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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ระดับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนิน
การตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษากับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ปัจจัย คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้าง
แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางสติปัญญา การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อนและครูฝกึ
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จาก 7 สถานศึกษา จ�ำนวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐาน การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์
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ระหว่างปัจจัยกับการดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy=.978) 4) ปัจจัย การกระตุ้นทางสติปัญญา การค�ำนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคล คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานของครู การสร้างแรงบันดาลใจ และ การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
สามารถพยากรณ์การด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้ร้อยละ 83.80
ค�ำส� ำคัญ : มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางสติปัญญา การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

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 (rxy = .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�ำ

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึง่ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการศึกษาด้าน
วิชาชีพ โดยพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ที่ก�ำหนดให้ การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการ
ศึกษาวิชาชีพทีเ่ กิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐในเรือ่ งการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเ้ รียนใช้เวลาส่วนหนึง่ ในสถาน
ศึกษา ซึ่งในการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและประเมินผล จะเป็นการจัดท�ำร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการโดยคาดหวังว่าผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาจากระบบทวิภาคีนนั้ จะมีความรู้ทักษะทัศนคติทพี่ ร้อมต่อการท�ำงานการ
ด�ำเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สามารถสร้างความร่วมมือทั้งในส่วนของสถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษา อีกทัง้ สามารถพัฒนาความรูค้ วามสามารถของครูดว้ ยการส่งครูเข้าฝึกงาน
กับสถานประกอบการและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
		 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะด�ำเนินไปด้วยดีหรือประสบความส�ำเร็จตามมาตรฐานนั้นจะต้อง
ด�ำเนินการการจัดการศึกษาหลายด้าน ดังที่ ประภาพรรณ ปรีวรรณ, ช่อเพชร เบ้าเงิน และชาญชัย วงศ์สีรสวัสดิ์ [1]
กล่าวว่า การพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีม่งุ ในแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ตามระบบทวิภาคี การ
พัฒนาจึงต้องเริ่มจากการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ครูผู้สอน การใช้สื่อ เทคโนโลยี การวัดผล
ประเมินผล รวมทั้งการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามผลการฝึกอบรมและการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประภาส เกตุไทย [2] ที่ศึกษาพบว่า ด้านครูผู้สอน ด้านผู้
บริหาร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ .01
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นการรวมกันของสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้า
ด้วยกัน จ�ำนวน 7 สถานศึกษาโดยมีหน้าที่ก�ำหนดยุทธศาสตร์และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนาแผนก�ำลังคนอาชีวศึกษาในระดับจังหวัดให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลัง
คนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด ประสานส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา [3] ได้
มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในหลายสถานศึกษา
จากการวิเคราะห์จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 พ.ศ. 2554-2558 ของสถานศึกษาใน
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราจ�ำนวน 7 สถานศึกษาโดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่
ได้มจี ดุ ทีค่ วรพัฒนาและข้อเสนอแนะให้แต่ละสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีค่ วรท�ำความร่วม
มือกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้นหรือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้นหรือฝึกทักษะปฏิบัติ
ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้นหรือร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อรับรองมาตรฐานด้านอาชีพ พบว่า มีจ�ำนวนสถานศึกษา
6 สถานศึกษาทีจ่ ะต้องปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและจากรายงานเรือ่ ง
การปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทยต่อสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ปรากฏว่า การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคียังประสบปัญหาหลายด้าน ท�ำให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีของประเทศไทยไม่เพิ่ม
ขึน้ คือ ในปัจจุบนั ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแย่งตัวผูท้ ไี่ ด้รบั ลงทุนฝึกอบรมจากสถานประกอบการทีจ่ ดั ทวิภาคี
อีกทั้งการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคียังไม่มีระบบประกันคุณภาพผู้จบการศึกษา ขาดองค์กรกลางที่จะเข้ามา
ช่วยประสานระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ [4] และจากรายงานการติดตามและประเมินผล การจัดการ
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า งบประมาณที่จัดสรรส�ำหรับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขาดแคลนและไม่
เพียงพอท�ำให้ครูฝึกสอนไม่ได้รับผลตอบแทนจากการสอน รวมถึงงบประมาณสนับสนุนการท�ำงาน เช่น การออก
ไปนิเทศนักเรียน นักศึกษาก็ไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน อีกทั้งรายงานยังพบอีกว่า ครูอาจารย์ในสถานศึกษาต้องมีความ
รูส้ กึ ร่วมและเห็นถึงความสำ� คัญของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีจงึ จะท�ำให้อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประสบความ
ส�ำเร็จได้ [5]
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทำ� การศึกษาว่า มีปจั จัยใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อการดำ� เนินการตาม
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
น�ำมาก�ำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ วางแผนในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา สามารถด�ำเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาก�ำลังคนของชาติได้ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาระดับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถาน
ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาระดับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษากับการ
ด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เพื่อศึกษาปัจจัย คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การก
ระตุน้ ทางสติปญ
ั ญา การคำ� นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีดำ� เนินการวิจยั

1. ประชากรในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 7 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 473 คน
2. กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อนและครูฝกึ ในสถานประกอบการสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2561 จาก 7 สถานศึกษา จ�ำนวน 214 คนได้มาโดยการด�ำเนินการดังนี้ 1) ก�ำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน [5] ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 214 คน 2) ค�ำนวณเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์จ�ำแนกตามสถานศึกษาทั้ง 7 สถานศึกษา พิจารณาจากจ�ำนวนของผู้บริหาร ครูผู้สอนและครูฝึกใน
สถานประกอบการ โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling)
3. การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากนัน้ น�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจำ� นวน 5 ท่านตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความ
เทีย่ งตรงด้านเนือ้ หา ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม จากนั้นน�ำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หลัง
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การปรับแก้แบบสอบถามตามคำ� แนะนำ� และนำ� แบบสอบถามไปใช้กบั ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อนและครู
ฝึกในสถานประกอบการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คนที่อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบหาความเชื่อม
มั่นของแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้ 1) ผู้วิจัยขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปเสนอต่อผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทราจำ� นวน 7 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
และวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยัง
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราทัง้ 7 สถานศึกษาด้วยตนเอง และ 3) ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของงแบบสอบถามจากนัน้ ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู แบบ Enter

สรุปผลการวิจยั

1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจยั พบว่า มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1 ระดับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู ผลการวิจัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เห็นความส�ำคัญของคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรองกาญจน์ เอกพิพฒ
ั น์วงศ์ [6] ทีพ่ บว่า คุณภาพชีวติ ในการทำ� งานของครูสงั กัดสำ� นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลอยู่ในระดับมาก
		 1.2 ระดับปัจจัยการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการวิจัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรามีการแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการเป็นตัวอย่างที่
ดีให้แก่ครู จนครูยอมรับและศรัทธา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญตา เกื้อกูลรัตน์ [7] พบว่า การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
		 1.3 ระดับปัจจัยการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการวิจัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างแรงจูงใจหรือท�ำให้ครูเกิดแรงบันดาลใจ ว่าครูมีคุณค่าและมี
ความส�ำคัญ รวมถึงท�ำการสร้างแรงจูงใจให้ครูได้เห็นถึงพลังและความเชื่อมั่นของครูเองว่าสามารถที่จะปฏิบัติงาน
ที่ท้าทายความสามารถได้ พร้อมที่จะมุ่งมั่นอุทิศตนรักและผูกพันต่อองค์การสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรกร วงศ์
สกุล [8] ซึ่งพบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง ด้าน
การเป็นผู้สร้างแรงดลใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
		 1.4 ระดับปัจจัยการกระตุ้นทางสติปัญญา ผลการวิจัย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนให้ครูเกิดความคิดริเริ่ม มีการกระตุ้นให้ครูได้ตระหนัก
ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อให้ครูหาแนวทางแก้ปัญหาในสถานศึกษาในแบบที่แตกต่างจากเดิม
และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้จริงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ หอมทวีโชค [9] พบว่า ระดับภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีด้าน การกระตุ้นทางปัญญา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

