ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

339

การประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตามแนวคิด
การประเมินที่ใชทฤษฎีเปนฐาน: การวิเคราะหสมการโครงสรางพหุระดับ
Theory-driven Evaluation of Dual Vocational Training:
Multilevel Structural Equation Modeling
สิริอร สกุลเดช1
ญาณภัทร สีหะมงคล2
อนันท งามสะอาด3

บทคัดยอ

ความสําเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นผูเรียนจะตองมีคุณภาพในอยางนอย 3 ดาน
ไดแก สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยผูเรียนจะตอง
เปนผูมีความรู ความเขาใจในวิธีการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงาน สามารถแกปญหาเฉพาะดานและ
ทํางานรวมกับผูอื่นได มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการ
ทํางาน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุงหมายเพื่อ 1)พัฒนาทฤษฎีโปรแกรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 2)พัฒนาโมเดลความสัมพันธ เชิงสาเหตุพหุระดับป จจัย ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผู เรีย น 3)ประเมิน การ
จัด การอาชี ว ศึ กษาระบบทวิ ภ าคี และ4)ตรวจสอบความสั มพั น ธ เ ชิ งสาเหตุ พหุ ร ะดั บ ป จ จั ย ที่ มีอิทธิ พลต อ
คุณภาพผูเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ระยะที่ 1 เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี จํานวน 11 คน สวนกลุมตัวอยางระยะที่ 3 เปนครูนิเทศกจํานวน 10 คน ครูฝก จํานวน 39 คน และ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน 140 คน แบงเปน 39 กลุม ที่
กํ าลั งศึ กษาและฝ กอาชี พใน 34 สถานประกอบการ เครื่ องมื อ ที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ได แก แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง แบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคาแบบรูบริค 6 ระดับ และแบบประเมินโดย
ใชพฤติกรรมกําหนดระดับ 5 ระดับ ที่ผานการหาคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ ผลการวิจัย
พบว า ทฤษฎี โปรแกรมการจัด การอาชี วศึกษาระบบทวิ ภาคี ประกอบดว ย 2 สว นหลั ก คื อ โมเดลการจั ด
กระทํา และโมเดลการเปลี่ย นแปลงที่มีความเกี่ ยวของสั มพั นธ และเชื่อมโยงกั นอยางเปน ระบบ โมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีจํานวน 2
ระดับ ไดแก ระดับผูเรียน และระดับกลุมผูเรียน ประกอบดวย 10 ตัวแปร โดยตัวแปรทุกตัวผานเกณฑการ
ประเมินรอยละ 70 ที่กําหนดไว และผลการตรวจสอบตรงของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยที่
มีอิทธิพลตอคุณภาพของผูเรียน พบวา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยตัวแปรที่มีอิทธิสูงสุดตอ
คุณภาพของผูเรียน คือ คุณภาพของครูฝก
คําสําคัญ
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Abstract
Successful Dual Vocational Training programs will lead to quality of students in
three aspects: core competency, functional competency and students’ desirable
characteristics. The students must be knowledgeable, skilled in their work, understand how
to face problems and solve specific problems and work with others: their qualities will
include ethical conduct, attitude, habit of working properly and happily. Thus a program
theory for Dual Vocational Training (DVT), evaluated DVT management and investigated the
causal model factor effects on student quality. Data were collected by documenting and
structured interviews with 11 DVT on student quality. Data were collected by documenting
and structured interviews with 11 DVT experts, 140 Vocational Certificate students studying
in 4 schools and training in 34 enterprise, 10 supervisor teachers and 39 enterprise trainers.
Descriptive statistics and multilevel path analysis were used for quantitative data and
content analysis for qualitative data. Our DVT program theory shows who would be involved
in the DVT system and how to achieve the goals. The causal model consisted of ten
variables and met 70% of the evaluation criteria specified. The causal model factor was
found to match the empirical data. To achieve quality, stakeholders should follow the
program theory and focus on the variables that influence outcomes: the most important
was trainer quality.
Key words : Dual Vocational Training, student quality, Theory-based evaluation, program
theory,
บทนํา

การประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สารสนเทศเชิงคุณคาที่ไดมา
จากวิธีวิทยาการประเมินที่เหมาะสม จะมีความถูกตอง เชื่อถือได และเปนประโยชนในการพัฒนามิใชเปนการ
จับผิด ดังคํากลาวที่วา “Evaluation is not prove but to improve” (Stufflebeam และ Anthony.
1985) ดังนั้นการประเมินจึงเปนกลไกสําคัญที่จะนําไปสูการปรับปรุงเพื่อพัฒนาในทุกๆ ดาน (พิสณุ ผองศรี.
2551) โดยธรรมชาติของการประเมินตองการไดขอสรุปเชิงเกี่ยวกับคุณคาของสิ่งที่ถูกประเมิน และขอแนะนํา
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้น (สุวิมล วองวาณิช. 2552) ซึ่งการประเมินมุงตอบปญหาวา
อะไรควร สิ่งที่ควรนั้นเปนอยางไรโดยพิจารณาตามเกณฑที่ตั้งขึ้นวามีความสอดคลองกับธรรมชาติเพียงใด (ชัย
ลิขิต สรอยเพชรเกษม. 2557) และการประเมินยังมีบทบาทสําคัญอยางมากกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เพราะจะเปนวิธีการที่ทําใหไดคําตอบวาหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาไดปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร แลวผลการประเมินก็จะนําไปสูการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป (รัตนะ บัวสนธ. 2550)
การประเมินที่ใชทฤษฎีเปนฐาน (Theory-based evaluation) เปนวิธีการประเมินเชิงระบบ
ที่นักประเมินจะใชเครื่องมือมาตรฐานในการรวบรวมสารสนเทศวิเคราะหขอมูลและสรุปผลตามเกณฑ หรือ
มาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งการประเมินตามแนวคิดนี้ผูประเมินจะทําการตรวจสอบสถานการณ หรือเงื่อนไขของ
การนําโครงการไปสูการปฏิบัติและกลไกของโครงการที่อยูระหวางกระบวนการและผลลัพธ กลไกเชิงสาเหตุ
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ของโครงการควรจะถูกสํารวจภายในกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของสิ่งที่มุงประเมิน ดังนั้นในการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการจึงมีความจําเปนที่จะตองนําทฤษฎีที่เปนฐานของโครงการมาบูรณาการเขาสู
กระบวนการประเมิน ซึ่งรูปแบบการประเมินที่ยึดทฤษฎีนอกจากจะทราบผลการประเมินการแลวยังทําให
ทราบสาเหตุไดดวยวาผลที่ไดเปนเพราะเหตุหรือปจจัยใดบาง ทําใหเอื้อตอการนําผลการประเมินไปพัฒนาสิ่งที่
ประเมินไดตามปรัชญาการประเมิน ลักษณะการประเมินที่ยึดทฤษฎีจะมีการระบุตัวแปรตนและตัวแปรตาม
พรอมทั้งการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุ การประเมินตามแนวคิดนี้จะประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ สวนที่เปนผล
ซึ่งจะเนนเฉพาะผลที่ไดจากการประเมิน และสวนที่เปนเหตุซึ่งเปนสวนที่เพิ่มมาจากการประเมินโดยทั่วไปเนน
การศึกษาคนควา รวบรวมทฤษฎีหรืองานวิจัยตางๆ เพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการประเมินแลวนํามา
กําหนดลงในรูปแบบการประเมินแลวเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการทดสอบกับขอมูลเชิงประจักษตอไป ถา
ทฤษฎีมีความสอดคลองกับบริบทของโครงการจะทําใหสามารถตรวจสอบผลของโครงการไดอยางนาเชื่อถือ
(เยาวดี รางชัยกูล วิบูลยศรี. 2553, ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552, พิสณุ ผองศรี. 2551, Chen. 1990, Roger.
2000)
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนการจัดการศึกษาดานวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
โดยเกิดจากความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชา
พื้นฐาน วิชาชีพภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเบื้องตน สวนสถานประกอบการเปนผูดําเนินการฝกอาชีพ (สํานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. 2550) สอดคลองกับแนวคิดของ Prosser ที่วาการอาชีวศึกษาจะมี
คุณภาพก็ตอเมื่อมีการจัดสภาพแวดลอมการเรียนการสอนใหเหมือนกับการทํางานจริง ครูตองมีประสบการณ
ในการทํางานจริงมากอน มีทักษะในการใชเครื่องมือตางๆ ตองฝกผูเรียนดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักรกล ที่
เหมือนกับการทํางานจริง ฝกใหคิดแกปญหาอยางมีระบบ มีทักษะการปฏิบัติที่ถูกตอง มีอุปนิสัยและความคิด
ในการทํางานสอดคลองกับงานในแตละสาขาอาชีพ (กฤษมันต วัฒนาณรงค. 2549; อางอิงมาจาก Charles A.
Prosser. 1925)
จากการศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของตางประเทศ พบวา มีการรายงานของ The German Agency for Technical Cooperation ที่ระบุ
ไววา ประเทศไทยเริ่มจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานนี้ในป 1998 โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาในระบบนี้ จึงทําใหการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีมีตัวเลขสถานศึกษาที่เพิ่มขึ้นอยางจัดเจน จากเดิมในป 1995 มีเพียง 14 แหงและเพิ่มขึ้นเปน
120 แหงในป 1998 นอกจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นยังไมพบความกาวหนาของการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีใน
ดานอื่นๆ (Stockmann. 1999) และจากผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานแบบ SWOT Analysis ของเจาหนาที่
สงเสริ มอาชี ว ศึ กษาระบบทวิ ภ าคี พบจุ ด ออนของการดํ า เนิ น งานอาชี ว ศึกษาระบบทวิ ภ าคี ที่น า สนใจคื อ
ขาดการประเมินผล และขาดรูปแบบในการรายงานผล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550) และจาก
งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของทิพวรรณ สายพิณ (2546) พงษศาสตร
อภิธรรมพงศ (2549) ถวัลย ประชาชัย (2549) มงคล ราชบุตร (2550) และโสภณ เสาวลักษณ (2552) ซึ่งใช
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP model โดยมุงประเมินใน 4 ดาน ไดแก บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ
และผลลัพธ ซึ่งผลการประเมินจะทําใหทราบเพี ยงวาตัว แปรใดที่ผ านหรือไม ผานเกณฑที่กําหนดไว แตไม
สามารถระบุไดวาสาเหตุของการผานหรือไมผานในแตละดานหรือแตละตัวแปรนั้นไดรับอิทธิพลมาจากสาเหตุ
หรือปจจัยใดบาง
การวิเคราะหเสนทางพหุระดับเปนเทคนิควิธีการทางสถิติสําหรับใชวิเคราะหขอมูลที่มีตัวแปรอิสระ
หลายตัวที่สามารถจัดเปนระดับไดอยางนอย 2 ระดับขึ้นไป โดยตัวแปรระดับเดียวกันตางมีความสัมพันธซึ่งกัน
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และกัน และไดรับผลรวมกันจากตัวแปรระดับอื่นๆ การวิเคราะหเสนทางพหุระดับพัฒนาขึ้นเพื่อลบขอจํากัด
ของการวิเคราะหเสนทางแบบดั้งเดิมซึ่งมักเผชิญปญหาสําคัญ 3 ประการ คือ 1)ความลําเอียงของการสรุปขาม
ระดับ (Aggregation Bias) เกิดขึ้นจากการใชตัวแปรตางระดับวิเคราะหรวมเปนระดับเดียวกันดังนั้นการ
วิเคราะหพหุระดับจะชวยในการศึกษาสวนประกอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สังเกตได 2)ความผิดพลาด
ในการคํานวณคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Misestimated Standard Error) การวิเคราะหพหุระดับจะ
เปดโอกาสใหมีความผันแปรที่มีลักษณะเฉพาะของแตละกลุมได และ3)ปญหาความผันแปรของสัมประสิทธิ์
การถดถอย เกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางตัวแปรทํานายและตัวแปรตามมีความแตกตางกันระหวางกลุม
หรือองคกร ทําใหการประมาณคาสัมประสิทธิ์การถดถอยไมถูกตองเทาที่ควร (ศิริชัย กาญจนวสี. 2550,
Snijders และ Bosker. 1999) )
จากเหตุผลและความสําคัญที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยใชวิธีการประเมินที่ใชทฤษฎี
เปนฐาน ทั้งนี้เพื่อใหผูที่เกี่ยวของนําผลวิจัยไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ใหมีคุณภาพตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
3. เพื่อประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ ระหวาง เดือน มีนาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การดําเนินการวิจัย
โดยศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 11 คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีประสบการณในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5 ปขึ้นไป โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผานการหาคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง
มีคาตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
ระยะที่ 2 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของ
ผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
ระยะที่ 3 การประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและตรวจสอบความตรงของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของผูเรียน ผูใหขอมูล ไดแก ครูนิเทศก จํานวน
10 คน ครูฝก จํานวน 39 คน และผูเรียนที่ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จํานวน 140 คน แบงเปน 39
กลุม จาก 4 สถานศึกษ และ 34 สถานประกอบการ ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชการประเมิน
ตัวแปรตนเปนแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคาแบบรูบริค 6 ระดับ สวนการประเมินตัวแปรตาม ใช
แบบประเมินพฤติกรรมกําหนดระดับ (Behaviorally Anchored Rating Scales: BARS) 5 ระดับ โดย
เครื่องมือที่ใชไดผานการหาคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีคา ตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 การ
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วิเคราะหผลการประเมินโดยคํานวณคารอยละเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว สวนการตรวจสอบความตรง
ของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของผูเรียนกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
ใชโปรแกรม Mplus 6.12 พิจารณาความสอดคลองตามดัชนีในการตรวจสอบ ได แก คา χ /df, คา CFI, คา
TLI, คา Standardized RMR (Hox. 2010, Goffin. 2007)
2

ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบวา การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี มีความสอดคลองกับทฤษฎีโปรแกรมตามแนวคิดทฤษฎีเชิงสาเหตุ และมีองคประกอบหลัก 2
สวน คือ โมเดลการกระทํา และโมเดลการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแตละองคประกอบมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน
สัมพันธ ดังภาพประกอบ 1
โมเดลการกระทํา
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สถานศึกษา/งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สถานประกอบการที่
ใหความรวมมือ
ความรวมมือระหวาง
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ

จัดทําโปรแกรมการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ผูเรียนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี

Determinants
Intervention
การดําเนินงานการ
จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

สถานศึกษาเตรียมความพรอม
ผูเรียนดานทักษะพื้นฐานที่
จําเปนตามสาขาวิชาชีพ
สถานประกอบการฝกอาชีพ
ตามสาขาวิชาชีพ

โมเดลการเปลีย่ นแปลง
Outcomes
คุณภาพของผูเรียน
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

ภาพประกอบ 1 ทฤษฎีโปรแกรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2. การพั ฒ นาโมเดลความสั มพั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ พหุ ร ะดั บ ป จ จั ย ที่ มีอิ ทธิ พ ลต อคุ ณ ภาพของผู เ รี ย น
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากการศึกษาสวนประกอบของทฤษฎีโปรแกรม พบวา มีตัวแปรที่เกี่ยวของกับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 10 ตัวแปร แบงออกเปน 2 ระดับ ดังภาพประกอบ 2
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คุณลักษณะอันพึงประสงค (AT)
การสนับสนุนของผูปกครอง (PS)
การสนับสนุนของผูปกครอง (PS)

