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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 2) ระดับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนิน

กำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของ

อำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4) ปัจจัย คุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ กำรสร้ำง

แรงบันดำลใจ กำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ กำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำน

กำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชิงเทรำ กลุม่ตัวอย่ำง คือ ผูบ้รหิำร ครผููส้อนและครฝึูก

สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ จำก 7 สถำนศึกษำ จสำนวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็น แบบสอบถำม

มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ 0.97 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐำน กำร

วิเครำะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

ของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก 2) กำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก 3) ควำมสัมพันธ์
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ระหว่ำงปัจจยักบักำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำจังหวดัฉะเชงิเทรำ 

โดยภำพรวมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับมำกที่สุด (r
xy

=.978) 4) ปัจจัย กำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ กำรคสำนึงถึง

ควำมเป็นปัจเจกบคุล คณุภำพชวีติในกำรทสำงำนของคร ูกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และ กำรมีอทิธิพลอย่ำงมอีดุมกำรณ์ 

สำมำรถพยำกรณ์กำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

ได้ร้อยละ 83.80 

ค�าส�าคญั : มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี คุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู กำรมีอิทธิพลอย่ำงมี

อุดมกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ กำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล

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 education standard management system of Chachoengsao Vocational Committee 3) the relationship 

between factor affecting operation of dual vocational education standard management system of Chachoengsao 

Vocational Committee and operation of dual vocational education 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 Committee. The research instrument was a five rating scale questionnaire. 

The quality check on research 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 analysis.

 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 standard 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 education standard management system 

of Chachoengsao Vocational Committee was at most highly positive (r
xy

 = .978) with the statistical significance .01 

4) The factors affecting standard operation of dual vocational education under Chachoengsao vocational education 

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.

Keyword: 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
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บทน�า
 สสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำซึง่เป็นหน่วยงำนหลกัของประเทศท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรศึกษำด้ำน

วิชำชีพ โดยพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2551 มำตรำ 8 ที่กสำหนดให้ กำรศึกษำระบบทวิภำคี เป็นกำรจัดกำร

ศึกษำวชิำชพีทีเ่กดิจำกข้อตกลงระหว่ำงสถำนศึกษำอำชวีศึกษำหรอืสถำบนักบัสถำนประกอบกำร รฐัวสิำหกจิ หรอื

หน่วยงำนของรฐัในเรือ่งกำรจดัหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอน กำรวดัและกำรประเมินผล โดยผูเ้รยีนใช้เวลำส่วนหน่ึงในสถำน

ศึกษำ ซึ่งในกำรจดัแผนกำรเรยีน แผนกำรฝึกอำชพี กำรวดัผลและประเมินผล จะเป็นกำรจดัทสำร่วมกนัระหว่ำงสถำนศึกษำและ

สถำนประกอบกำรโดยคำดหวงัว่ำผูท่ี้สสำเรจ็กำรศึกษำจำกระบบทวภิำคนีัน้ จะมีควำมรู ้ทักษะ ทศันคติท่ีพร้อมต่อกำรทสำงำน กำร

ดสำเนนิกำรจดัอำชวีศกึษำระบบทวภิำค ีสำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือทั้งในส่วนของสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำรเพื่อ

แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครอูำชวีศึกษำ อกีทัง้สำมำรถพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของครดู้วยกำรส่งครเูข้ำฝึกงำน

กับสถำนประกอบกำรและพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัย

  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีจะดสำเนินไปด้วยดีหรือประสบควำมสสำเร็จตำมมำตรฐำนน้ันจะต้อง

ดสำเนินกำรกำรจัดกำรศึกษำหลำยด้ำน ดังที่ ประภำพรรณ ปรีวรรณ, ช่อเพชร เบ้ำเงิน และชำญชัย วงศ์สีรสวัสดิ์ [1] 

กลำ่ววำ่ กำรพัฒนำกำรอำชีวศกึษำระบบทวภิำคมีุ่งในแนวทำงกำรพัฒนำองค์ประกอบต่ำง ๆ  ตำมระบบทวิภำค ีกำร

พัฒนำจึงต้องเริ่มจำกกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน ครูผู้สอน กำรใช้สื่อ เทคโนโลยี กำรวัดผล 

