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บทคัดย่ อ
การวิจัย เรื่ อ ง การจัด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กัด อาชี ว ศึ ก ษาจัง หวัด อุ ด รธานี มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อ
ศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์
การทางาน สถานศึ กษาที่ ปฏิบตั ิหน้าที่ 3) เพื่อศึ กษาปั ญหาและข้อเสนอแนะการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาคื อผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึ กษาสังกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดอุดรธานี ในปี การศึ กษา 2557
จานวน 225 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan) ที่ ระดับความ
เชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 เครื่ องมือที่ ใช้เป็ นแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.969 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent samples) และ F-test (One way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า
1. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในภาพรวมและทุก
รายด้านระดับมาก เรี ยงลาดับการดาเนิ นงานแต่ละรายด้านจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้าน
การประสานงาน ด้านการนิ เทศการศึ กษา ด้านการวางแผน ด้านการติดตามผล ด้านการทดสอบมาตรฐานฝี มือ ด้าน
บุคลากร และด้านหลักสูตร ตามลาดับ
2. เปรี ย บเที ยบการจัด การอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี จ าแนกตามสถานภาพที่ แ ตกต่ างกัน มี ก ารจัด การ
อาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ .05 ได้แก่ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ การท างาน
ประเภทสถานศึกษา และไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่งงาน
3. ปั ญ หาและข้อ เสนอแนะจากผลการศึ กษาผูว้ ิจัยมี ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ดังนี้ (1) ด้านการวางแผน สถานศึกษาควรมีการสารวจความต้องการ
รับนักเรี ยนเข้าฝึ กอาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็ นการคัดกรอกนักเรี ยนก่อนออกฝึ กอาชีพ (2) ด้านการประสานงาน
สถานศึกษาควรมีการส่ งเสริ มประสานงานระหว่างสถานประกอบการกับผูป้ กครอง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ฝึ กอาชี พ และการติ ดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ (3) ด้านบุ คลากร สถานศึ กษาควรมี การจัดครู และครู ฝึกที่ มีความรู ้
ความสามารถในสาขาวิชาที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (4) ด้านหลักสูตร สถานศึกษาควรมีการให้คาปรึ กษาแก่ผทู ้ ี่
คาสาคัญ: การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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มี ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การน าหลัก สู ต รไปใช้ (5) ด้านการนิ เทศการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาควรมี ก ารประสานงานระหว่า ง
สถานศึกษา (6) ด้านการวัดผลและประเมินผล สถานศึกษาควรมีกระบวนการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับงานที่ ปฏิ บตั ิ เพื่อนาไปเป็ นแนวปฏิ บตั ิในการวัดและประเมินผลต่อไป (7) ด้านการติดตามผล สถานศึ กษาควรมี
การศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นในระหว่างการจัดอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในครั้งต่อไป (8) ด้านการทดสอบมาตรฐานฝี มือ
สถานศึกษาควรมีการทดสอบมาตรฐานฝี มือนักเรี ยนที่ผ่านการฝึ กระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเป็ น
ตัวชี้วดั ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายทราบถึงประสิ ทธิผลของการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
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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บทนา
การอาชี วศึ กษาถื อเป็ นเครื่ องมื อที่ สาคัญใน
การผลิ ต บุ ค ลากรในระดับ ปฏิ บัติ ก ารให้ กับ ระบบ
เศรษฐกิ จ อาชี วศึ กษาจึ งต้องปรั บตัวให้ตรงกับความ
ต้องการของภาคการผลิตและภาคบริ การ พัฒนาผูเ้ รี ยน
จากการปฏิ บตั ิจริ งในสถานประกอบการ มีการบูรณา
การการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนกับการฝึ กอาชี พใน
สถานประกอบการ ซึ่ งการฝึ กอาชี พนี้ ผูเ้ รี ยนจะได้รับ
ป ระสบ การณ์ ป ฏิ บั ติ งาน จริ งม ากขึ้ น มี ทั ก ษ ะ
ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด
4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึด หลัก ว่า ผู ้เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ แ ละ
พัฒ นาตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญ ที่ สุด
ให้ ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ม ตาม
ศั ก ยภาพ ม าตรา 23 การจั ด การศึ กษ าต้ อ งเน้ น
ความสาคัญ ทั้งความรู ้ คุ ณ ธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้
และบู ร ณาการตามความเหมาะสมของแต่ ล ะดั บ
การศึกษา และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้
มีการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญ
สถานการณ์ และการประยุก ต์ค วามรู ้ ม าเพื่ อ ป้ อ งกัน
แล ะแ ก้ ปั ญ ห า จั ด กิ จกรรม ให้ ผู ้ เ รี ยน ได้ รู้ จาก
ประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิ ให้ทาได้ คิดเป็ น ทา
เป็ น รั ก การอ่ า น และเกิ ด การใฝ่ รู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา8 (3)
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่
เกิ ดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อ
สถาบั น กั บ สถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่ วยงานของรั ฐ ในเรื่ องการจัดหลักสู ต ร การเรี ยน
การสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลา
ส่ วนหนึ่ งในสถานศึกษาอาชีวศึ กษาหรื อสถาบัน และ
เรี ยนภาคปฏิบตั ิในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่ วยงานของรัฐ ดังนั้น การปฏิ รูปการอาชี วศึกษาจึ ง
ให้ความสาคัญกับการประสานความร่ วมมือระหว่าง
สถานศึ ก ษากับภาคการผลิ ตและภาคบริ การ ให้ผลิ ต

กาลังคนที่ ทกั ษะสาหรับการประกอบอาชี พ และหรื อ
เป็ นผูป้ ระกอบการเอง และสนองความต้องการในการ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศ
ส านั ก งานคณ ะกรรมการการอาชี วศึ กษาจึ ง ได้
ด าเนิ น ก าร จั ด ก าร อ าชี ว ศึ ก ษ าร่ วม กั บ ส ถ าน
ประกอบการด้ว ยวิธี ก ารต่ าง ๆ หลากหลายรู ป แบบ
อาทิ เช่น การฝึ กงาน หรื อ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2. เพื่ อ ศึ ก ษ าเป รี ยบ เที ยบ การจั ด การ
อาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี ในสถานศึ กษา จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงาน ประสบการณ์
ทางาน
3. เพื่ อ ศึ กษาปั ญ หาและข้อ เสนอแนะการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา
วิธีการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ มี ความมุ่งหมายเพื่อศึ กษา
การจัด การอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี ใ นสถานศึ ก ษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยใช้วธิ ี การวิจยั เชิง
สารวจ (survey research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แ ก่
ผู ้บ ริ หารและครู ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดอุดรธานี ในปี การศึ กษา 2557 จานวน 548 คน
แบ่งเป็ นฝ่ ายผูบ้ ริ หารซึ่งประกอบด้วยผูอ้ านวยการ,รอง
ผูอ้ านวยการ หัวหน้ าแผนกวิชา จานวน 38 คน และ
ครู ผสู ้ อน จานวน 510 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ผู ้บ ริ ห ารและครู ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กัด วิท ยาลัย การ
อาชีพจังหวัดอุดรธานี ในปี การศึกษา 2557 จานวน 225
คน ได้จากการคานวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง
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ของ เครจซี แ ละมอร์ แ กน (Krejcie & Morgan) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จัย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. จัดเตรี ยมเครื่ องมื อให้ครบตามจานวน
ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรี ยนพร้อมจัดทารหัสใน
แบบสอบถามให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มไว้แล้ว เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบ
2. ผูว้ ิจยั ทาบันทึ กเสนอคณะศึ กษาศาสตร์
วิ ท ยาลั ย สั น ต พ ล ข ออ อกห นั งสื อ ถึ งผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอ
ความอนุ เคราะห์ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
ข้าราชการครู แ ละบุ คลากรในสถานศึ กษาที่ สอนใน
สถานศึกษาที่ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
3. การเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ทาตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขอความอนุ เคราะห์ จ ากผู ้บ ริ ห าร
สถานศึ กษาในสังกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดอุดรธานี โดย
แจกแบบสอบถามให้ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หั วหน้า
แผนก และครู ผูส้ อนที่ เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่างทุ ก คนตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองและขอรับแบบสอบถามคืน
ภายใน 1 เดือน
3.2 ตรวจสอบจานวนของแบบสอบถาม
ที่ ผวู ้ ิจยั ได้รับกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างทาการตรวจ
นับและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุก
ฉบับ

ตอนที่ 2 ข้อมูลการจัดการอาชี วศึ กษาระบบ
ทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวัด
อุดรธานีวเิ คราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean: x) ค่าส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ ยตามเกณฑ์ของ ประคอง
กรรณสูต (2542 : 108) ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึ ง ระดั บ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึ ง ระดั บ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึ ง ระดั บ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึ ง ระดั บ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาระดับน้อย
