายด้านพบว่ามีการ
ปฏิบติัต่อการด าเนินงานดา้นหลกัสูตร ดา้นการวดัผลและประเมินผล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนการด าเนินงาน การวางแผน การประสานงาน บุคลากร การนิเทศการศึกษา การติดตามผล และการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนมีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 
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  HMP23-7 

ตารางที ่4  การเปรียบเทียบการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของสถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี ตาม
ทศันะของผูบ้ริหารและครูจ าแนกตามระดบัการศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี กบักลุ่มการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ใชส้ถิติทดสอบที (t-test) ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 4  

 การทดสอบสมมติฐานของการวจิยัท่ี 4  
 H0 : ระดบัการศึกษาต่างกนั การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ระดบัการศึกษาต่างกนั การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีในสถานศึกษา แตกต่างกนั 

การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

เพศชาย 
(n=117) 

เพศหญิง 
(n=108) t P 

 S.D.  S.D. 
1. ดา้นการวางแผน 3.84 0.31 3.69 0.33 3.37 .001* 
2. ดา้นการประสานงาน 3.89 0.30 3.69 0.40 3.91 .000* 
3. ดา้นบุคลากร 4.04 0.39 3.82 0.27 3.86 .000* 
4. ดา้นหลกัสูตร 4.06 0.38 3.86 0.40 3.73 .000* 
5. ดา้นการนิเทศการศึกษา 3.94 0.39 3.67 0.39 4.85 .000* 
6. ดา้นการวดัผลและประเมินผล 3.86 0.41 3.72 0.38 2.49 .013* 
7. ดา้นการติดตามผล 3.94 0.40 3.81 0.42 2.23 .026* 
8. ดา้นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ 3.98 0.40 3.89 0.41 1.67 .095 

ภาพรวม 3.94 .238 3.77 .361 4.98 .000* 
  *p .05 

   
จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีกับการศึกษาสูงกว่าระดับ

ปริญญาตรี มีการปฏิบติัต่อการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี ใน
ภาพรวมทุกรายดา้นแตกต่างกนั เม่ือจ าแนกแต่ละรายดา้นพบว่ามีการปฏิบัติต่อการด าเนินงานดา้นการวางแผน การ
ประสานงานบุคลากร หลกัสูตร การนิเทศการศึกษา การวดัผลและประเมินผล และ การติดตามผล แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการด าเนินงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูผูส้อนมีทศันะ
ไม่แตกต่างกนั 
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 ปัญหาและข้อเสนอแนะการการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี ในสถาน ศึ กษาสังกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี  

1. ดา้นการวางแผน สถานศึกษาควรมีการ
ส ารวจความต้องการรับนักเรียนเข้าฝึกอาชีพจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการคัดกรอกนักเรียนก่อน
ออกฝึกอาชีพ  

2. ดา้นการประสานงาน สถานศึกษาควรมี
การส่งเสริมประสานงานระหว่างสถานประกอบการ
กับผู ้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการฝึก
อาชีพและการติดต่อประสานงานดา้นต่าง ๆ  

3. ดา้นบุคลากร สถานศึกษาควรมีการจัด
ครูและครูฝึกท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาท่ี
ร่วมจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  

4. ดา้นหลกัสูตร สถานศึกษาควรมีการให้
คาปรึกษาแก่ผูท่ี้มีปัญหาเก่ียวกบัการนาหลกัสูตรไปใช ้ 

5. ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษา
ควรมีการประสานงานระหวา่งสถานศึกษา  

6. ด้ าน ก าร วัด ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล 
สถานศึกษาควรมีกระบวนการวดัและประเมินผลให้
เหมาะสมสอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือนาไปเป็น
แนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลต่อไป  

7. ด้านการติดตามผล สถานศึกษาควรมี
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการ
จดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อนาขอ้มูลมาใชใ้นการ
วางแผนปรับปรุงและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคีของสถานศึกษาในคร้ังต่อไป  

8. ด้ าน ก ารท ด ส อบ ม าต รฐ าน ฝี มื อ 
สถานศึกษาควรมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือนกัเรียนท่ี
ผา่นการฝึกระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
เพ่ื อ เป็ น ตัว ช้ี ว ัด ให้ ผู ้ เ ก่ี ยวข้อ งทุ ก ฝ่ ายท ราบ ถึ ง
ประสิทธิผลของการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 
 
 

อภิปรายผลและสรุปผลการวจิยั 
1. จ าก ก าร ศึ ก ษ าพ บ ว่ าก าร จั ด ก า ร

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ในสถานศึกษาสั งกัด
อาชีวศึกษาจังหวดัอุดรธานี ในภาพรวมและทุกราย
ด้านมีเกณฑ์อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษามีความพร้อมและไดรั้บความร่วมมือจาก
สถานประกอบการเป็นอยา่งดีในการจดัการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี จึงส่งผลให้มีสภาพการด าเนินงานใน
ระดบัมาก 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
ท่ีตั้ งไวคื้อ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใน
สถานศึกษาสงักดัอาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี แตกต่าง
กนัเม่ือจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งาน ประสบการณ์การทางาน และประเภทของ
สถานศึกษา อภิปรายไดด้งัน้ี  
 2.1 เพ ศ ต่ า ง กั น  คื อ ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถาน ศึกษาสั งกัด
อาชีวศึกษาจงัหวดัอุดรธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา 
 2.2 อายุแตกต่างกัน คือกลุ่ม 31 – 35 ปี 
กลุ่มอายุ 36 – 40 ปี  และกลุ่มอายุ 40 ปี ข้ึนไปการ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวดัอุดรธานี ในภาพรวมและทุกราย
ด้านไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ
การศึกษา 
 2.3 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั คือกลุ่ม
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี กบักลุ่มมีการศึกษาสูงกวา่
ระดบัปริญญาตรี การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวดัอุดรธานี ใน
ภาพรวมและทุกรายด้านแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานของการศึกษา 
 2.4 ต าแห น่ งแตกต่ างกัน  คื อ  ก ลุ่ม
ผู ้บริหาร กับกลุ่มครูผู ้สอน การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
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อุดรธานี ในภาพรวมและทุกรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา 
 2.5 ประสบการณ์แตกต่างกนั คือ กลุ่มมี
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 10 ปี กลุ่มมีประสบการณ์ 10 –
15 ปี  และกลุ่มมีประสบการณ์มากกว่า  15 ปี  การ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวดัอุดรธานี ในภาพรวมและทุกราย
ด้านแตกต่ างกัน  ซ่ึ ง เป็นไปตามสมมติฐานของ
การศึกษา 
 2.6 สถานศึกษาประเภทต่างกันการ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวดัอุดรธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานของการศึกษา 
 
สรุปผลการวจิยั 

1. เพศต่างกนัการจดัการอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคีไม่แตกต่างกนั  

2. อายตุ่างกนัการจดัการอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคีไม่แตกต่างกนั  

3. ระดับการศึกษาต่ างกันการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคีแตกต่างกนั  

4. ต าแหน่งต่างกนัการจดัการอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคีไม่แตกต่างกนั  

5. ป ระสบ ก าร ณ์ ต่ างกัน ก ารจัด ก าร
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคีแตกต่างกนั  

6. ส ถ าน ศึ ก ษ าต่ า ง กั น ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคีแตกต่างกนั  
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