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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ของอาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา 2) ระดับการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษากบัการด าเนินการตามมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา   4) ปัจจัย คุณภาพชีวิตในการท างานของครู การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางสติปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการ
จดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและครูฝึกสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จาก 7 สถานศึกษา จ านวน 214 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คา่ความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ สถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดับมาก 2)  การด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา มีคา่เฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยักบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัมากท่ีสุด (rxy=.978) 4) ปัจจยั การกระตุน้ทางสติปัญญา 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคล คุณภาพชีวิตในการท างานของครู การสร้างแรงบันดาลใจ และ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   
สามารถพยากรณ์การด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร้้อยละ 83.80 
 

ค าส าคัญ : มาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คุณภาพชีวิตในการท างานของครู การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บนัดาลใจ การกระตุน้ทางสติปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 

Abstract  
The purposes of this research were to study 1) the level of factor affecting operation of dual vocational education standard 

management system of Chachoengsao Vocational Committee 2) the level of operation of dual vocational e ducation standard management 
system of Chachoengsao Vocational Committee 3) the relationship between factor affecting operation of dual vocational educati on standard 
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management system of Chachoengsao Vocational Committee and operation of dual vocational ed ucation standard management system of 
Chachoengsao Vocational Committee 4) factor affecting operation of dual vocational education standard management system of 
Chachoengsao Vocational Committee affecting the operation of dual vocational education standard  management system of Chachoengsao 
Vocational Committee. The samples were 214 administrators teachers and trainer in establishment of Chachoengsao Vocational Co mmittee.  
The research instrument was a five rating scale questionnaire. The quality check on re search data collecting tool found was at 0.97. The 
statistics used for data analysis were basic statistics, Pearson’s Product Moment Correlation and multiple regression analysi s. 

The research results were as follow: 1) The level of factor affecting operation of dual vocational education standard management 
system of Chachoengsao Vocational Committee was at high level. 2) The level of operation of dual vocational education standar d 
management system of Chachoengsao Vocational Committee was at high level. 3)  The relationship between factor affecting operation of 
dual vocational education standard management system of Chachoengsao Vocational Committee and operation of dual vocational ed ucation 
standard management system of Chachoengsao Vocational Committee was  at most highly positive (rxy = .978) with the statistical 
significance .01 4) The factors affecting standard operation of dual vocational education under Chachoengsao vocational educa tion were 
the intellectual stimulation, the individual consideration, the teachers’ work life quality, inspiration motivation, and the idealized influence. 
It could be used to predict the standard operation of dual vocational education under Chachoengsao vocational education at 83 .80 with the 
statistical significance of .01.    

 

Keywords : dual vocational education standard management system, vocational education, the quality of teacher work life, the Idealized 
Influence, the Inspiration Motivation, the Intellectual Stimulation and the Individualized Consideration  
 
 

บทน า   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัของประเทศที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการศึกษาดา้นวิชาชีพ 

โดยพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ที่ก  าหนดให ้การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจาก
ขอ้ตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเร่ืองการจัด
หลกัสูตรการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา ซ่ึงในการจัดแผนการเรียน 
แผนการฝึกอาชีพ  การวดัผลและประเมินผล จะเป็นการจดัท าร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยคาดหวงัว่าผู ้
ท่ีส าเร็จการศึกษาจากระบบทวิภาคีนั้น จะมีความรู้ ทกัษะ ทศันคติที่พร้อมต่อการท างาน การด าเนินการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี สามารถสร้างความร่วมมือทั้งในส่วนของสถานศึกษากบัสถานประกอบการเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษา อีก
ทั้งสามารถพฒันาความรู้ความสามารถของครูดว้ยการส่งครูเขา้ฝึกงานกบัสถานประกอบการและพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั 
 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะด าเนินไปดว้ยดีหรือประสบความส าเร็จตามมาตรฐานนั้นจะตอ้งด าเนินการการจัด
การศึกษาหลายด้าน ดังที่ ประภาพรรณ ปรีวรรณ, ช่อเพชร เบ้าเงิน และชาญชัย วงศ์สีรสวัสด์ิ [1] กล่าวว่า การพัฒนาการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมุ่งในแนวทางการพฒันาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามระบบทวิภาคี การพฒันาจึงตอ้งเร่ิมจากการพัฒนา
หลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน ครูผูส้อน การใชส่ื้อ เทคโนโลย ีการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการนิเทศ ก  ากบั ติดตามผลการ
ฝึกอบรมและการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ประภาส 
เกตุไทย [2] ที่ศึกษาพบว่า ดา้นครูผูส้อน ดา้นผูบ้ริหาร เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ .01  
 อาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นการรวมกนัของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในจงัหวดัฉะเชิงเทราเขา้ดว้ยกนั จ านวน 
7 สถานศึกษาโดยมีหนา้ที่ก  าหนดยทุธศาสตร์และรับผดิชอบเกี่ยวกบังานดา้นวิชาการ การวิจยัและพฒันาแผนก าลงัคนอาชีวศกึษาใน
ระดบัจงัหวดัใหเ้ช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ นโยบายและยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยทุธศาสตร์การพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษาในพื้นท่ีจงัหวดั ประสานส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกบั
สถานประกอบการร่วมจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา [3] ไดมี้การจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในหลายสถานศึกษา 
 จากการวิเคราะห์จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่  3 พ.ศ. 2554-2558 ของสถานศึกษาในอาชีวศึกษา
จังหวดัฉะเชิงเทราจ านวน 7 สถานศึกษาโดยส านกังานรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ไดมี้จุดที่ควรพฒันาและ
ขอ้เสนอแนะใหแ้ต่ละสถานศึกษาในสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีควรท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพิ่มข้ึนหรือ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการเพิ่มข้ึนหรือฝึกทักษะปฏิบัติให้กับผู ้เรียนเพิ่มข้ึนหรือร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อรับรองมาตรฐานดา้นอาชีพ พบว่า มีจ านวนสถานศึกษา 6 สถานศึกษาที่จะตอ้งปรับปรุงและพฒันาการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกบัสถานประกอบการและจากรายงานเร่ืองการปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทยต่อสถาบนัการวิจยัเพื่อพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ปรากฏว่า การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคียงัประสบปัญหาหลายดา้น ท าใหผู้เ้รียนอาชีวศึกษาระบบ          
ทวิภาคีของประเทศไทยไม่เพิ่มข้ึนคือ ในปัจจุบนัไม่สามารถป้องกนัไม่ให้เกิดการแย่งตวัผูท้ี่ไดรั้บลงทุนฝึกอบรมจากสถาน
ประกอบการที่จดัทวิภาคี อีกทั้งการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคียงัไม่มีระบบประกนัคุณภาพผูจ้บการศึกษา ขาดองคก์รกลางที่
จะเขา้มาช่วยประสานระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ [4] และจากรายงานการติดตามและประเมินผล การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า งบประมาณที่จัดสรรส าหรับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขาดแคลนและไม่เพียงพอท าให้
ครูฝึกสอนไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการสอน รวมถึงงบประมาณสนับสนุนการท างาน เช่น การออกไปนิเทศนกัเรียน นกัศึกษาก็
ไม่เพียงพอเช่นเดียวกนั อีกทั้งรายงานยงัพบอีกว่า ครูอาจารยใ์นสถานศึกษาตอ้งมีความรู้สึกร่วมและเห็นถึงความส าคญัของการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีจึงจะท าใหอ้าชีวศึกษาระบบทวิภาคีประสบความส าเร็จได ้[5] 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาว่า มีปัจจยัใดบา้งที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐาน
การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่น ามาก าหนดนโยบาย กฎ 
ระเบียบ วางแผนในการบริหารจดัการสถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเพื่อพฒันาก าลงัคนของชาติไดต้รงตามที่ตลาดแรงงานตอ้งการ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา

สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษากบัการด าเนินการ

ตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
4. เพื่อศึกษาปัจจยั คุณภาพชีวิตในการท างานของครู การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้

ทางสติปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
อาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

วธิีด าเนินการวจิยั 
 1. ประชากรในการวิจัย  คร้ังน้ี  ได้แก่  ผู ้บริหาร ครูผู ้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการสังกัดอาชีวศึ กษา 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 สถานศึกษา รวมทั้งส้ินจ านวน 473 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คร้ังน้ี เป็นผู ้บริหาร ครูผู ้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการสังกัดอาชีวศึกษา 
จังหวดัฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2561 จาก 7 สถานศึกษา จ านวน 214 คนไดม้าโดยการด าเนินการดงัน้ี 1) ก  าหนดขนาดของกลุ่ม
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ตวัอย่างโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน  [6] ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 214 คน 2) ค  านวณเทียบบญัญติัไตรยางศ์จ  าแนกตาม
สถานศึกษาทั้ง 7 สถานศึกษา พิจารณาจากจ านวนของผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple random Sampling) 
 3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ความเที่ยงตรงดา้น
เน้ือหา  ภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม จากนั้นน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หลงัจากนั้นผูว้ิจัยไดท้  าการ
ปรับแกแ้บบสอบถามตามค าแนะน าและน าแบบสอบถามไปใชก้บัผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและครูฝึกในสถานประกอบการที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 30 คนที่อาชีวศึกษาจงัหวดัชลบุรีเพื่อตรวจสอบหาความเช่ือมมัน่ของแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด  าเนินการ ดังน้ี 1) ผู ้วิจัยขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลไปเสนอต่อผูอ้  านวยการสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทราจ านวน 
7 สถานศึกษา ไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลยัสารพดัช่าง
ฉะเชิงเทรา วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลยัการอาชีพพนมสารคามและวิทยาลยัการอาชีพบางปะกง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2) ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทราทั้ง 7 
สถานศึกษาดว้ยตนเอง และ 3) ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามตามวนัและเวลาที่ก  าหนด 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของงแบบสอบถามจากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 

 

สรุปผลการวจิยั 
 1. ผลการศึกษาระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.1 ระดบัปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของครู ผลการวิจยั มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ผูบ้ริหารสังกดัอาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา เห็นความส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างานของครูสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 
กรองกาญจน์ เอกพิพฒัน์วงศ ์ [7] ที่พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของครูสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวดั
สตูลอยูใ่นระดบัมาก 
 1.2 ระดบัปัจจัยการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการวิจัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสังกดัอาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรามีการแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการเป็นตวัอย่างที่ดีให้แก่ครู จนครูยอมรับและ
ศรัทธา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัตา เกื้อกูลรัตน์ [8] พบว่า การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก 
 1.3 ระดบัปัจจยัการสร้างแรงบนัดาลใจ ผลการวิจยั มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร
สังกดัอาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา สร้างแรงจูงใจหรือท าใหค้รูเกิดแรงบนัดาลใจ ว่าครูมีคุณค่าและมีความส าคญั รวมถึงท าการ
สร้างแรงจูงใจให้ครูไดเ้ห็นถึงพลงัและความเช่ือมัน่ของครูเองว่าสามารถท่ีจะปฏิบติังานท่ีทา้ทายความสามารถได ้พร้อมท่ีจะ
มุ่งมัน่อุทิศตนรักและผูกพนัต่อองค์การสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรกร วงศ์สกุล [9] ซ่ึงพบว่า ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบงั ดา้นการเป็นผูส้ร้างแรงดลใจ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก  
 1.4 ระดบัปัจจยัการกระตุน้ทางสติปัญญา ผลการวิจยั มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร
สังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนใหค้รูเกิดความคิดริเร่ิม มีการกระตุน้ใหค้รูไดต้ระหนกัถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สถานศึกษา เพื่อใหค้รูหาแนวทางแกปั้ญหาในสถานศึกษาในแบบที่แตกต่างจากเดิมและมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 

