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บทคัดย่อ  
 

บทความวิชาการนี้มุ่ ง ศึกษาคุณภาพผู้สํา เ ร็จ
การศึกษาระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ สถาน
ประกอบการท่ีรับผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ.
2563 เข้าทํางาน จํานวน 30 แห่ง เค ร่ืองมือท่ีใช้
ประกอบด้วยแบบสอบถาม มีค่าความสอดคล้อง ความ
ตรง เท่ากับ0.99 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.927 สถิติท่ี
ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาต รฐ าน  แล ะ ค่ า ดั ช นี ค ว าม ต้ อ ง ก า รจํ า เ ป็ น
(PNImodified)ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจําเป็น
ต่อคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาได้แก่ การตรงต่อเวลา 
PNImodified=0.26 , ความ รู้ภาษาอั งกฤษ 
PNImodified=0.24, ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
PNImodified=0.26, ความสามารถแก้ปัญหาท่ีไม่
คุ้นเคยหรือซับซ้อนเป็นบางคร้ัง PNImodified=0.26 
ซ่ึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องมุ่งเน้นการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.
2562    
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Abstract 
 
    This academic article is to study the actual 
state and the desired state management of 
Dual Vocational Education systems for the 
quality of graduates. The sample was 30 
organizations, to accept the graduates in the 
academic year 2010. The instrument was a 
questionnaire. The items had the relevancy 
value of 0.99, the reliability value of 0.927. 
The data was analyzed utilizing percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, and 
PNImodified. The research results were as 
follows: the needs for quality of graduates 
were punctuality value of 0.26, English 
knowledge value of 0.24, lifelong learning 
value of 0.26, abilities to solve unfamiliar or 
complicated problems value of 0.26.  
Guidelines for the learner’s development 
should be mange by follow up the standard 
Dual Vocational education system in each 
level. 
 Keywords : Quality of Graduates, Demand of 
enterprises, Dual Vocational Education 
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1. บทนํา 
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  มาตรา 6 
และมาตร 8  กําหนดการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก 
อบรมวิชาชีพต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน   มุ่ ง เน้นการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสําคัญ  จากการปฏิ รูป
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ                  
พ.ศ. 2560 – 2579 มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยมีคุณภาพ 
มีสมรรถนะในการทํางานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พบว่าผลการพัฒนา
การศึกษาในช่วงปี 2552-2559 ปัญหาท่ีต้องพัฒนา
อย่างเร่งด่วน ได้แก่ คุณภาพการศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพของกําลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไปยัง
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน สอดคล้องกับ
รายงานการติดตามและประ เมิ นผลการจั ดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  2560 พบว่าปัญหา
อุปสรรค ได้แก ่การฝึกอาชีพในสถานประกอบการบางท่ี
ไม่ตรงกับรายวิชา, บางสถานประกอบการไม่มีความ
พร้อมในการสอนนั ก เ รี ยนนัก ศึกษา ,   บางสถาน
ประกอบการไม่มีความไว้วางใจให้นักเรียนนักศึกษาเข้า
ไปปฏิบัติงานจริง และจากข้อมูลผลการจัดการการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2562 พบว่าผู้สําเร็จการ
อาชีวศึกษาไม่เพียงพอกับความต้องการแรงงานของ
สถานประกอบการ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
เพ่ือเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานปี
การศึกษา  2562 พบว่าผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ถึง
ดี ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา พบว่าประเด็นควรพัฒนาคือ คุณภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษา ทักษะและการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษา และจากการสํารวจ
ข้อมูลสถานประกอบการเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา พ.ศ.
2563   พบว่าข้อรายการ แผนการฝึกอาชีพ  เทคนิคการ

สอนงาน  การวัดและประเมินผลการฝึกอาชีพ มีระดับ
ปานกลาง จากท่ีกล่าวมาสรุปปัญหาคือ ปัญหาคุณภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตรงตามตลาดงาน  ปัญหาทักษะ
และความสามารถทางวิชาชีพไม่ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ  ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
และปัญหาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างมีคุณภาพ 