ประเมินผล รวมทั้งกำรนิเทศ กสำกับ ติดตำมผลกำรฝึกอบรมและกำรเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ประภำส เกตุไทย [2] ที่ศึกษำพบว่ำ ด้ำนครูผู้สอน ด้ำนผู้

บริหำร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภำพกำรบริหำรกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ .01 

 อำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำเป็นกำรรวมกันของสถำนศึกษำประเภทอำชีวศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำเข้ำ

ด้วยกัน จสำนวน 7 สถำนศึกษำโดยมีหน้ำที่กสำหนดยุทธศำสตร์และรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและ

พัฒนำแผนกสำลังคนอำชีวศึกษำในระดับจังหวัดให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำย

และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกสำลัง

คนอำชีวศึกษำในพื้นท่ีจังหวัด ประสำนส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรร่วมจัดกำรอำชีวศึกษำ

และกำรฝึกอบรมวิชำชพีของสถำนศึกษำอำชวีศึกษำภำครฐัและโรงเรยีนเอกชนในระบบประเภทอำชวีศึกษำ [3] ได้

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคีในหลำยสถำนศึกษำ

 จำกกำรวิเครำะห์จำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ี 3 พ.ศ. 2554-2558 ของสถำนศึกษำใน

อำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำจสำนวน 7 สถำนศึกษำโดยสสำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ที่

ได้มีจดุท่ีควรพฒันำและข้อเสนอแนะให้แต่ละสถำนศึกษำในสงักดัอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ทีค่วรทสำควำมร่วม

มือกับสถำนประกอบกำรเพ่ิมข้ึนหรือจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีกับสถำนประกอบกำรเพิ่มข้ึนหรือฝึกทักษะปฏิบัติ

ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้นหรือร่วมมือกับสถำนประกอบกำรเพื่อรับรองมำตรฐำนด้ำนอำชีพ พบว่ำ มีจสำนวนสถำนศึกษำ 

6 สถำนศึกษำท่ีจะต้องปรบัปรงุและพฒันำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนร่วมกบัสถำนประกอบกำรและจำกรำยงำนเรือ่ง

กำรปฏิรูปอำชีวศึกษำของประเทศไทยต่อสถำบันกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) ปรำกฏว่ำ กำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคียังประสบปัญหำหลำยด้ำน ทสำให้ผู้เรียนอำชีวศึกษำระบบ ทวิภำคีของประเทศไทยไม่เพิ่ม

ขึน้คอื ในปัจจุบันไม่สำมำรถป้องกนัไม่ให้เกดิกำรแย่งตัวผูท้ีไ่ด้รบัลงทนุฝึกอบรมจำกสถำนประกอบกำรท่ีจดัทวภิำคี 

อีกท้ังกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคียังไม่มีระบบประกันคุณภำพผู้จบกำรศึกษำ ขำดองค์กรกลำงที่จะเข้ำมำ

ช่วยประสำนระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำร [4] และจำกรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล กำรจัดกำร
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อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี พบว่ำ งบประมำณที่จัดสรรสสำหรับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีขำดแคลนและไม่

เพียงพอทสำให้ครูฝึกสอนไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรสอน รวมถึงงบประมำณสนับสนุนกำรทสำงำน เช่น กำรออก

ไปนิเทศนักเรียน นักศึกษำก็ไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน อีกทั้งรำยงำนยังพบอีกว่ำ ครูอำจำรย์ในสถำนศึกษำต้องมีควำม

รูส้กึร่วมและเหน็ถงึควำมสสำคัญของกำรจดักำรศึกษำระบบทวภิำคีจึงจะทสำให้อำชวีศึกษำระบบทวภิำคปีระสบควำม

สสำเร็จได้ [5]

 จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว ผูว้จิยัจงึมีควำมสนใจท่ีจะทสำกำรศึกษำว่ำ มีปัจจยัใดบ้ำงท่ีส่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำม

มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กำรศึกษำครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

นสำมำกสำหนดนโยบำย กฎ ระเบียบ วำงแผนในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ สำมำรถดสำเนินกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเพื่อพัฒนำกสำลังคนของชำติได้ตรงตำมที่ตลำดแรงงำนต้องกำร

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพือ่ศึกษำระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของสถำน

ศึกษำสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ

   2. เพื่อศึกษำระดับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ

   3. เพือ่ศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำกบักำร

ดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ

 4. เพื่อศึกษำปัจจัย คุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรก

ระตุ้นทำงสติปัญญำ กำรคสำนงึถงึควำมเป็นปัจเจกบคุคล ส่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำ

ระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ

วธีิด�าเนินการวจิยั
 1. ประชากรในการวจิัย ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำร ครูผู้สอนและครูฝึกในสถำนประกอบกำรสังกัดอำชีวศึกษำ

จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 7 สถำนศึกษำ รวมทั้งสิ้นจสำนวน 473 คน 

 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ครัง้นี ้เป็นผูบ้รหิำร ครผููส้อนและครฝึูกในสถำนประกอบกำรสงักดัอำชวีศึกษำ

จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2561 จำก 7 สถำนศึกษำ จสำนวน 214 คนได้มำโดยกำรดสำเนินกำรดังนี้ 1) กสำหนด

ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงของเครจซี่และมอร์แกน [5] ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 214 คน 2) คสำนวณเทียบ

บัญญัติไตรยำงศ์จสำแนกตำมสถำนศึกษำทั้ง 7 สถำนศึกษำ พิจำรณำจำกจสำนวนของผู้บริหำร ครูผู้สอนและครูฝึกใน

สถำนประกอบกำร โดยใช้กำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random Sampling)

 3. การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย กำรวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม

มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จำกนัน้นสำไปให้ผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 5 ท่ำนตรวจสอบหำค่ำดัชนคีวำมสอดคล้อง (IOC) ควำม

เทีย่งตรงด้ำนเนือ้หำ ภำษำที่ใช้ในแบบสอบถำม จำกนั้นนสำมำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องอยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 หลัง

จำกน้ันผูว้จิยัได้ทสำกำรปรบัแก้แบบสอบถำมตำมคสำแนะนสำและนสำแบบสอบถำมไปใช้กบัผูบ้รหิำร ครผููส้อนและครู

ฝึกในสถำนประกอบกำรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 30 คนที่อำชีวศึกษำจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบหำควำมเชื่อม

มั่นของแบบสอบถำม พบว่ำ แบบสอบถำมมีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.97
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 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนินกำร ดังนี้ 1) ผู้วิจัยขอหนังสือจำก บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

รำชนครนิทร์เพือ่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเกบ็ข้อมูลไปเสนอต่อผูอ้สำนวยกำรสถำนศกึษำสังกดัอำชวีศึกษำจังหวดั

ฉะเชงิเทรำจสำนวน 7 สถำนศึกษำ ได้แก่ วทิยำลยัเทคนิคฉะเชงิเทรำ วทิยำลยัเทคนคิจฬุำภรณ์ (ลำดขวำง) วทิยำลยัอำชวีศึกษำ

ฉะเชงิเทรำ วทิยำลยัสำรพดัช่ำงฉะเชงิเทรำ วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชงิเทรำ วทิยำลยักำรอำชพีพนมสำรคำม

และวิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถำมไปยัง

สถำนศึกษำสงักดัอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำทัง้ 7 สถำนศึกษำด้วยตนเอง และ 3) ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถำม

ตำมวันและเวลำที่กสำหนด

 5. การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของงแบบสอบถำมจำกนัน้ดสำเนนิกำรวเิครำะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติ คือ ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวเิครำะห์สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั และกำรวเิครำะห์

ถดถอยพหคูุณ แบบ Enter

สรุปผลการวจิยั
 1. ผลกำรศึกษำระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของ

สถำนศึกษำสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ ผลกำรวจิยัพบว่ำ มค่ีำเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีรำยละเอียด

ดังนี้

   1.1 ระดับปัจจัยคุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู ผลกำรวิจัย มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจ

เน่ืองมำจำก ผู้บริหำรสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ เห็นควำมสสำคัญของคุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู

สอดคล้องกบังำนวจิยัของ กรองกำญจน์ เอกพพิฒัน์วงศ์ [6] ทีพ่บว่ำ คณุภำพชีวติในกำรทสำงำนของครสัูงกดัสสำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสตูลอยู่ในระดับมำก