 9 (September - December)  84  - 93  (2019)       Vol. 9, No. 3 
88 

  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่9 (ฉบับที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ หอมทวีโชค [10] พบว่า ระดับภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีดา้น การกระตุน้ทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก 
 1.5 ระดับปัจจัยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการวิจัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารสังกดัอาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา แสดงออกให้ครูเห็นว่าผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของครูเป็นรายบุคคล  
มีการดูแลช่วยเหลือพฒันาครูเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู อีกทั้งส่งเสริมให้ครูได้
พฒันาตนเองเป็นรายบุคคลสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ สมเกียรติ บาลลา [11] ที่พบว่าระดบัภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา อ  าเภอเมืองปทุมธานี สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก 

2. ระดบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของอาชีวศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 2.1 ระดบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาตรฐานดา้น
คุณภาพผูเ้รียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการด าเนินการ 
เตรียมความพร้อมผูเ้รียนในเร่ือง การคดัเลือกผูเ้รียนในดา้นความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสถานประกอบการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงนุช เพ็ชรชนะ [12] ที่พบว่า สภาพการบริหารจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีล  าพูน ดา้นครูและครูฝึกมีความเห็นว่ามาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก
 2.2 ระดบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาตรฐานการ
บริหารจดัการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีการด าเนินการ 
ดา้นการจดัท าหลกัสูตร การจดัท าแผนการฝึก จัดการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ มีการวดัและประเมินผลดว้ยวิธีที่หลากหลาย มีการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรส าหรับนกัเรียน นักศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรัชญนันท์ นิลสุข
และปณิตา วรรณพิรุณ [13] ที่พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบดว้ย ผูบ้ริหารเป็นผูมิ้วิสัยทศัน์ที่
ชดัเจน มีภาวะผูน้  าและบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง 

 2.3 ระดบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา มาตรฐานดา้น
การจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาสังกดัอาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา มีการ
ด าเนินการ เกี่ยวกบั การบริหารธุรการ การจัดท าแผนพฒันาการศึกษา การจัดท าเคร่ืองมือในการตรวจสอบและประเมินผล การวิเคราะห์
ศกัยภาพความพร้อมของสถานประกอบการ การจดัหาเงินทุนในการจัดการเรียนการสอน การลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบค่าใชจ่้าย การจัดให้มีผูป้ระสานงาน สอดคลอ้งกบั งานวิจัยของ วรรณา ดว้งสว่าง [14] ที่ พบว่า ความส าเร็จของระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย มาตรฐานดา้นการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก 