จากการสืบค้นข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ จากงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่มาตรฐานวิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนาภิเษกหนองจอก พบว่า คุณภาพผู้เรียนด้าน
ความ รู้  ขาดการสนใจติดตามความทันสมัยและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานอยู่จึงไม่สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ(สมพร  ชูทอง , 2562) 
จากงานวิจัยกลยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ขอ งสถ าน ศึ กษ าอ าชี ว ศึ กษ า  สั ง กั ด สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้ วิธี วิจัยแบบ
ผสมผสาน มุ่งเน้นกระบวนการบริหารจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีเป็นหลัก(สุวิทช์ สวัสดี , 2020) จาก  งานวิจัย
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดลําปางสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่าข้อมูลท่ี
ศึกษาไม่ครอบคลุมคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ท้ังนี้หากมุ่งศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาตามความต้องการของ
สถานประกอบการจะส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสได้งานทํา
เพ่ิมมากขึ้น     ผู้วิจัยศึกษาคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา
ระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถานประกอบการ 
โดยใช้หลักการทฤษฎีการบริหารแบบการมีส่วนร่วมเป็น
แนวทางในศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และผลจาก
การวิจัยสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาตาม
ความต้องการของสถานประกอบการไ ด้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์
การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ



สถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน 
 2.2  เพ่ือศึกษาคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี
ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
  
3. สมมติฐานของการวิจัย  
 การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส) มีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้าน
ความรู้   ด้านทักษะ  และด้านความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ไม่ต่างกัน 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ผู้วิจัยศึกษาการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
พ.ศ.2563 มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิ
ภ า คี ต า ม เ กณฑ์ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  2)ด้านความรู้  3)ด้านทักษะ  4)ด้าน
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ มีกระบวนการวิจัย ดังนี ้
 5.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
  ข้ันตอนท่ี1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึง
ประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
  ข้ันตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพการ
บริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน 
ประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน  

ข้ันตอนท่ี3 การทดลองใช้แบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์การบริหารการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้าน
คุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2562 
 ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการใช้แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์การบริหารการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ด้านคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพ.ศ. 2562   
  5.1.1  วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นการบริหาร
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วม กับสถาน
ประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน โดยศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัย บทความ
วิชาการ(อํานวย,2563)กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือ
เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)วิทยาลัย
อา ชีวศึกษา ชุมพรผู้ วิ จั ย ใ ช้ วิ ธี  Priority Need 
Index(PNImodified)เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างสภาพ
ปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารจัดการ  (คํา
ตัน,2554)พัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาใช้การวิเคราะห์
ของมูลของความต้องการจําเป็นด้วยเทคนิค PNImodified  
(สถิรดา,2554)ศึกษาความต้องการจําเป็นของการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
อุดรธานีจัดเรียงลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น
โดยใช้วิธีModifiled Priority Needs Index(PNImodified)  
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงค์และวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญของ
ความต้องการจําเป็นในการบริหารจัดการ โดยคํานวณหา
ค่าความต้องการจําเป็นของนงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล 
ว่องวาณิช  
   PNImodified = (I-D)/D  
   PNImodified  หมายถึง ค่าดัชนีความ
ต้องการจําเป็น  
   I (Importance)  หมายถึง ระดับ
สภาพท่ีพึงประสงค์  