1.00-1.49 หมายถึ ง ระดั บ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เปรี ยบเที ยบการจัดการอาชี วศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสัง กัดอาชี วศึกษา จังหวัด
อุ ด รธานี จ าแน กตามต าแห น่ ง ระดั บ การศึ กษ า
ประสบการณ์ ส อน และประเภทของสถานศึ ก ษาที่
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ งเป็ นการทดสอบสมมติ ฐ าน ของ
การศึ กษา วิเคราะห์ โดยการทดสอบค่าที (t-test) และ
F-test (One-way ANOVA) และเปรี ยบเที ยบรายคู่โดย
ใช้วธิ ีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะโดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และ
หาค่าร้อยละ (percentage)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคืนมา
พิ จ ารณ าตรวจสอบ ความถู ก ต้ อ งสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถาม ลงรหั ส และวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
รู ปตารางประกอบความเรี ยง แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ต อ น ที่ 1 ข้ อ มู ลส ถาน ภาพ ข อ งผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม วิ เคราะห์ โ ดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)
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HMP23-5
ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
จานวน
เพศ
ร้ อยละ
(n=225)
ชาย
117
52.0
หญิง
48
48.0
รวม
225
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 52 และเพศ
หญิง จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 48
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึ กษาระบบทวิภาคีในสถานศึ กษา
สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี สรุ ปในภาพรวม
ระดับการปฏิบตั ิ
(n = 225)
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
S.D.
แปลผล
อันดับที่
1. ด้านการวางแผน
3.48
0.33
มาก
8
2. ด้านการประสานงาน
3.81
0.36
มาก
6
3. ด้านบุคลากร
3.94
0.36
มาก
3
4. ด้านหลักสูตร
3.98
0.40
มาก
1
5. ด้านการนิเทศการศึกษา
3.84
0.41
มาก
5
6. ด้านการวัดผลและประเมินผล
3.80
0.40
มาก
7
7. ด้านการติดตามผล
3.89
0.41
มาก
4
8. ด้านการทดสอบมาตรฐานฝี มือ
3.95
0.41
มาก
2
ภาพรวม
3.81
0.40
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีการจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีใน
ภาพรวมระดับมาก ( = 3.81, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาจากการดาเนิ นงานแต่ละรายด้านก็พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
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HMP23-6
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบ้ ริ หารและครู
จาแนกเพศใช้ สถิติทดสอบที (t-test) ได้ผลแสดงดังตารางที่ 3
การทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ข้อที่ 1
H0 : เพศต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
H1 : เพศต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา แตกต่างกัน
เพศชาย
เพศหญิง
(n=117)
(n=108)
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
t
P
S.D.
S.D.
1. ด้านการวางแผน
3.79 0.36 3.77 0.29 0.53
.594
2. ด้านการประสานงาน
3.79 0.38 3.84 0.34 -1.15 .248
3. ด้านบุคลากร
3.92 0.39 3.96 0.32 -0.85 .394
4. ด้านหลักสูตร
3.91 0.46 4.05 0.32 -2.56 .011*
5. ด้านการนิเทศการศึกษา
3.81 0.45 3.86 0.37 -0.83 .405
6. ด้านการวัดผลและประเมินผล
3.75 0.44 3.86 0.35 -2.06 .040*
7. ด้านการติดตามผล
3.90 0.45 3.89 0.35 0.17
.859
8. ด้านการทดสอบมาตรฐานฝี มือ
3.95 0.41 3.95 0.41 0.13
.895
ภาพรวม
3.85 .302 3.90 .205 1.271 .205
*p .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง มีต่อการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึ กษาสังกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่ อจาแนกแต่ละรายด้านพบว่ามี การ
ปฏิบตั ิต่อการดาเนิ นงานด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่ วนการดาเนิ น งาน การวางแผน การประสานงาน บุ ค ลากร การนิ เทศการศึ ก ษา การติ ด ตามผล และการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับครู ผสู ้ อนมีการปฏิบตั ิไม่แตกต่างกัน
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HMP23-7
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตาม
ทัศนะของผูบ้ ริ หารและครู จาแนกตามระดับการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี กับกลุ่มการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี ใช้สถิติทดสอบที (t-test) ได้ผลแสดงดังตารางที่ 4
การทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ที่ 4
H0 : ระดับการศึกษาต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
H1 : ระดับการศึกษาต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา แตกต่างกัน
เพศชาย
เพศหญิง
(n=117)
(n=108)
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
t
P
S.D.