 2.4 ระดบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา มาตรฐานดา้น
คุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศกึษากบัสถานประกอบการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาสังกดั
อาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา มีการด าเนินการตามขอ้ตกลงร่วมกนั โดยร่วมมือกนั บริหารทรัพยากร บริหารผลประโยชน์ สร้างเสริม
ประสบการณ์ใหก้บับุคลากร การจดัท าสัญญาการฝึก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรัชญนนัท ์นิลสุขและปณิตา วรรณพิรุณ [13] ที่พบว่า 
วิทยาลยัเทคนิคบา้นค่ายมีการประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ ร่วมแกไ้ขปัญหาอุปสรรคและ
ยดืหยุน่กบัขั้นตอน เห็นประโยชน์ท่ีจะไดร่้วมกนั เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มองระบบทวิภาคีเป็นการพฒันา บุคลากรมากกว่าเป็น
ภาระของโรงงานจึงท าใหก้ารจดัการศึกษาระบบทวิภาคีประสบความส าเร็จ 
 3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
อาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทราผลการวิจยัสามารถแสดงไดต้ามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่กบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศกึษา
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y X 
X1 1.00       
X2 .630** 1.00      
X3 .893** .607** 1.00     
X4 .942** .685** .910** 1.00    
X5 .928** .688** .895** .963** 1.00   
Y .952** .704** .919** .981** .969** 1.00  
X .957** .657** .906** .968** .957** .978** 1.00 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรากบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา
โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัมากที่สุด (rxy= .978) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนผลการศึกษาความสัมพนัธ์
รายปัจจยักบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า  
 3.1 ปัจจัยดา้นการกระตุน้ทางสติปัญญา มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ (rx4y = .981) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวก ระดบัมากที่สุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุจิรัตน์ นาคะรัมภะ [15] ที่ศึกษาพบว่า การกระตุน้ทางสติปัญญา มีความสัมพนัธ์
ระดบัสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 กบัความเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 3.2 ปัจจยัการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ (rx5y = .969) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั
ในทางบวก ระดบัมากที่สุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรกร วงศส์กุล [8] ที่ท  าการศึกษาพบว่าการเป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์กบัผู ้ตาม
เป็นรายบุคคลมีความสัมพนัธ์ระดบัค่อนขา้งมากอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 กบัประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานครในเขตลาดกระบงั  
 3.3 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานของครู มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ (rx1y = .952) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กันใน
ทางบวก ระดบัมากที่สุด สอดคลอ้งกบั งานวิจัยของ ปวีณา บวัชูกา้น [16] ที่ท  าการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู
โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นดว้ยความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง 
 3.4 ปัจจยัการสร้างแรงบนัดาลใจ มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
อาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ (rx3y = .919) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทางบวก 
ระดบัมากที่สุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรรยารัตน์ แกว้ปันขนัธ์ [17] ที่ท  าการศึกษาพบว่า การสร้างแรงบนัดาลใจ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดบั .01 กับประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัล  าปาง 
 3.5 ปัจจยัดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ มีความสัมพนัธ์กบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ (rx2y = .704) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ใน
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ทางบวกระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมเกียรติ บาลลา [10] ที่ท  าการศึกษาพบว่า การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้าง
บารมี มีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
อ  าเภอเมืองปทุมธานี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 4. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวดั
ฉะเชิงเทราสามารถแสดงไดต้ามตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
อาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปร b S.E.b   t sig 
ค่าคงที่ (constant) -.792 .065 - -12.280 .000 
ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของครู .213 .039 .180 5.438** .000 
ปัจจยัการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ .063 .018 .052 3.539** .000 
ปัจจยัการสร้างแรงบนัดาลใจ .100 .029 .089 3.376** .001 
ปัจจยัการกระตุน้ทางสติปัญญา .493 .050 .456 9.761** .000 
ปัจจยัการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคล .267 .044 .248 6.086** .000 

R = .916, R2 = .838, S.E.est = .13567, F = 1786.348, p = 0.00 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวดั
ฉะเชิงเทรา สามารถพยากรณ์การด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวดัฉะเชิงเทรา ไดร้้อยละ 
83.80 อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .01 ปัจจัยที่มีอ  านาจพยากรณ์มากที่สุด คือ การกระตุน้ทางสติปัญญา รองลงมา คือ การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคล คุณภาพชีวิตในการท างานของครู การสร้างแรงบนัดาลใจ และ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของสุกญัญา แช่มอินทร์และสัมมา รธนิธย ์[18] ที่พบว่า การกระตุน้การใชปั้ญญา การสร้างแรงดลใจโดยมีอ  านาจการพยากรณ์ร้อยละ 45 
และมีความคลาดเคลื่อน ± 0.314 งานวิจัยของ รัตนา นาคมุสิก บรรจง เจริญสุขและวรรณะ บรรจง [19] พบว่า การสร้างแรงบนัดาลใจมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัมากที่สุดกบัประสิทธิผลของโรงเรียนอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีสัมประสิทธ์ิถดถอยของการท านาย
เท่ากบั 0.374 งานวิจยัของ อรุณรัตน์ บุ่งนาม [20]  พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครูส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2  งานวิจัยของ อุไรวรรณ คงสิม [21] ที่ศึกษาพบว่า การสร้างแรงบนัดาลใจมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้และ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ทางปัญญาและการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลสามารถร่วมกนัท านายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไดร้้อยละ 83.20 อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ งานวิจยัของ จตุรภทัร ประ
ทุม, ประยรู อิ่มสวาทและสมพงษ ์ป้ันหุ่น [22] พบว่า การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ สามารถท านายประสิทธิผลของสถานศึกษาได ้