  1.2 ระดับปัจจัยกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ ผลกำรวิจัย มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก ท้ังนี้อำจ

เนื่องมำจำกผู้บริหำรสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำมีกำรแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรม ในกำรเป็นตัวอย่ำงท่ี

ดีให้แก่ครู จนครูยอมรับและศรัทธำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ขวัญตำ เกื้อกูลรัตน์ [7] พบว่ำ กำรมีอิทธิพลอย่ำงมี

อุดมกำรณ์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก

  1.3 ระดับปัจจัยกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ผลกำรวิจัย มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเนื่องมำ

จำกผู้บริหำรสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ สร้ำงแรงจูงใจหรือทสำให้ครูเกิดแรงบันดำลใจ ว่ำครูมีคุณค่ำและมี

ควำมสสำคัญ รวมถึงทสำกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูได้เห็นถึงพลังและควำมเชื่อมั่นของครูเองว่ำสำมำรถที่จะปฏิบัติงำน

ที่ท้ำทำยควำมสำมำรถได้ พร้อมที่จะมุ่งมั่นอุทิศตนรักและผูกพันต่อองค์กำรสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภัทรกร วงศ์

สกุล [8] ซึ่งพบว่ำ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ในเขตลำดกระบัง ด้ำน

กำรเป็นผู้สร้ำงแรงดลใจ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก

  1.4 ระดับปัจจัยกำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ ผลกำรวิจัย มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเนื่องมำ

จำกผู้บริหำรสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ สนับสนุนให้ครูเกิดควำมคิดริเริ่ม มีกำรกระตุ้นให้ครูได้ตระหนัก

ถึงปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนในสถำนศึกษำ เพื่อให้ครูหำแนวทำงแก้ปัญหำในสถำนศึกษำในแบบที่แตกต่ำงจำกเดิม

และมีประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำได้จริงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สันติ หอมทวีโชค [9] พบว่ำ ระดับภำวะ

ผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรีด้ำน กำรกระตุ้นทำงปัญญำ มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก
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  1.5 ระดบัปัจจัยกำรคสำนงึถงึควำมเป็นปัจเจกบคุคล ผลกำรวจิยั มีค่ำเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดับมำก ทัง้นีอ้ำจเนือ่ง

มำจำกผูบ้รหิำรสงักดัอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ แสดงออกให้ครเูหน็ว่ำผูบ้รหิำรเหน็ควำมสสำคญัของครเูป็นรำยบุคคล 

มีกำรดูแลช่วยเหลอืพฒันำครเูป็นรำยบุคคลอย่ำงต่อเน่ือง คสำนึงถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคลของคร ูอกีท้ังส่งเสรมิให้ครู

ได้พฒันำตนเองเป็นรำยบคุคลสอดคล้องกบั งำนวจิยัของ สมเกยีรติ บำลลำ [10] ทีพ่บว่ำระดบัภำวะผูน้สำกำรเปลีย่นแปลง

ของผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ อสำเภอเมืองปทุมธำนี สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำน ีเขต 1 ด้ำนกำร

คสำนงึถงึควำมเป็นปัจเจกบคุคลมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก

 2. ระดับกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ผลกำร

วจิยัพบว่ำ มีค่ำเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดับมำก โดยมีรำยละเอยีด ดังนี้

  2.1 ระดับกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้รยีน โดยรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก ทัง้น้ีอำจเนือ่งมำจำกผูบ้รหิำรสังกดัอำชวีศึกษำจงัหวดั

ฉะเชงิเทรำ มีกำรดสำเนนิกำร เตรยีมควำมพร้อมผูเ้รยีนในเรือ่ง กำรคดัเลอืกผูเ้รยีนในด้ำนควำมรู ้ ควำมสำมำรถและ

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรสอดคล้องกบังำนวจิยัของ นงนชุ เพช็รชนะ 

[11] ท่ีพบว่ำ สภำพกำรบรหิำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองวทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยลีสำพนู ด้ำนครแูละครฝึูก

มีควำมเหน็ว่ำมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้รยีนมีค่ำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก

  2.2 ระดับกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำร โดยรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก ทัง้น้ีอำจเนือ่งมำจำกสถำนศึกษำสังกดัอำชวีศึกษำจังหวดั