ระดับผูเรียน

ระดับผูเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค (AT)

สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป CC)

สมรรถนะหลักและ

ระดับกลุมผูเรียน

สมรรถนะหลั
กและ
สมรรถนะทั
่วไป (CC)
สมรรถนะทั่วไป (CC)

คุณภาพของครูนเิ ทศก (QS)

คุณภาพของครูนเิ ทศก (QS)

ลักษณะของแหลงฝกอาชีพ (TR)

การจัดการฝกอาชีพ (TN)

คุณลักษณะอันพึง

การจัดการฝกอาชีพ (TN)

การวั
ผล
การวัดดและประเมิ
และประเมินนผล
การฝ
ก
อาชี
พ
(TA)
การฝกอาชีพ (TA)
เครื่อเครื
งมื่อองมืเครื
่องจั่อกงจัรฝกกรฝอาชี
พ พ(TM)
อ เครื
กอาชี
(TM)

สมรรถนะวิชาชีพ (FC)

สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป CC)

ระดับกลุมผูเรียน

ลักษณะของแหลงฝกอาชีพ (TR)

สมรรถนะวิชาชีพ (FC)

ภาพของครู
คุคุณณภาพของครู
(QT)
ฝกฝก(QT)

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
ประสงค
(AT) (AT)

สมรรถนะวิ
สมรรถนะวิ
ชาชีพชาชีพ
(FC) (FC)

ภาพประกอบ2 2โมเดลความสั
โมเดลความสัมมพัพันนธธเเชิชิงสาเหตุพพหุหุรระดั
อคุอณคุภาพของผู
เรียนเรียน
ภาพประกอบ
ะดับบปปจจจัจัยยทีที่มีอ่มิทีอธิิทพธิลต
พลต
ณภาพของผู
ตามสมมติฐฐาน
ตามสมมติ
าน
ผลการประเมินการจั
นการจัดดการอาชี
การอาชีววศึศึกกษาระบบทวิ
ษาระบบทวิภภาคีาคีและการตรวจสอบความสั
มพัมนธพัเนชิธงสาเหตุ
3. 3.ผลการประเมิ
และการตรวจสอบความสั
เชิงสาเหตุ
พหุ
ร
ะดั
บ
ป
จ
จั
ย
ที
ม
่
อ
ี
ท
ิ
ธิ
พ
ลต
อ
คุ
ณ
ภาพของผู
เ

รี
ย
นอาชี
ว
ศึ
ก
ษาระบบทวิ
ภ
าคี
เป
น
ดั
ง
นี
้
พหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เปนดังนี้
ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 10 ตัวแปร โดยรวม ไดคะแนน
3.13.1ผลการประเมิ
นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 10 ตัวแปร โดยรวม ไดคะแนน
รอยละ 80.45 อยูในระดั บดี มาก และเมื่อพิจ ารณาเปนรายตัวแปร พบวา ผลการประเมิน มากที่สุ ดคื อ
รอยละ
80.45 อยู ในระดั บดี มาก และเมื่อพิจ ารณาเปนรายตัวแปร พบวา ผลการประเมิน มากที่สุ ดคื อ
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการฝกอาชีพ (TM) ไดคะแนนรอยละ 94.15 อยูในระดับดีมาก รองลงมา
เครื่อไดงมืแกอ ลัเครื
่องจักรและอุงฝปกกรณ
กอาชีบพสนุ(TM)
ไดปคกครอง
ะแนนร(PS)
อยละและคุ
94.15
อยูในระดันบิเทศก
ดีมาก(QS)
รองลงมา
กษณะของแหล
อาชีพในการฝ
(TR) การสนั
นของผู
ณภาพของครู
ได
ไดแคะแนนร
ก ลักษณะของแหล
ง
ฝ
ก
อาชี
พ
(TR)
การสนั
บ
สนุ
น
ของผู

ป
กครอง
(PS)
และคุ
ณ
ภาพของครู
น
ิ
เ
ทศก
(QS)
อยละ 93.50, 90.63 และ 84.43 ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปร อยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมิน ได
คะแนนร
93.50, 90.63
ตามลํอยละ
าดับ70.90
ซึ่งทั้งอยู3 ใตันระดั
วแปรบดีอยูในระดับดีมาก สวนผลการประเมิน
ต่ําที่สอุดยละ
คือ สมรรถนะวิ
ชาชีพและ
(FC)84.43
ไดคะแนนร
ต่ําที่สุด คือ สมรรถนะวิ
ชาชีพ (FC) ไดคะแนนรอยละ
อยูในระดั
3.2 ผลการตรวจสอบโมเดลความสั
มพั70.90
นธเชิงสาเหตุ
พหุรบะดัดีบปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของ
ผลการตรวจสอบโมเดลความสั
มพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของ
ผูเรียนอาชี3.2
วศึกษาระบบทวิ
ภาคี
1) ผลการตรวจสอบการแจกแจงของข
อมูลกอนทําการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
ผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
สมมติฐานกับข1)อมูลผลการตรวจสอบการแจกแจงของข
เชิงประจักษ ขอมูลดานความเบ พบวอามูตัลวกแปรทุ
วมีการแจกแจงแบบปกติ เนื่องจากค
า
อนทํกาตัการตรวจสอบความสอดคล
งของโมเดล
สัมฐประสิ
ีคาเขากใกล
อมูลชุดนี้มพบว
ีความเบ
ในชวงก-0.67
ถึง 0.08 และตัวแปรสวเนื
นใหญ
มี า
สมมติ
านกับทขธิ์คอวามเบ
มูลเชิงมประจั
ษ ขศอูนมูยลโดยข
ดานความเบ
า ตัอวยูแปรทุ
ตัวมีการแจกแจงแบบปกติ
่องจากค
ลั
ก
ษณะการแจกแจงแบบเบ
ท
างซ
า
ยเล็
ก
น
อ
ย
โดยมี
ค