   D (Degree 0f Success) หมายถึง 
ระดับสภาพปัจจุบัน 
  5.1.2 จัดกลุ่มความต้องการจําเป็นและการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการบริหาร
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วม กับสถาน
ประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพานโดยคํานวณหาค่าเฉลี่ยความต้องการจําเป็นเพ่ือ
จําแนกกลุ่มดัชนี PNImodified เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีค่า
ดัชนี PNImodified สูง และกลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNImodifiedต่ํา 
  5.1.3  ข้อคําถามของกลุ่มท่ีมีค่าดัชนีPNImodified สูง 
เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคของการบริหารจัดการ แปลความ
ได้ว่ามีความต้องการจําเป็นท่ีจะต้องบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานจึง
ต้องนํามาพิจารณาในการนําเสนอกลยุทธ์ท่ีจะลดขจัด
จุดอ่อนหรืออุปสรรค 
  5.1.4  ข้อคําถามกลุ่มท่ีมีค่าดัชนี PNImodified ต่ําจะ
เป็นจุดแข็งและโอกาสของการบริหารจัดการซึ่งต้องนํามา
พิจารณาในการนําเสนอกลยุทธ์ท่ีเสริมจุดแข็งหรือเพ่ิม
โอกาส 
 5.2 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์
การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พ.ศ. 2562 

  ประชากร ได้แก่ สถานประกอบการท่ีรับผู้เรียนท่ี
สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563  เข้าทํางานหรือศึกษา
ต่อ ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง คัดเลือกโดยวิธีการแบบ
เฉพาะเจาะจง 
 5.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึง
ประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้านคุณภาพผู้เรียนตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2562  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ตําแหน่ง ประเภทสถาน
ประกอบการ ระดับการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบกําหนด
คําตอบให้เลือก (Checklist) 

ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพท่ีพึงประสงคก์ารบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานด้านคุณภาพผู้เรียน
ระบบทวิภาคี จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน  
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1993 ) โดย
กําหนดเป็นค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดังนี ้
 ระดับคะแนนของคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา   
ระดับคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาในการปฏิบัต ิ
     5  มีคุณภาพมากท่ีสุด 

  4  มีคุณภาพมาก 
  3  มีคุณภาพปานกลาง 
  2  มีคุณภาพน้อย 
  1  มีคุณภาพน้อยท่ีสุด 

  เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนตาม
แนวคิดของ(บุญชม, 2553) กําหนดเป็นช่วงคะแนน ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย       
4.51-5.00 หมายถึง  มีคุณภาพมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง  มีคุณภาพมาก 
2.51-3.50 หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง  มีคุณภาพน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง  มีคุณภาพน้อยท่ีสุด 
ระดับคะแนนสภาพท่ีพึงประสงค ์ ระดับความ

ต้องการท่ีพึงประสงค ์
     5 มีความต้องการมากท่ีสุด 

  4 มีความต้องการมาก 
  3 มีความต้องการปานกลาง 
  2 มีความต้องการน้อย 
  1 มีความต้องการน้อยท่ีสุด 



  เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนตาม

แนวคิดของ(บุญชม, 2553) กําหนดเป็นช่วงคะแนน ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย       

4.51-5.00 หมายถึงมีความต้องการมากท่ีสุด 

 3.51-4.50 หมายถึงมีความต้องการมาก 
2.51-3.50 หมายถึงมีความต้องการปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึงมีความต้องการน้อย 
1.00-1.50 หมายถึงมีความต้องการน้อยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3  เป็นคําถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติม 
 5.4 ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
  1. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์แนวคิด หลักการทฤษฎี
เก่ียวกับการบริหารการจัดการศึกษา มาตรฐานการจัดการ
อา ชีวศึ กษาระบบทวิภาคี  พ .ศ .  2563  (ประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการการจัดการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2563) รูปแบบการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานประกอบการ การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
บริหารการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประ กอบก า ร  ก า ร พัฒน ากลยุ ท ธ์ ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบบันทึกข้อมูลการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 2. รวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ ท่ีได้จากการศึกษา
ค้นคว้า เพ่ือกําหนดขอบข่ายการสร้างแบบบันทึก 
 3.  ดําเนินการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2563 
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการการจัดการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2562)  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2562 
 4.นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
ด้านวิจัย ซึ่ งมีคุณสมบัติ เบื้องต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้  มี
ประสบการณ ์ด้านการวิจัย ด้านการบรหิาร ด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ และด้านการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 5 คน เพ่ือ

ประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ(Content 
Validity)ใช้เทคนิค (Item Objective Congruence 
Index : IOC) หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับวัตถุประสงค์ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถ้อยคําภาษา 
 5. นําผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหามา
คํานวณค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การประเมินในการคัดเลือก
ข้อคําถามดังนี ้
 +1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

+0 เมื่อไม่แน่ใจว่า รายการประเมินสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 

-1 เมื่อแน่ใจว่า รายการประเมินไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 แล้วเลือกข้อท่ีมีค่าดัชนีตั้ งแต่  0 .50 ข้ึนไป 
แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด 2554 : 71   หากข้อคําถาม
ท่ีมีค่า IOC ต่ํากว่า 0.50 จะพิจารณาปรับปรุงหรือคัด
ออกไป ซึ่งผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า 
ข้อคําถามมีดัชน ีIOC อยู่ระหว่าง 0.99 
 6. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ 
 7.หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังนี ้
  คัดเลือกข้อคําถามท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ค่า IOC และแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) จํานวน 30 แห่ง
กับสถานประกอบการท่ีรับผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
การอาชีพบางสะพานเข้าทํางานหรือศึกษาต่อปีการศึกษา 
๒๕๖๓ แล้วนํามาวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่า
อํานาจจําแนกรายข้อมากกว่าหรือเท่ากับ 0.20 และค่า
ความเช่ือมั่น Reliability ของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.927 
 5.5 รายละเอียดการวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
(สถานประกอบการ)ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวน 
30 แห่งกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเคร
ซี่และมอร์แกน(Krejcie และMorgan)ระดับความคลาด
เคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% และระดับความเช่ือมั่น 95% ได้
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 28 แห่งผู้วิจัยกําหนดใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 แห่ง โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและได้รับ



แบบสอบถามคืน จํานวน 30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100   มี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี ้

1. ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ อํานวยการสถานศึกษาออก
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ผู้เรียนระบบทวิภาคีประจําปีการศึกษา2564 ครบทุก
สาขาวิชา  

2. ผู้วิจัยเชิญคณะกรรมการครูนิเทศตามคําสั่งข้อ
(1)ร่วมประชุมและแจกแบบสอบถามการวิจัยให้ กับ
ผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ 

3.  ผู้วิจัยสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ
ครูนิเทศถึงวิธีการออกนิเทศผู้เรียน และการเก็บข้อมูลตาม
แบบสอบถามการวิจัยจากสถานประกอบการตามกลุ่ม
ตัวอย่างพร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัย 

4.  ผู้วิจัยร่วมกับครูนิเทศจัดทําแผนและปฏิทิน
การออกนิเทศผู้เรียนตามหน่วยงานรัฐและเอกชน และ
สถานประกอบการกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสถานประกอบการท่ี
รับผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีปีการศึกษา2563 เข้า
ทํางาน 

5.  ครูนิเทศดําเนินการตามแผนและปฏิทิน   
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิ เคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ  
 1 . ข้ อ มู ล ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ส ถ านภ าพขอ งผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม  วิ เค ราะห์ โดยการแจกแจงความ ถ่ี 
(Frequency Percentage)และค่าร้อยละ   
 2. ข้อมูลท่ีเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึง
ประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความต้องการจําเป็น 
PNImodified  
  3. ข้อมูลจากการเสนอแนะ ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
วิเคราะห์ตามประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

 
6. ผลการวิจัย 
 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา

ตามความต้องการของสถานประกอบการท่ีรับผู้สําเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา๒๕๖๓ ของวิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้า
ทํางาน พบว่าจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามเพศ ตําแหน่งและระดับการศึกษา ดังตารางท่ี1 
สถานภาพ       จํานวน 