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

91

		 1.5 ระดับปัจจัยการคำ� นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการวิจยั มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ ง
มาจากผูบ้ ริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงออกให้ครูเห็นว่าผูบ้ ริหารเห็นความสำ� คัญของครูเป็นรายบุคคล
มีการดูแลช่วยเหลือพัฒนาครูเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง คำ� นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู อีกทัง้ ส่งเสริมให้ครู
ได้พฒ
ั นาตนเองเป็นรายบุคคลสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สมเกียรติ บาลลา [10] ทีพ่ บว่าระดับภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา อำ� เภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ด้านการ
ค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
2. ระดับการดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการ
วิจยั พบว่า มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 2.1 ระดับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากผูบ้ ริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีการด�ำเนินการ เตรียมความพร้อมผูเ้ รียนในเรือ่ ง การคัดเลือกผูเ้ รียนในด้านความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงนุช เพ็ชรชนะ
[11] ทีพ่ บว่า สภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำ� พูน ด้านครูและครูฝกึ
มีความเห็นว่ามาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียนมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
		 2.2 ระดับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
มาตรฐานการบริหารจัดการ โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีการดำ� เนินการ ด้านการจัดทำ� หลักสูตร การจัดทำ� แผนการฝึก จัดการเรียนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีการวัด
และประเมินผลด้วยวิธที หี่ ลากหลาย มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส�ำหรับนักเรียน
นักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรัชญนันท์ นิลสุขและปณิตา วรรณพิรณ
ุ [12] ทีพ่ บว่า ปัจจัยความสำ� เร็จของการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบด้วย ผูบ้ ริหารเป็นผูม้ วิ สิ ยั ทัศน์ทชี่ ดั เจน มีภาวะผูน้ ำ� และบริหารงานอย่างต่อเนือ่ ง
		 2.3 ระดับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการดำ� เนินการ เกีย่ วกับ การบริหารธุรการ การจัดทำ� แผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำ� เครือ่ งมือในการ
ตรวจสอบและประเมินผล การวิเคราะห์ศกั ยภาพความพร้อมของสถานประกอบการ การจัดหาเงินทุนในการจัดการเรียน
การสอน การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย การจัดให้มผี ปู้ ระสานงาน สอดคล้องกับ งาน
วิจยั ของ วรรณา ด้วงสว่าง [13] ที่ พบว่า ความส�ำเร็จของระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย มาตรฐาน
ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
2.4 ระดับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
มาตรฐานด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจ
เนือ่ งมาจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการดำ� เนินการตามข้อตกลงร่วมกัน โดยร่วมมือกัน บริหาร
ทรัพยากร บริหารผลประโยชน์ สร้างเสริมประสบการณ์ให้กบั บุคลากร การจัดท�ำสัญญาการฝึก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปรัชญนันท์ นิลสุขและปณิตา วรรณพิรณ
ุ [12] ทีพ่ บว่า วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ ระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคและยืดหยุน่ กับขัน้ ตอน เห็นประโยชน์ทจี่ ะได้รว่ มกัน เสียสละ
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม มองระบบทวิภาคีเป็นการพัฒนา บุคลากรมากกว่าเป็นภาระของโรงงานจึงทำ� ให้การจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีประสบความสำ� เร็จ
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3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจยั สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีก่ บั การดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
Y
X

X1
1.00
.630**
.893**
.942**
.928**
.952**
.957**

X2

X3

X4

X5

Y

X

1.00
.607**
.685**
.688**
.704**
.657**

1.00
.910**
.895**
.919**
.906**

1.00
.963**
.981**
.968**

1.00
.969**
.957**

1.00
.978**

1.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรากับการดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากทีส่ ดุ (rxy= .978) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 ส่วนผลการศึกษาความสัมพันธ์รายปัจจัยกับการดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
		 3.1 ปัจจัยด้านการกระตุน้ ทางสติปญ
ั ญา มีความสัมพันธ์กบั การดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ (rx4y = .981) ซึง่
มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก ระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั ของรุจริ ตั น์ นาคะรัมภะ [14] ทีศ่ กึ ษาพบว่า การกระ
ตุน้ ทางสติปญ
ั ญา มีความสัมพันธ์ระดับสูง อย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 กับความเป็นครูมอื อาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครูสงั กัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
		 3.2 ปัจจัยการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์กับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ (rx5y
= .969) ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก ระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัทรกร วงศ์สกุล [7] ทีท่ ำ� การศึกษา
พบว่าการเป็นผูส้ ร้างความสัมพันธ์กบั ผูต้ ามเป็นรายบุคคลมีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างมากอย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 กับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตลาดกระบัง
		 3.3 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานของครู มีความสัมพันธ์กบั การดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ (rx1y
= .952) ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก ระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ปวีณา บัวชูกา้ น [15] ทีท่ ำ� การศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวติ การทำ� งานของข้าราชการครูโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและ
รายด้านด้วยความสัมพันธ์กนั ระดับสูง
		 3.4 ปัจจัยการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์กบั การดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ (rx3y = .919) ซึง่ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวก ระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรรยารัตน์ แก้วปันขันธ์ [16] ทีท่ ำ� การศึกษาพบว่า
การสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนยั ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 กับประสิทธิผลของการ
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บริหารงานสถานศึกษา สังกัดสำ� นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำ� ปาง
		 3.5 ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์กับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
(rx2y = .704) ซึง่ มีความสัมพันธ์ในทางบวกระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมเกียรติ บาลลา [9] ทีท่ ำ� การศึกษาพบ
ว่า การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์หรือการสร้างบารมี มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางอย่างมีนยั สำ� คัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา อำ� เภอเมืองปทุมธานี สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีป่ ระถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1
4. ผลการศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีของอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตัวแปร
ค่าคงที่ (constant)
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู
ปัจจัยการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
ปัจจัยการสร้างแรงบันดาลใจ
ปัจจัยการกระตุ้นทางสติปัญญา
ปัจจัยการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคล

b
-.792
.213
.063
.100
.493
.267

S.E.b
.065
.039
.018
.029
.050
.044

b

.180
.052
.089
.456
.248

t
-12.280
5.438**
3.539**
3.376**
9.761**
6.086**

sig
.000
.000
.000
.001
.000
.000

R = .916, R2 = .838, S.E.est = .13567, F = 1786.348, p = 0.00
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถพยากรณ์การด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รอ้ ยละ 83.80 อย่างมีนยั สำ� คัญทีร่ ะดับ .01 ปัจจัยทีม่ อี ำ� นาจพยากรณ์มากทีส่ ดุ คือ การกระตุน้ ทางสติ
ปัญญา รองลงมา คือ การคำ� นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคล คุณภาพชีวติ ในการทำ� งานของครู การสร้างแรงบันดาลใจ และ การ
มีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ ตามลำ� ดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุกญ
ั ญา แช่มอินทร์และสัมมา รธนิธย์ [17] ทีพ่ บว่า การก
ระตุน้ การใช้ปญ
ั ญา การสร้างแรงดลใจโดยมีอำ� นาจการพยากรณ์รอ้ ยละ 45 และมีความคลาดเคลือ่ น ± 0.314 งานวิจยั ของ
รัตนา นาคมุสกิ บรรจง เจริญสุขและวรรณะ บรรจง [18] พบว่า การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก
ทีส่ ดุ กับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนยั ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และมีสมั ประสิทธิถ์ ดถอยของการทำ� นายเท่ากับ 0.374 งาน
วิจยั ของ อรุณรัตน์ บุง่ นาม [19] พบว่า คุณภาพชีวติ การทำ� งานของข้าราชการครูสง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 งานวิจยั ของ อุไรวรรณ คงสิม [20] ทีศ่ กึ ษาพบว่า การสร้าง
แรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทางปัญญา
และการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลสามารถร่วมกันทำ� นายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูไ้ ด้รอ้ ยละ 83.20 อย่างมีนยั
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และ งานวิจยั ของ จตุรภัทร ประทุม, ประยูร อิม่ สวาทและสมพงษ์ ปัน้ หุน่ [21] พบว่า การมีอทิ ธิพล
อย่างมีอดุ มการณ์ สามารถทำ� นายประสิทธิผลของสถานศึกษาได้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

94

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

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
		 1.1 จากการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู ด้านครูได้รับค่าตอบแทนจากการท�ำงานเพียงพอ
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีวิต มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรจัดสวัสดิการด้าน
ต่าง ๆ ส�ำหรับครูที่ท�ำการสอนระบบ ทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
		 1.2 จากการศึกษาพบว่า การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จนเป็นที่
ยอมรับจากผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ครู
		 1.3 จากการศึกษาพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ด้านผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงพลังในการ
ทำ� งานของตนเอง มีคา่ เฉลีย่ เป็นอันดับสุดท้าย ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้องสร้างแรงจูงใจด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ให้ครูเห็นพลัง
ความสามารถที่ครูมีอยู่ ว่าครูสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้
		 1.4 จากการศึกษาพบว่า การกระตุ้นทางสติปัญญา ด้านผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานวิจารณ์หรือแสดง
ความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารจึงควรเปิดโอกาสให้ครูได้วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น
เชิงสร้างสรรค์ ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย
		 1.5 จากการศึกษาพบว่า การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านผู้บริหารให้ความสนใจเอาใจใส่กับผู้ร่วม
งานให้พัฒนาความสามารถตามศักยภาพของตน ค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ดังนั้น ผู้บริหารจึงควร พัฒนาครูตาม
ศักยภาพให้ทั่วถึง ทั้งครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ข้าราชการครู รวมถึง ครูฝึกในสถานประกอบการ ตามศักยภาพ
		 1.6 คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานของครู การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทาง
สติปญ
ั ญาและการคำ� นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
ต้องมีการวางแผนการด�ำเนินการ บริหารจัดการองค์การ ก�ำหนดนโยบาย หรือเกณฑ์การทำ� งานให้มคี วามสอดคล้อง
เหมาะสมกับ คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของครู นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรง
จูงใจให้กับครูและบุคลากร กระตุ้นให้ครูได้มีความเชื่อมั่นว่าครูมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง รวม
ถึงค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ครูสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินการตาม
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้น
1.7 จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวติ ในการทำ� งานของครู การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ การสร้างแรงบันดาล
ใจ การกระตุน้ ทางสติปญ
ั ญาและการคำ� นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อการดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ิงานของ
ครู มีความเป็นธรรมในการบริหารงานและพิจารณาสวัสดิการด้านต่าง ๆ ตลอดจนประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง
สร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานร่วมกัน กระตุ้นเตือนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ช่วยกันแก้ไขปัญหา รวม
ถึงส่งเสริมและพัฒนาครูและครูฝึกโดยก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา บรรจุลงในแผนการปฏิบัติ
ราชการ ซึง่ จะส่งผลต่อการดำ� เนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครั้งต่ อไป
		 2.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
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		 2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่ประสบความ
ส�ำเร็จระดับชาติและนานาชาติเพื่อน�ำมาปรับใช้กับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
		 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
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