ฉะเชงิเทรำ มีกำรดสำเนนิกำร ด้ำนกำรจดัทสำหลกัสตูร กำรจัดทสำแผนกำรฝึก จดักำรเรยีนกำรสอนอย่ำงมีคณุภำพ มีกำรวดั

และประเมินผลด้วยวธีิท่ีหลำกหลำย มีกำรทดสอบมำตรฐำนวชิำชีพ ตลอดจนกำรจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรสสำหรบันักเรยีน 

นกัศึกษำ สอดคล้องกับงำนวจิยัของ ปรชัญนนัท์ นิลสขุและปณติำ วรรณพริณุ [12] ทีพ่บว่ำ ปัจจัยควำมสสำเรจ็ของกำรจดั

อำชวีศึกษำระบบทวภิำคีประกอบด้วย ผูบ้รหิำรเป็นผูม้วิสัิยทัศน์ทีช่ดัเจน มีภำวะผูน้สำและบรหิำรงำนอย่ำงต่อเนือ่ง

  2.3 ระดับกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำก ทัง้น้ีอำจเน่ืองมำจำกสถำนศึกษำสังกดัอำชวีศึกษำ

จงัหวดัฉะเชงิเทรำ มีกำรดสำเนนิกำร เกีย่วกับ กำรบรหิำรธุรกำร กำรจดัทสำแผนพฒันำกำรศึกษำ กำรจดัทสำเครือ่งมือในกำร

ตรวจสอบและประเมินผล กำรวเิครำะห์ศักยภำพควำมพร้อมของสถำนประกอบกำร กำรจดัหำเงนิทนุในกำรจดักำรเรยีน

กำรสอน กำรลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ กำรมีส่วนร่วมรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย กำรจดัให้มีผูป้ระสำนงำน สอดคล้องกบั งำน

วจิยัของ วรรณำ ด้วงสว่ำง [13] ท่ี พบว่ำ ควำมสสำเรจ็ของระบบทวภิำคขีองสถำนศึกษำอำชวีศึกษำในประเทศไทย มำตรฐำน

ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน มีค่ำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก

 2.4 ระดับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกบัสถำนประกอบกำร โดยรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก ท้ังนีอ้ำจ

เนือ่งมำจำกสถำนศึกษำสังกัดอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ มีกำรดสำเนนิกำรตำมข้อตกลงร่วมกนั โดยร่วมมือกนั บรหิำร

ทรพัยำกร บรหิำรผลประโยชน์ สร้ำงเสรมิประสบกำรณ์ให้กบับคุลำกร กำรจดัทสำสัญญำกำรฝึก สอดคล้องกบังำนวจิยัของ 

ปรชัญนันท์ นลิสขุและปณิตำ วรรณพริณุ [12] ทีพ่บว่ำ วทิยำลยัเทคนคิบ้ำนค่ำยมีกำรประสำนงำนกันอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำง

สถำนศึกษำกบัสถำนประกอบกำร ร่วมแก้ไขปัญหำอปุสรรคและยดืหยุน่กบัขัน้ตอน เหน็ประโยชน์ท่ีจะได้ร่วมกนั เสยีสละ

เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม มองระบบทวภิำคีเป็นกำรพฒันำ บคุลำกรมำกกว่ำเป็นภำระของโรงงำนจงึทสำให้กำรจดักำรศึกษำ

ระบบทวภิำคปีระสบควำมสสำเรจ็
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 3. จำกกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยักบักำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีอง

อำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำผลกำรวจิยัสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงที ่1

ตารางที ่1 ค่ำสัมประสทิธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัท่ีกบักำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคี

ของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

Y X

X
1

1.00
X

2
.630** 1.00

X
3

.893** .607** 1.00
X

4
.942** .685** .910** 1.00

X
5

.928** .688** .895** .963** 1.00
Y .952** .704** .919** .981** .969** 1.00
X .957** .657** .906** .968** .957** .978** 1.00