า
อยู

ใ
นช
ว
ง
-0.67
ถึ
ง
-0.25
แสดงว
า
การจั
ด
การ
สัมประสิทธิ์ความเบมีคาเขาใกลศูนย โดยขอมูลชุดนี้มีความเบอยูในชวง -0.67 ถึง 0.08 และตัวแปรสวนใหญมี
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีการดํ
าเนิานยเล็
การตามตั
้คอนข
งมีคะแนนตามตั
แปรตางๆ
สูงกวดาการ
ลั ก ษณะการแจกแจงแบบเบ
ท างซ
ก น อ ยวแปรเหล
โดยมี คา านีอยู
ใ นชางมากจึ
ว ง -0.67
ถึ ง -0.25 วแสดงว
า การจั
่ย เมื่อพิจารณาค
า ตัวบงวชีแปรเหล
้สวนใหญามนีีค้คาอความโด
งเขาใกล
ูนย โดยมีคาอยู
ในชวางงๆ
-0.82
อาชีควาศึเฉลี
กษาระบบทวิ
ภาคีมาีกความโด
ารดําเนิง นพบว
การตามตั
นขางมากจึ
งมีคศะแนนตามตั
วแปรต
สูงกวา
ถึง 0.16 มีโคงของการแจกแจงต่ํากวาปกติ (คาความโดงมีคาเปนลบ) แสดงวาตัวแปรมีการกระจายของขอมูล
คาเฉลี่ย เมื่อพิจารณาคาความโดง พบวา ตัวบงชี้สวนใหญมีคาความโดงเขาใกลศูนย โดยมีคาอยูในชวง -0.82
มาก ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยตอไปโดยไมมีการแปลงคาของขอมูล สวนการตรวจสอบ
ถึง 0.16
โคงของการแจกแจงต่
าปกติ
าความโด
มีคาเปบนผูลบ)
แสดงวามตัผูวเแปรมี
การกระจายของข
คาสัมมีประสิ
ทธิ์สหสัมพันธของตัําวกว
แปรทุ
กตัว(คในแต
ละคูทั้งงในระดั
เรียนและกลุ
รียน พบว
า มีคาอยูในชวงอมูล

มาก ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยตอไปโดยไมมีการแปลงคาของขอมูล สวนการตรวจสอบ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทุกตัวในแตละคูทั้งในระดับผูเรียนและกลุมผูเรียน พบวา มีคาอยูในชวง
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0.078 ถึง 0.582 ซึ่งเปนความสัมพันธแบบมีทิศทางเดียวกันคือคาความสัมพันธเปนบวก และมีคาไมเกิน 0.8
แสดงวาตัวแปรของขอมูลชุดนี้ไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (multicollinearity) (Hair และคณะ. 2010)
จึงเหมาะสมที่จะนําไปใชในการวิเคราะหอิทธิพลเสนทางตอไป
2) ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอคุณภาพของผูเรียน กอนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยทําการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรที่ศึกษาวา
นอกจากจะมีความผันแปรภายในกลุม (Within) แลวยังมีความผันแปรระหวางกลุม (Between) เหมาะสมที่
จะนํามาวิเคราะหพหุระดับหรือไม โดยพิจารณาจากคาสหสัมพันธภายในชั้น (Interclass correlation: ICC)
จะตองมีคาขนาดใหญ (>.05) (Snijders และ Bosker. 1999) ซึ่งพบวา สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
สมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีคา ICC เทากับ 0.118, 0.185 และ 0.187 ตามลําดับ
แสดงวา ขอมูลชุดนี้มีความสอดคลองกันสูงและมีความผันแปรเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหพหุระดับตอไป
ผลการวิเคราะหดังตาราง 4 และ ภาพประกอบ 3
ตาราง

4 ขนาดอิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม(IE) อิทธิพลรวม(TE) ของตัวแปรตนที่สงผลตอ
ตัวแปรตามและคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ(R2)

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม
ระดับผูเรียน
FC
CC
AT
ระดับกลุมผูเรียน

FC

CC

ขนาดอิทธิพล
อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE)

อิทธิพลรวม (TE)

CC
AT
PS
AT
PS
PS

0.402**
0.243*
0.499**
0.173
0.223*

0.131**
0.119**
0.112*
-

0.402**
0.289**
0.119**
0.499**
0.285**
0.223*

QT
TN
TA
TM
TR
QS
QT
TN
TA
TM
TR
QS

0.694**
0.291*
0.627*
0.561

0.273*
0.220
0.371**
0.125
-0.003
0.247*
0.200
0.294
0.113
0.002

0.694**
0.273*
0.220
0.662**
0.125
-0.003
0.627*
0.247*
0.200
0.294
0.113
0.559

R2

0.325
0.318
0.050

0.803

0.858
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ตาราง

4 (ตอ)