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช ้
 1.1 จากการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานของครู ดา้นครูไดรั้บค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอส าหรับ
ค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวิต มีค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัสุดทา้ย ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรจัดสวสัดิการดา้นต่าง ๆ  ส าหรับครูที่ท  า
การสอนระบบ ทวิภาคีเพิ่มมากข้ึน 
 1.2 จากการศึกษาพบว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนเป็นที่ยอมรับ
จากผูร่้วมงาน มีค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัสุดทา้ย ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ครู 
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 1.3 จากการศึกษาพบว่า การสร้างแรงบนัดาลใจ ดา้นผูบ้ริหารสร้างแรงจูงใจให้ผูร่้วมงานเห็นถึงพลงัในการท างาน
ของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัสุดทา้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งสร้างแรงจูงใจดว้ยวิธีการต่าง ๆ ใหค้รูเห็นพลงัความสามารถที่ครูมี
อยู ่ว่าครูสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาได ้
 1.4 จากการศึกษาพบว่า การกระตุน้ทางสติปัญญา ดา้นผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานวิจารณ์หรือแสดงความ
คิดเห็น มีค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัสุดท้าย ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรเปิดโอกาสใหค้รูไดว้ิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ ผ่าน
วิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมกลุ่มยอ่ย 
 1.5 จากการศึกษาพบว่า การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นผูบ้ริหารให้ความสนใจเอาใจใส่กบัผูร่้วมงานให้
พฒันาความสามารถตามศกัยภาพของตน ค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัสุดทา้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควร พฒันาครูตามศกัยภาพให้ทัว่ถึง ทั้งครู
อตัราจา้ง พนกังานราชการ ขา้ราชการครู รวมถึง ครูฝึกในสถานประกอบการ ตามศกัยภาพ 
 1.6 คุณภาพชีวิตในการท างานของครู การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทาง
สติปัญญาและการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษา ตอ้งมีการวางแผนการ
ด าเนินการ บริหารจัดการองค์การ ก  าหนดนโยบาย หรือเกณฑ์การท างานให้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบั คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของครู นอกจากน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างแรงจูงใจให้กบัครูและบุคลากร กระตุน้ให้ครูไดมี้
ความเช่ือมัน่ว่าครูมีความสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง รวมถึงค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ครูสามารถพฒันา
ตนเองตามศกัยภาพ ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทราเพิ่มมากข้ึน 
 1.7 จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของครู การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ 
การกระตุน้ทางสติปัญญาและการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาของ
อาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งให้ความส าคญักบัการปฏิบติังานของครู มีความเป็นธรรมในการ
บริหารงานและพิจารณาสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ตลอดจนประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง สร้างแรงบนัดาลใจในการท างานร่วมกนั 
กระตุน้เตือนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ช่วยกนัแกไ้ขปัญหา รวมถึงส่งเสริมและพฒันาครูและครูฝึกโดยก าหนดเป็นกลยุทธ์
ในการบริหารสถานศึกษา บรรจุลงในแผนการปฏิบติัราชการ ซ่ึงจะส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษา
ของอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทราใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจัยดา้นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
อาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่ประสบความส าเร็จ
ระดบัชาติและนานาชาติเพื่อน ามาปรับใชก้บัอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเกี่ยวกบัการด าเนินการตามมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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