S.D.
1. ด้านการวางแผน
3.84 0.31 3.69 0.33 3.37 .001*
2. ด้านการประสานงาน
3.89 0.30 3.69 0.40 3.91 .000*
3. ด้านบุคลากร
4.04 0.39 3.82 0.27 3.86 .000*
4. ด้านหลักสูตร
4.06 0.38 3.86 0.40 3.73 .000*
5. ด้านการนิเทศการศึกษา
3.94 0.39 3.67 0.39 4.85 .000*
6. ด้านการวัดผลและประเมินผล
3.86 0.41 3.72 0.38 2.49 .013*
7. ด้านการติดตามผล
3.94 0.40 3.81 0.42 2.23 .026*
8. ด้านการทดสอบมาตรฐานฝี มือ
3.98 0.40 3.89 0.41 1.67
.095
ภาพรวม
3.94 .238 3.77 .361 4.98 .000*
*p .05
จากตารางที่ 4 พบว่า ผูบ้ ริ ห ารและครู ที่ มีก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี กับ การศึ ก ษาสู งกว่าระดับ
ปริ ญญาตรี มีการปฏิ บตั ิต่อการจัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีของสถานศึ กษาสังกัดอาชี วศึ กษาจังหวัดอุดรธานี ใน
ภาพรวมทุ กรายด้านแตกต่างกัน เมื่อจาแนกแต่ละรายด้านพบว่ามีการปฏิ บัติต่อการดาเนิ นงานด้านการวางแผน การ
ประสานงานบุคลากร หลักสู ตร การนิ เทศการศึกษา การวัดผลและประเมินผล และ การติดตามผล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนการดาเนินงาน การทดสอบมาตรฐานฝี มือผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับครู ผสู ้ อนมีทศั นะ
ไม่แตกต่างกัน
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HMP23-8
ปั ญ หาและข้ อเสนอแนะการการจั ด การ
อาชี วศึ กษาระบ บทวิ ภ าคี ใ น สถาน ศึ กษาสั งกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
1. ด้านการวางแผน สถานศึ กษาควรมีการ
ส ารวจความต้อ งการรั บ นั ก เรี ยนเข้า ฝึ กอาชี พ จาก
หน่ วยงานต่าง ๆ เพื่ อเป็ นการคัดกรอกนัก เรี ยนก่ อ น
ออกฝึ กอาชีพ
2. ด้านการประสานงาน สถานศึกษาควรมี
การส่ งเสริ มประสานงานระหว่างสถานประกอบการ
กับ ผู ้ป กครอง เพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การฝึ ก
อาชีพและการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ
3. ด้านบุ คลากร สถานศึ กษาควรมีการจัด
ครู และครู ฝึ กที่ มี ความรู ้ ค วามสามารถในสาขาวิชาที่
ร่ วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. ด้านหลักสู ตร สถานศึ กษาควรมีการให้
คาปรึ กษาแก่ผทู ้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้
5. ด้านการนิ เทศการศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
ควรมีการประสานงานระหว่างสถานศึกษา
6. ด้ าน ก าร วั ด ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล
สถานศึ กษาควรมี กระบวนการวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมสอดคล้องกับ งานที่ ป ฏิ บัติ เพื่ อ นาไปเป็ น
แนวปฏิบตั ิในการวัดและประเมินผลต่อไป
7. ด้านการติ ด ตามผล สถานศึ กษาควรมี
การศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนปรับปรุ งและพัฒนาการจัดอาชี วศึ กษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษาในครั้งต่อไป
8. ด้ า น ก าร ท ด ส อ บ ม าต ร ฐ าน ฝี มื อ
สถานศึกษาควรมีการทดสอบมาตรฐานฝี มือนักเรี ยนที่
ผ่านการฝึ กระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
เพื่ อเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ให้ ผู ้ เ กี่ ยวข้ อ งทุ กฝ่ ายท ราบ ถึ ง
ประสิ ทธิ ผลของการจัดอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั
1. จ าก ก าร ศึ ก ษ าพ บ ว่ าก าร จั ด ก าร
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
อาชี วศึ กษาจังหวัด อุ ด รธานี ในภาพรวมและทุ ก ราย