)คน(  
ร้อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
18 
12 

 
60 
40 

รวม 30 100 
2. ประเภทสถาน
ประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
บริษัท /ห้างหุ้นส่วน
จํากัด  
องค์การบริหารส่วน
ตําบล /จังหวัด  
หน่วยงานทางการ
ศึกษา  
อ่ืนๆ 

 
 
- 
3 
 
15 
 
- 
 
- 

 
     12 

 
 
- 
10 
 
50 
 
- 
 
- 
 

       40 
3. ตําแหน่งหน้าท่ี 30 100 
หัวหน้าหน่วยงาน       
ผู้จัดการธุรกิจ 
หัวหน้างาน 
เจ้าของกิจการ              

1 
     2 

18 
     9 

3 
7 
60 
30 

รวม 30 100 
4. ระดับการศึกษา 
อนุปริญญา /ปวส .  
ปริญญาตรี  
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
5 
25 
- 
- 

 
17 
83 
- 
- 

รวม 30 100 
รวม 30 100 



จากตารางท่ี1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 60 ประเภทสถานประกอบการบริษัทห้างหุ้นส่วน
จํากัด ร้อยละ 50 ตําแหน่งหน้าท่ี หัวหน้างาน ร้อยละ 60 
และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 83 และโดย
ภาพรวมคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการปัจจุบันอยู่ในระดับ

ม า ก �̅=3.89 ,S.D.=0.40  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการต่อคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด �̅=3.80 ,S.D.=0.48   สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
สุวิทช์ สวัสดี และชัยยุทธ์ ศิริสุทธ์ิ, (2020,เมษายน). กล
ยุทธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 
มจร ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ผล
การศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ตารางท่ี  2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้าน

คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ. ศ. 2562 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐและ
วิสาหกิจ (ผู้ประสานงานและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  N=30) 

การดําเนินการตาม
หลักเกณฑก์ารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

สภาพปัจจบุัน 

�̅ S.D. ระดับ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
1. ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
2. ละเว้นอบายมุข 
3. ความมีวินัย 
4.ความสามัคค ี
5.จิตอาสา 
6. ขยันและรับผิดชอบ 
7.ประหยัด 

 
 

3.93 
 

4.00 
3.87 
3.97 
3.93 
4.00 
4.00 

 
 

0.25 
 

0.00 
0.35 
0.18 
0.45 
0.37 
0.37 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

8.ซื่อสัตย ์
9.สุภาพ 
10.ตรงต่อเวลา 
ด้านความรู ้
11.ความรู้ทางทฤษฎีและ
เทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขต
ของงานอาชีพ 

3.97 
4.00 
3.77 
 
3.90 

0.41 
0.37 
0.68 
 
0.40 

มาก 
มาก 
มาก 
 

มาก 

12.ความรู้ภาษาอังกฤษ 3.77 0.57 มาก 
13.เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในระดับท่ีเช่ือมโยง
กับการทํางาน 
ด้านทักษะ 

3.83 0.53 มาก 

14 . ทั กษะ ในก า รป รั บ ใ ช้
กระบวนการปฏิบัติ งานให้
เหมาะสม 

3.90 0.40 มาก 

15.ทักษะด้านความปลอดภัย
ท่ีเช่ือมโยงกันในการทํางานท่ี
หลากหลาย 

3.90 0.40 มาก 

16.ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

3.83 0.46 มาก 

17.ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา 

3.83 0.53 มาก 

18.ทักษะในการวางแผน การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร
ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลในการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเองด้านความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ 

3.87 0.43 มาก 

19.สามารถปฏิบัติงานตาม
แบบแผน และปรับตัวภายใต้
ความเปลี่ยนแปลง 

3.90 0.48 มาก 

20.สามารถแก้ปัญหาท่ีไม ่
คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็น
นามธรรมเป็นบางครั้ง 

3.80 0.41 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.89 0.40 
  

 มาก 



 จากตารางท่ี  2  พบว่าสภาพปัจจุบันด้านคุณภาพ
ผู้ เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พ.ศ. 2562 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก �̅=3.89 ,S.D.=0.40  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ละเว้นอบายมุข  
ข ยั น แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ  ,ป ร ะ ห ยั ด  แ ล ะ  สุ ภ า พ 