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม
ระดับกลุมผูเรียน

ขนาดอิทธิพล
อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางออม (IE)

QT
0.479*
TN
TA
TM
AT
TR
QS
0.343*
TN
0.394**
TA
0.318*
QT
TM
0.234*
TR
QS
TM
0.309*
TR
0.459**
TN
QS
-0.016
TM
0.568**
TA
QS
0.008
χ =17.869, df=17, p=.397, CFI=0.996, TLI=0.991
**p<.01, *P<.05
2

อิทธิพลรวม (TE)

R2

0.479*
0.189*
0.189*
0.152
0.152
0.416
0.257
0.257
0.087
0.087
-0.002
0.341
0.394**
0.318*
0.302**
0.536**
0.546
0.181*
0.181*
-0.004
-0.004
0.309*
0.389
0.459**
-0.016
0.568**
0.324
0.008
RMSEA=0.019, SRMRW=0.047, SRMRB=0.088
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0.950

PS

0.675

0.243*
0.499**

0.173

CC

Within Level

FC

0.402**
R =0.318
0.682

TR

CC

0.561

QS

-0.016

0.459**

0.611
TN

0.309*

TA

0.568**

0.343*

0.627*
AT

2

R =0.389

0.394**
0.676
R2=0.324
0.318*
0.234*

0.449
QT
R2=0.546

0.142
R2=0.858
0.584
R2=0.416

0.479*
0.197
0.694**

0.291*

TM
χ2=

R2=0.325

2

Between Level

0.008

9

R2=0.050

AT

0.223*

347

FC

R2=0.803
หมายเหตุ
**p<.01, *p<.05
มีนัยสําคัญ
ไมมีนัยสําคัญ

17.869, df=17, p= 0.397, CFI=0.996, TLI=0.991,
SMSEA= 0.019, SRMRW=0.047, SRMRB=0.088

ภาพประกอบ 3 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของผูเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จากตาราง 4 และภาพประกอบ 3 พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับมีความสอดคลอง
กั บ ข อมู ล เชิ งประจั กษ โดยพิ จ ารณาจากค า สถิ ติ ที่ใ ช ต รวจสอบความตรงของโมเดล ได แ ก χ =17.869,
df=17, p=.397, CFI = 0.996, TLI = 0.991, RMSEA=0.019, SRMRW=0.047, SRMRB=0.088, จะเห็นวา
χ /df มีคานอยกวา 2 คาความนาจะเปนไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คา CFI และ TLI มีคามากกวา 0.95 ถือวา
อยูในเกณฑดีมาก คา SMSEA นอยกวา 0.05 ถือวาโมเดลสอดคลองดีมาก คา SRMRW นอยกวา 0.05 ถือวา
สอดคลองดี (Hox. 2010, Goffin. 2007) สวนคา SRMRB มีคาสูงกวา 0.08 เล็กนอย ถือวารูปแบบนั้นมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Muthén และ Muthén. 2012)
2