ด้านมี เกณฑ์อ ยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่า
สถานศึ กษามีความพร้อมและได้รับความร่ วมมื อจาก
สถานประกอบการเป็ นอย่างดีในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภ าคี จึ งส่ งผลให้มี ส ภาพการดาเนิ น งานใน
ระดับมาก
2. ผลการทดสอบสมมติ ฐานของการวิจัย
ที่ ต้ ัง ไว้คื อ การจัด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี แตกต่าง
กันเมื่อจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ ง
งาน ประสบการณ์ การทางาน และประเภทของ
สถานศึกษา อภิปรายได้ดงั นี้
2.1 เพ ศ ต่ า ง กั น คื อ ก า ร จั ด ก า ร
อาชี วศึ กษาระบ บทวิ ภ าคี ใ น สถานศึ กษาสั ง กั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
2.2 อายุแตกต่างกัน คื อกลุ่ม 31 – 35 ปี
กลุ่ ม อายุ 36 – 40 ปี และกลุ่ ม อายุ 40 ปี ขึ้ นไปการ
จัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีในสถานศึ กษาสังกัด
อาชี วศึ กษาจังหวัด อุ ด รธานี ในภาพรวมและทุ กราย
ด้านไม่ แตกต่างกัน ซึ่ งไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานของ
การศึกษา
2.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน คือกลุ่ม
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี กับกลุ่มมีการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริ ญญาตรี การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึ กษาสังกัด อาชี วศึ กษาจังหวัดอุดรธานี ใน
ภาพรวมและทุ ก รายด้านแตกต่ างกัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานของการศึกษา
2.4 ต าแห น่ งแตกต่ า งกั น คื อ กลุ่ ม
ผู ้บ ริ ห าร กับ กลุ่ ม ครู ผู ้ส อน การจัด การอาชี ว ศึ ก ษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

- 1273 -

HMP23-9
อุดรธานี ในภาพรวมและทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
2.5 ประสบการณ์แตกต่างกัน คือ กลุ่มมี
ประสบการณ์นอ้ ยกว่า 10 ปี กลุ่มมีประสบการณ์ 10 –
15 ปี และกลุ่ ม มี ป ระสบการณ์ ม ากกว่ า 15 ปี การ
จัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีในสถานศึ กษาสังกัด
อาชี วศึ กษาจังหวัด อุ ด รธานี ในภาพรวมและทุ กราย
ด้ า นแตกต่ า งกั น ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านของ
การศึกษา
2.6 สถานศึ ก ษาประเภทต่ า งกั น การ
จัดการอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคีในสถานศึ กษาสังกัด
อาชี วศึ กษาจังหวัดอุ ดรธานี ในภาพรวมแตกต่ างกัน
อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานของการศึกษา

ร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม จึ ง ใคร่ ข อกราบ
ขอบพระคุณทุกท่าน เป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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สรุปผลการวิจยั
1. เพศต่างกันการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีไม่แตกต่างกัน
2. อายุต่างกันการจัดการอาชีวศึ กษาระบบ
ทวิภาคีไม่แตกต่างกัน
3. ระดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น การจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแตกต่างกัน
4. ตาแหน่ งต่างกันการจัดการอาชี วศึ กษา
ระบบทวิภาคีไม่แตกต่างกัน
5. ป ระ ส บ ก ารณ์ ต่ างกั น ก าร จั ด ก าร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแตกต่างกัน
6. ส ถ าน ศึ ก ษ าต่ าง กั น ก าร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแตกต่างกัน
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