�̅=4 ,S.D.=0.37  รองลงมา ได้แก่  ความสามัคคี  และ 

ซื่อสัตย ์�̅=3.97,S.D.=0.41 

ตารางท่ี  3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จากการ
วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐและ
วิสาหกิจ (ผู้ประสานงานและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  N=30) 

การดําเนินการตาม
หลักเกณฑก์ารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

สภาพท่ีพึงประสงค์ 

�̅ S.D. ระดับ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษณ ะ ท่ี พึ ง
ประสงค ์
1. ยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
2. ละเว้นอบายมุข 
3.ความมีวินัย 
4.ความสามัคค ี
5. จิตอาสา 
6. ขยันและรับผิดชอบ 
7.ประหยัด 
8. ซื่อสัตย ์
9. สุภาพ 
10.ตรงต่อเวลา 
ด้านความรู ้
11. ความรู้ทางทฤษฎีและ

 
 
 

4.87 
 
 

4.87 
4.80 
4.87 
4.80 
4.87 
4.83 
4.90 
4.80 
4.77 
 
 

 
 
 

0.35 
 
 

0.43 
0.48 
0.43 
0.48 
0.43 
0.38 
0.31 
0.48 
0.82 
 
 

 
 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
 

เ ท คนิ ค เ ชิ ง ลึ ก ภ า ย ใ ต้
ขอบเขตของงานอาชีพ 

4.70 0.53 มากท่ีสุด 

12.ความรู้ภาษาอังกฤษ 4.67 0.71 มากท่ีสุด 
13.เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในระดับท่ี
เช่ือมโยงกับการทํางาน 
ด้านทักษะ 

4.77 0.50 มากท่ีสุด 

14.ทักษะในการปรับใช้
กระบวนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม 

4.80 0.48 มากท่ีสุด 

1 5 . ทั ก ษ ะ ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัยท่ีเช่ือมโยงกันใน
การทํางานท่ีหลากหลาย 

4.80 0.48 มากท่ีสุด 

16.ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

4.83 0.46 มากท่ีสุด 

17.   ทักษะการคิด
วิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา 

4.77 0.50 มากท่ีสุด 

18.  ทักษะในการวางแผน 
การบริหารจัดการ การ
ประสานงาน และการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
ด้านความสามารถในการ
ประยุ กต์ ใ ช้ แ ละความ
รับผิดชอบ 

4.77 0.50 มากท่ีสุด 

19.สามารถปฏิบัติงานตาม
แบบแผน และปรับตัว
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง 
 

4.83 0.46 มากท่ีสุด 

20.สามารถแก้ปัญหาท่ีไม่
คุ้นเคยหรือซับซ้อนและ
เป็นนามธรรมเป็นบางครั้ง 

4.80 0.48 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.80 0.48 มากท่ีสุด 

  
 จากตารางท่ี  3  สภาพท่ีพึงประสงค์ด้านคุณภาพ
ผู้ เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ



ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ  .ศ  . 2562 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด �̅=4.80 ,S.D.=0.48   เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ซื่อสัตย์ 

�̅=4.90 ,S.D.=0.31   รองลงมา ได้แก่  ยึดมั่นในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ �̅=4.87 ,S.D.=0 .35 และละเว้น

อบายมุข, ขยันรับผิดชอบ �̅=4.87,S.D.=0.43 
 
ตารางท่ี 4  ผลการ วิ เ คร าะห์ ก า รบริ ห ารจั ดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิ
ภาคีตามเกณฑ์            มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พ.ศ.2562  จากสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ (N=30) 

 
การดําเนินการตามหลักเกณฑ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี 

ความต้องการ
จําเป็น 

ผลการ
วิเคราะห ์

PNI 

modi 

fied 

   ผล
การจัด
กลุ่ม 

ด้านคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ   .ศ  . 2562 จากการ 
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ
หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ  

0.23 สูง 
 
 

จุดอ่อน 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

0.22 ต่ํา จุดแขง็ 

1. 
   