2
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลตามขอคนพบที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ดังนี้
1. ทฤษฎีโปรแกรมการจัดการอาชี วศึกษาระบบทวิ ภาคี ประกอบไปดวย 2 สวนหลัก คื อ
1) โมเดลการกระทํา โดยสถานศึกษาทําความรว มมื อกับ สถานประกอบการจัด ทําโปรแกรมการฝกอาชี พ
สําหรับผูเรียน และ 2) โมเดลการเปลี่ยนแปลงการโดยเริ่มจากสถานศึกษาจัดเตรียมความพรอมดานสมรรถนะ
หลักที่จําเปนตอการฝกอาชีพควบคูไปกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันดีงามใหกับผูเรียน
หลังจากนั้นจึงสงผูเรียนไปฝกอาชีพในสถานประกอบการตามโปรแกรมที่ไดกําหนดไว เมื่อสําเร็จการศึกษา
ผูเรียนควรจะมีคุณภาพอยางนอยใน 3 ดาน ไดแก สมรรถนหลักและสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งจะเห็นไดวาทฤษฎีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับแนวคิดการประเมิน
โดยเนนทฤษฎีที่พยายามจะเขาใจถึงธรรมชาติของสิ่งที่มุงประเมิน โดยทําใหรูวามีใครบางที่เขามาเกี่ยวของใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีกิจกรรมการดําเนินงานอยางไรเพื่อไปสูผลลัพธที่ตองการ (พิสณุ ฟองศรี.
2551, ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552, สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2553, Chen. 2005) โดยผูที่สนับสนุนและทําการ
วิจัยตามแนวความคิดนี้ ไดแก วิยะดา แหลมตระกูล (2546) โสมฉาย บุญญานันต (2549) Sidani และ
Sechrest (1999) Umble และคณะ (2000) และ Adedokun และคณะ (2011) และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของดวงแกว คงเพชรศักดิ์ และคณะ (2557) ที่พบวา การใชกระบวนการประเมินเปนการใช
ประโยชนจากการประเมินขณะผูมีสวนรวมกําลังดําเนินการประเมิน เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดานเจต
คติ ความรู และพฤติกรรมการประเมิน และผลการวิจัยของสุพจน ดวงเนตร และคณะ (2557) ที่พบวา
หนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินโครงการใดๆ ควรมีการพิจารณากรอบแนวทางและรูปแบบการประเมิน ใหมี
ความชัดเจน วางแผนการประเมินใหครอบคลุมมาตรฐานการประเมิน โดยคํานึงถึงรายละเอียดในทุกๆ ตัวบงชี้
ทั้งนี้เพื่อใหการประเมินโครงการสามารถใหสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตอไป
2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของผูเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี มีตัวแปรที่เกี่ยวของ จํานวน 10 ตัวแปร แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับผูเรียน และระดับกลุม
ผูเรียน ซึ่งเปนโมเดลที่สรางความกระจางเกี่ยวกับการนําทฤษฎีโปรแกรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ไปดําเนินการใหผูเรียนเกิดคุณภาพตามที่ตองการ สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาโมเดลตรรกะ โดยนําทฤษฎี
ตางๆ มาใชรวมกับวิธีการวิเคราะหที่เหมาะสมเพื่อทดสอบทฤษฎีดวยขอมูลเชิงประจักษ และยังชวยในการ
ตัดสินใจวาสิ่งที่ประเมินนั้นประสบความสําเร็จเพราะปจจัยใดเปนสาเหตุเพื่อจัดทําขอเสนอแนะสําหรับการ
พัฒนาสิ่งที่ประเมินไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้โมเดลยังชวยในการกําหนดตัวแปรและ
ตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินและทําใหสามารถออกแบบการเก็บขอมูลเพื่อวัดความสําเร็จตามผลผลิตที่ตองการ
ใหเกิดขึ้น (สุวิมล วองวาณิช. 2552, ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552, Roger. 2000,)
3. การประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบวา ตัวแปรทั้ง 10 ตัว ผานเกณฑการ
ประเมินรอยละ 70 ที่กําหนดไว แสดงวาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีการดําเนินการตามตัวแปร
เหลานี้คอนขางมาก จึงมีคะแนนการประเมินตามตัวแปรตางๆ สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว สวนการตรวจสอบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุพหุระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปรากฎผลดังนี้
3.1 สมรรถนะวิ ชาชีพ ในระดับ ผูเ รีย นได รับ อิทธิพลทางตรงมากจากสมรรถนะหลั กและ
สมรรถนะ ไดรั บอิ ทธิพลทั้งทางตรงและทางออมมาจากคุณลักษณะอั นพึ งประสงคของผู เรีย น และไดรั บ
อิทธิพลทางออมมาจากการสนับสนุนของผูปกครอง โดยทั้ง 3 ตัวแปร รวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
สมรรถนะวิชาชีพไดรอยละ 32.50 และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
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แสดงวากอนสงผูเรียนออกไปฝกวิชาชีพในสถานประกอบการสถานศึกษาไดมีการเตรียมความพรอมของผูเรียน
ในเรื่องของความรูพื้นฐานที่จําเปนตอสาขาวิชาชีพนั้นๆ และทําความเขาใจกับผูปกครองกอนสงผูเรียนออกไป
ฝกอาชีพจึงไดรับความรวมมือและการสนับสนุนที่ดี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Harnischfeger และ
Wiley (1978) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดรับอิทธิพลจากความรูเดิมของผูเรียน และภูมิหลังทางดาน
ครอบครัว Bloom (1982) ที่พบวา ตัวแปรพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยและตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะดานจิตพิสัย มี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Walberg (1990) ที่พบวา สิ่งแวดลอมทางบานเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ผลผลิตทางการศึกษา Morrow และ Wilson (1961) พบวา เด็กทีป่ ระสบความเร็จทางการเรียนนั้นเปนผลมา
จาก พอแมดูแลเอาใจใสอยางดี ยอมรับเด็ก ใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งใหกําลังใจและไม
เรงรัดเกี่ยวกับความสําเร็จทางการเรียนมากเกินไป สวนเด็กที่ประสบความสําเร็จทางการเรียนต่ํานั้นมีพอแมที่
ชอบข มขู เข มงวดกวดขั น เด็ ก จนเกิ น ไป ลงโทษเด็ กบ อยๆ หรื อ ให ค วามคุ มครองปกป องเด็ กมากเกิ น ไป