 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำ
ระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำกบักำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวศึกษำระบบทวภิำคขีอง
อำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำโดยภำพรวมมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกในระดับมำกท่ีสดุ (r

xy
= .978) อย่ำงมีนยัสสำคญัทำงสถติิ

ทีร่ะดับ .01 ส่วนผลกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์รำยปัจจยักบักำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคี
ของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ พบว่ำ 
  3.1 ปัจจยัด้ำนกำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ มีควำมสัมพนัธ์กบักำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำ
ระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ อย่ำงมีนยัสสำคัญทำงสถติิทีร่ะดบั .01 โดยมค่ีำสมัประสทิธ์ิ (r

x4y
 = .981) ซ่ึง

มีควำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวก ระดับมำกท่ีสุด สอดคล้องกบังำนวจิยัของรจุริตัน์ นำคะรมัภะ [14] ทีศึ่กษำพบว่ำ กำรกระ
ตุ้นทำงสติปัญญำ มีควำมสมัพนัธ์ระดับสงู อย่ำงมนัียสสำคัญทำงสถติิทีร่ะดับ .01 กบัควำมเป็นครมูอือำชพีตำมมำตรฐำน
วิชำชพีคร ูของครสูงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2 
  3.2 ปัจจัยกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคลมีควำมสัมพันธ์กับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร
อำชวีศึกษำระบบ ทวภิำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ อย่ำงมีนยัสสำคัญทำงสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิ (r

x5y
 

= .969) ซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวก ระดับมำกทีส่ดุ สอดคล้องกบังำนวจิยัของ ภทัรกร วงศ์สกลุ [7] ทีท่สำกำรศึกษำ
พบว่ำกำรเป็นผูส้ร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัผูต้ำมเป็นรำยบุคคลมีควำมสัมพนัธ์ระดับค่อนข้ำงมำกอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิที่
ระดับ .01 กบัประสทิธิผลของกำรบรหิำรโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหำนครในเขตลำดกระบัง 
  3.3 ปัจจยัด้ำนคุณภำพชวีติในกำรทสำงำนของคร ู มีควำมสัมพนัธ์กบักำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำร
อำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำจังหวดัฉะเชงิเทรำ อย่ำงมนียัสสำคัญทำงสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีค่ำสมัประสทิธ์ิ (r

x1y
 

= .952) ซึง่มคีวำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวก ระดับมำกทีสุ่ด สอดคล้องกบั งำนวจิยัของ ปวณีำ บวัชกู้ำน [15] ทีท่สำกำรศึกษำ
พบว่ำ คุณภำพชวีติกำรทสำงำนของข้ำรำชกำรครโูดยรวมมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรยีนโดยรวมและ
รำยด้ำนด้วยควำมสัมพนัธ์กันระดับสูง
  3.4 ปัจจยักำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ มคีวำมสัมพนัธ์กบักำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบ
ทวิภำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ อย่ำงมีนยัสสำคญัทำงสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิ (r

x3y
 = .919) ซ่ึงมี

ควำมสมัพนัธ์ในทำงบวก ระดับมำกท่ีสดุ สอดคล้องกบังำนวจิยัของ จรรยำรตัน์ แก้วปันขันธ์ [16] ท่ีทสำกำรศึกษำพบว่ำ 
กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ มีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกระดับปำนกลำง อย่ำงมนียัทำงสถติิท่ีระดับ .01 กบัประสิทธิผลของกำร
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บรหิำรงำนสถำนศึกษำ สังกดัสสำนกังำนส่งเสรมิกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัยจงัหวดัลสำปำง
  3.5 ปัจจัยด้ำนกำรมอีิทธพิลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ มีควำมสัมพันธ์กับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร
อำชวีศึกษำระบบ ทวภิำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ อย่ำงมีนยัสสำคญัทำงสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีค่ำสัมประสทิธ์ิ 
(r

x2y
 = .704) ซ่ึงมีควำมสมัพนัธ์ในทำงบวกระดับมำก สอดคล้องกบังำนวจิยัของ สมเกยีรติ บำลลำ [9] ทีท่สำกำรศึกษำพบ

ว่ำ กำรมีอทิธิพลอย่ำงมีอดุมกำรณ์หรอืกำรสร้ำงบำรมี มคีวำมสัมพนัธ์ทำงบวกระดับปำนกลำงอย่ำงมีนยัสสำคัญทำงสถติิท่ี
ระดับ .01 กบักำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรยีนรูข้องสถำนศึกษำ อสำเภอเมืองปทุมธำนี สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีป่ระถมศึกษำ
ปทุมธำน ีเขต 1
 4. ผลกำรศึกษำปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบ ทวภิำคขีองอำชวีศกึษำ

จงัหวดัฉะเชงิเทรำสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงท่ี 2 

ตารางที ่2 ผลกำรวเิครำะห์ถดถอยพหคูุณ ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคี

ของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ

ตวัแปร b S.E.b b t sig

ค่ำคงที่ (constant) -.792 .065 - -12.280 .000

ปัจจัยคุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู .213 .039 .180 5.438** .000

ปัจจัยกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ .063 .018 .052 3.539** .000

ปัจจัยกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ .100 .029 .089 3.376** .001

ปัจจัยกำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ .493 .050 .456 9.761** .000

ปัจจัยกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคล .267 .044 .248 6.086** .000

R = .916, R2 = .838, S.E.
est

 = .13567, F = 1786.348, p = 0.00

 จำกตำรำงที ่2 พบว่ำ ปัจจัยทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำ

จงัหวดัฉะเชงิเทรำ สำมำรถพยำกรณ์กำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำ

จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ได้ร้อยละ 83.80 อย่ำงมีนยัสสำคัญท่ีระดับ .01 ปัจจยัทีมี่อสำนำจพยำกรณ์มำกท่ีสุด คือ กำรกระตุ้นทำงสติ

ปัญญำ รองลงมำ คือ กำรคสำนงึถงึควำมเป็นปัจเจกบุคล คณุภำพชวีติในกำรทสำงำนของคร ูกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ และ กำร

มีอทิธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ ตำมลสำดับ สอดคล้องกับงำนวจัิยของสกุญัญำ แช่มอนิทร์และสัมมำ รธนธิย์ [17] ท่ีพบว่ำ กำรก

ระตุ้นกำรใช้ปัญญำ กำรสร้ำงแรงดลใจโดยมอีสำนำจกำรพยำกรณ์ร้อยละ 45 และมีควำมคลำดเคลือ่น ± 0.314 งำนวจัิยของ 

รตันำ นำคมุสิก บรรจง เจรญิสขุและวรรณะ บรรจง [18] พบว่ำ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกระดับมำก

ท่ีสุดกบัประสทิธิผลของโรงเรยีนอย่ำงมนัียทำงสถติิท่ีระดับ .01 และมสัีมประสิทธ์ิถดถอยของกำรทสำนำยเท่ำกบั 0.374 งำน

วจิยัของ อรณุรตัน์ บุง่นำม [19] พบว่ำ คุณภำพชวีติกำรทสำงำนของข้ำรำชกำรครสู่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนสงักดั

สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชงิเทรำเขต 2 งำนวจิยัของ อไุรวรรณ คงสมิ [20] ท่ีศึกษำพบว่ำ กำรสร้ำง

แรงบันดำลใจมีควำมสมัพนัธ์ในระดับสูงกบัองค์กรแห่งกำรเรยีนรูแ้ละ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรกระตุ้นทำงปัญญำ

และกำรคสำนึงถงึควำมเป็นปัจเจกบุคคลสำมำรถร่วมกนัทสำนำยกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรูไ้ด้ร้อยละ 83.20 อย่ำงมีนยั

ทำงสถติิท่ีระดับ .01 และ งำนวจิยัของ จตุรภทัร ประทุม, ประยรู อิม่สวำทและสมพงษ์ ป้ันหุน่ [21] พบว่ำ กำรมีอทิธิพล

อย่ำงมอีดุมกำรณ์ สำมำรถทสำนำยประสทิธิผลของสถำนศึกษำได้
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวจิยัไปใช้

  1.1 จำกกำรศึกษำพบว่ำคุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู ด้ำนครูได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรทสำงำนเพียงพอ

สสำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรดสำรงชีวิต มีค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย ดังน้ันผู้บริหำรสถำนศึกษำจึงควรจัดสวัสดิกำรด้ำน

ต่ำง ๆ สสำหรับครูที่ทสำกำรสอนระบบ ทวิภำคีเพิ่มมำกขึ้น

  1.2 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ ด้ำนผู้บริหำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี จนเป็นที่

ยอมรับจำกผู้ร่วมงำน มีค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำจึงจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำง

ที่ดีแก่ครู

  1.3 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ด้ำนผู้บริหำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงำนเห็นถึงพลังในกำร

ทสำงำนของตนเอง มค่ีำเฉลีย่เป็นอนัดับสดุท้ำย ดังน้ัน ผูบ้รหิำรจงึต้องสร้ำงแรงจูงใจด้วยวธีิกำรต่ำง ๆ  ให้ครเูหน็พลงั

ควำมสำมำรถที่ครูมีอยู่ ว่ำครูสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในสถำนศึกษำได้

  1.4 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ ด้ำนผู้บริหำรเปิดโอกำสให้ผู้ร่วมงำนวิจำรณ์หรือแสดง

ควำมคิดเห็น มีค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย ดังนั้นผู้บริหำรจึงควรเปิดโอกำสให้ครูได้วิจำรณ์หรือแสดงควำมคิดเห็น

เชิงสร้ำงสรรค์ ผ่ำนวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมกลุ่มย่อย

  1.5 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล ด้ำนผู้บริหำรให้ควำมสนใจเอำใจใส่กับผู้ร่วม

งำนให้พัฒนำควำมสำมำรถตำมศักยภำพของตน ค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย ดังน้ัน ผู้บริหำรจึงควร พัฒนำครูตำม

ศักยภำพให้ทั่วถึง ทั้งครูอัตรำจ้ำง พนักงำนรำชกำร ข้ำรำชกำรครู รวมถึง ครูฝึกในสถำนประกอบกำร ตำมศักยภำพ

  1.6 คณุภำพชวีติในกำรทสำงำนของคร ูกำรมอีทิธิพลอย่ำงมีอดุมกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรกระตุ้นทำง

สติปัญญำและกำรคสำนงึถงึควำมเป็นปัจเจกบุคคลมคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบักำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร

อำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ดังน้ันผูบ้รหิำรสถำนศึกษำและผูที้เ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำ 

ต้องมีกำรวำงแผนกำรดสำเนนิกำร บรหิำรจดักำรองค์กำร กสำหนดนโยบำย หรอืเกณฑ์กำรทสำงำนให้มีควำมสอดคล้อง

เหมำะสมกับ คุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู นอกจำกนี้ผู้บริหำรจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี สร้ำงแรง

จูงใจให้กับครูและบุคลำกร กระตุ้นให้ครูได้มีควำมเชื่อมั่นว่ำครูมีควำมสำมำรถที่จะแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง รวม

ถึงคสำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลให้ครูสำมำรถพัฒนำตนเองตำมศักยภำพ ซ่ึงจะทสำให้กำรดสำเนินกำรตำม

มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำเพิ่มมำกขึ้น

 1.7 จำกกำรศึกษำพบว่ำ คณุภำพชวิีตในกำรทสำงำนของคร ูกำรมีอทิธิพลอย่ำงมีอดุมกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบันดำล

ใจ กำรกระตุ้นทำงสติปัญญำและกำรคสำนึงถงึควำมเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำร

อำชีวศกึษำของอำชีวศกึษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศกึษำ ต้องให้ควำมสสำคัญกับกำรปฏิบตัิงำนของ

คร ูมีควำมเป็นธรรมในกำรบรหิำรงำนและพจิำรณำสวสัดิกำรด้ำนต่ำง ๆ  ตลอดจนประพฤติปฏบิติัตนเป็นแบบอย่ำง 

สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรทสำงำนร่วมกัน กระตุ้นเตือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ช่วยกันแก้ไขปัญหำ รวม

ถึงส่งเสริมและพัฒนำครูและครูฝึกโดยกสำหนดเป็นกลยุทธ์ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ บรรจุลงในแผนกำรปฏิบัติ

รำชกำร ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำของอำชวีศึกษำจังหวดัฉะเชงิเทรำให้เกดิ

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัคร้ังต่อไป

  2.1 ควรศึกษำปัจจัยด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

ของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

95Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 86-96 (2019)      Vol.9 No.3

  2.2 ควรมีกำรศึกษำเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคีที่ประสบควำม

สสำเร็จระดับชำติและนำนำชำติเพื่อนสำมำปรับใช้กับอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ

  2.3 ควรมีกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพเกี่ยวกับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ
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