  2. 
  3. 
  4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ยึดมั่นในสถาบันชาต ิ
ศาสนาพระมหากษัตริย ์
ละเว้นอบายมุข 
ความมีวินยั 
ความสามัคคี 
จิตอาสา 
ขยันและรับผิดชอบ 
ประหยัด  
ซ่ือสัตย ์
สุภาพ 
ตรงต่อเวลา 

0.24 
 
0.21 
0.24 
0.22 
0.22 
0.21 
0.20 
0.23 
0.20 
0.26 

สูง 
 
ต่ํา 

   สูง 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
ต่ํา 
สูง 
ต่ํา 
สูง 

จุดอ่อน 
 
จุดแข็ง 
  จุดอ่อน 
จุดแข็ง 
จุดแข็ง 
จุดแข็ง 
จุดแข็ง 
จุดอ่อน 
จุดแข็ง 
จุดอ่อน 

2) ด้านความรู้ 0.22 ต่ํา จุดแขง็ 
11. ความรู้ทางทฤษฎีและ

เทคนิคเชิ งลึกภายใต้
ขอบเขตของงานอาชีพ 

0.20 ต่ํา จุดแข็ง 

12. ความรู้ภาษาอังกฤษ 0.24 สูง จุดอ่อน 
13. เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในระดับ
ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร
ทํางาน 

0.24 สูง จุดอ่อน 

3) ด้านทักษะ 0.24 สูง จุดอ่อน 
14. ทักษะ ในการป รับใช้

กระบวนการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสม 

0.23 สูง จุดอ่อน 

15. ทั ก ษ ะ ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัยที่เชื่อมโยงกัน
ใ น ก า ร ทํ า ง า น ที่
หลากหลาย 

0.23 สูง จุดอ่อน 

16. ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

0.26 สูง จุดอ่อน 

17. ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา 

0.24 สูง จุดอ่อน 

18. ทักษะในการวางแผน 
การบริหารจัดการ การ
ประสานงาน และการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

0.23 สูง จุดอ่อน 

4) ด้านความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

0.25 สูง จุดอ่อน 

19. สามารถปฏิบัติงานตาม
แบบแผน และปรับตัว
ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลง 

0.24 สูง จุดอ่อน 

20. สามารถแก้ปัญหาที่ไม่
คุ้นเคยหรือซับซ้อนและ
เ ป็ น น า ม ธ ร ร ม เ ป็ น
บางคร้ัง 

0.26 สูง จุดอ่อน 

 

จากตารางท่ี  4  พบว่าคุณภาพผู้สําเร็จ
การศึกษาระบบทวิภาคีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2562
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน มีผลการวิเคราะห์เป็นจุดแข็งจํานวน 
2 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ี



พึงประสงคแ์ละ2) ด้านความรู้ เป็นจุดแข็ง มีความต้องการ
จํ า เป็น เ ท่ า กัน  (PNImodified)=0.22  และมีผลกร วิ
เคราะห์เป็นจุดอ่อนจํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 3) ด้านทักษะ
เป็นจุดอ่อนมีค่าความร้องการจําเป็น(PNImodified )=0.24 
และ4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ
รั บ ผิ ด ช อ บ เ ป็ น จุ ด อ่ อ น มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จํ า เ ป็ น
(PNImodified)=0.25  
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์
การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้านคุณภาพผู้สําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2562 พบว่าคุณภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

�̅=3.89 ,S.D.=0.40 และสถานประกอบการมี ความ
คาดหวังต่อคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีโดย

รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด �̅=4.80 ,S.D.=0.48  สามารถ
แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 1)ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลั กษณะ ท่ี พึ งประสงค์ มี ค ว ามต้ อ งก ารจํ า เป็ น
PNImodified การตรงต่อเวลา=0.26    เป็นลําดับท่ี1     
2)ด้านความรู้มีความต้องการจําเป็นPNImodifie ความรู้
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ระดับท่ีเช่ือมโยงกับการทํางาน เท่ากัน=0.24 เป็นลําดับท่ี 
1 3)ด้านทักษะ   มีความต้องการจําเป็นPNImodified
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต=0.26 เป็นลําดับท่ี 1 4)ด้าน
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ มี
ความต้องการจําเป็นPNImodifiedสามารถแก้ปัญหาท่ีไม่
คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรมเป็นบางครั้ง=0.26 
เป็นลําดับท่ี 1 
  
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์
การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้าน
คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ  เมื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับ
สภาพท่ีพึงประสงค์ พบว่า สถานประกอบการมีความ

ประสงค์คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกําหนดว่าการบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ผู้ สํ า เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  มีคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา
ระบบทวิภาคีตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้าน
ความรู้   ด้านทักษะ  และด้านความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ไม่ต่างกัน ท้ังนี้เป็นเพราะ
ปัจจุบัน เป้าหมายหลักการทําธุรกิจของสถานประกอบคือ
ความสมดุล ความมั่นคง และความยั่งยืนของธุรกิจและ
ส ังคมไปพร ้อมๆ ก ัน ไม ่เอาร ัดเอาเปร ียบส ังคม ไม่
แสวงหาผลกําไรจนเกินควร ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของมาส
โลว์ กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการเรียงลําดบัจากข้ันต่ําสดุ
ไปหาสูงสุด มนุษย์จะมีความต้องการในข้ันต่ําสุดก่อน เมื่อ
ได้รับการตอบสนองจนพอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการข้ัน
สูงต่อไป  และตามทฤษฎี ERG    ของแอลเดอร์เฟอร ์
 )ERG Theory)    เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์           
 )Claton Elderfer) แห่งมหาวิทยาลัยเยลมนุษย์มีความ
ต้องการเพียง ระดับ คือ  31 ( ความต้องการดํารงชีวิตอยู ่
 )Existence Needs) ความต้องการทางร่างกายและความ
ปลอดภัยในชีวิต        2  (ความต้องการความสัมพันธ์ 
 )Relatedness Needs) ความต้องการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3  (ความต้องการเจริญเติบโต 
 )Growth Needs) ความต้องการภายใน เพ่ือการพัฒนา
ตัวเอง เปรียบได้กับความต้องการช่ือเสียงและการเติม
ความสมบูรณ์ ให้ ชี วิตตามแนวคิดของมาสโลว์ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ(นิวฟิรดาวส์ นิและ  และ
ชวลิต เกิดทิพย์)  ภาพอนาคตการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีกับสถานประกอบการ ต่างประเทศของวิทยาลัย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า มิติท่ี 4 การจัดการหลักสูตร 
ประกอบด้วย เรียนรู้ทักษะแบบการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 
(lifelong learning) เพ่ือพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 
และมุ่ งผลิตนักศึกษาใน สาขาท่ีตลาดต้องการตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการ และตรง
กับผลงานวิจัยของ  (นิชานันท์  ปกการะนา              
และ ทัศน์ศิรินทร ์สว่างบญุ) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษาต่อ
ด้านอาชีวศึกษาและแนวทางส่งเสริมภาพลักษณ์ของ

 



อาชีวศึกษา พบว่า ด้านการพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นการผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู้และ
ทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ (สหชาติ สุด
เรือง และดร.สุนทร ีวรรณไพเราะ).  ความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผู้บริหารกับ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 
พบว่า คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก. 
9. ข้อเสนอแนะ  
 1.นําข้อผลการวิจัยไปจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจําปีในการจัดกิจกรรม 
โครงการท่ีเป็นความต้องการจําเป็นและสนับสนุนในการ
ตัดสินใจด้านคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาระบบทวิภาค ี
 2.ศึกษากลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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