GonZalez-Pienda และคณะ (2002) พบวาตัวแปรดานครอบครัวและดานผูเรียนสงผลทางออมตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สวนในระดับกลุมผูเรียน ไดรับอิทธิพลทางตรงมากจากคุณภาพของครูฝก ไดรับอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางออมจากเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการฝกอาชีพและไดรับอิทธิพลทางออมจาก
การจัดการฝกอาชีพ โดยทั้ง 3 ตัวแปร รวมกันอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะวิชาชีพ ไดรอยละ 80 และ
ตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลรวมสูงสุด คือ คุณภาพของครูฝก แสดงใหเห็นวาครูฝกที่มีความรูความสามารถในการ
จัดการฝกอาชีพโดยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่สอดคลองกับวิชาชีพทําให
ผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพสูงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของกฤษมันต วัฒนาณรงค (2549) ที่วาการเรียนดาน
วิชาชีพนั้นสิ่งสําคัญคือ วัสดุอุปกรณตลอดจนครุภัณฑในการฝกงานเพื่อที่จะใชในการฝกปฏิบัติจริงจนเกิด
ความชํานาญ และความปลอดภัยของอาคารสถานที่ตางๆ ยังเปนปจจัยที่สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ Bloom (1982) ซึ่งพบวา เมื่อนําตัวแปรพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยที่มีมากอนการเรียนรวมกับตัวแปร
ทางดานคุณลักษณะดานจิตพิสัย จะสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดมากกวา
รอยละ 80 และถาอยูภายใตสภาพการณที่ดีพรอมทุกอยาง ตัวแปรพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ตัวแปรเกี่ยวกับ
ลักษณะดานจิตพิสัยและตัวแปรเกี่ยวกับคุณภาพการสอนจะสามารถอธิบายความแปรปรวนไดถึงรอยละ 90
3.2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปในระดับผูเรียน ไดรับอิทธิพลทางตรงจากคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน และไดรับอิทธิทางออมจากการสนับสนุนของผูปกครองโดยทั้ง 2 ตัวแปรรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดรอยละ 32 และตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลรวม
สูงสุดคือ คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนแสดงใหเห็นวาการที่ผูเรียนมีสมรรถนะหลักที่จําเปนตอการเรียน
วิชาชีพนั้นควรเกิดจากคุณลักษณะที่ดีของตัวผูเรียนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนทั้งจากสถานศึกษาและการเอาใจใส
ของครอบครัว ซึ่งตามแนวคิดของ Australian Education Council (1992) ที่วาสมรรถนะหลัก ถือเปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและเปนสิ่งจําเปนในองคกรการทํางาน และสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ Minke และ Anderson (2005) ที่พบวา ผูปกครองใหความสําคัญของการศึกษาของลูกและมีสวนชวย
ให เ ด็ ก เรี ย นรู ไ ด ดี ขึ้ น ความร ว มมื อ ระหว า งครอบครั ว และครู ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป น
กระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวางครอบครัวและครูใหมีความเขาใจกันมากขึ้น ทําใหเด็กไดรับโอกาส
ในการพัฒนาทักษะในทุกๆ ดานดียิ่งขึ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของขวัญจิต ธรรมศิรารักษ และคณะ
(2554) ที่พบวาการที่ผูสําเร็จการศึกษาเปนผูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการจะทําใหสามารถประกอบอาชีพไดทันทีซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพขององคกรใหสูงขึ้น
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สวนในระดับกลุมผูเรียน ไดรับอิทธิพลทางตรงมากจากคุณภาพของครูฝก และไดรับ
อิทธิพลทางออมจากการจัดการฝกอาชีพ โดยทั้ง 2 ตัวแปร รวมกันอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป ไดรอยละ 86 และตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลรวมสูงสุด คือ คุณภาพของครูฝก แสดงใหเห็น
วาการที่ผูเรียนเขาไปฝกอาชีพในสถานประกอบการนอกจากจะทําใหผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่สูงขึ้น ครูฝก
และกระบวนการฝกอาชีพยังมี สวนชวยใหผูเ รียนมีการพัฒนาสมรรถนะหลั กเพิ่มขึ้นอีกดว ย สอดคลองกั บ
ผลการวิจัยของ Moore (2008) ที่พบวา พฤติกรรมการสอนของครูมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
โดยชั้นเรียนที่ครูมีการดําเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนไดดีนักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาชั้น
เรียนที่ครูมีการดําเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนไดไมดี
3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ในระดับผูเรียน ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการ
สนับสนุนของผูปกครอง และรวมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไดรอย
ละ 5.00 จะเห็นไดวาการสนับสนุ นของผูปกครองทําใหผูเรียนมีคานิย มอันดีงาม คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนและไดรับการยอมรับที่ดีจาก
สังคมอันจะสงผลใหผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สอดคลองกับผลการวิจัยของรุงเรือง
สุขาภิรมย และอรุณี สถานุพงษ (2544) ที่พบวา ความสัมพันธใกลชิดระหวางบานและโรงเรียนมีผลตอการ
เรียนรูของเด็ก และยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีดานจิตใจ สังคม อารมณ ซึ่งสงผลตอความกาวหนาของชีวิต
ในอนาคต สิทธิศักดิ์ ชําปฏิ (2551) พบวา อาจารยที่ปรึกษาและผูปกครองที่ดูแลนักศึกษาโดยการประสานงาน
อยางใกลชิด เปนปจจัยสําคัญที่สามารถสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาไดเปนอยางดี Enciso
(2000) ที่พบวา ผูบริหารเห็นวาครูคือสิ่งแรกที่จะทําใหการปลูกฝงวินัยประสบผลสําเร็จและนักเรียนเห็นวา
ผูปกครองเปนสวนสําคัญที่สุดในการปลูกฝงวินัย
สวนในระดับกลุมผูเรียน ไดรับอิทธิพลทางตรงจากคุณภาพของครูฝก และคุณภาพของครู
นิเทศก และไดรับอิทธิพลทางออมจากการจัดการฝกอาชีพ โดยทั้ง 3 ตัวแปร รวมกันอธิบายคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของผูเรียนไดรอยละ 42 และตัวแปรที่มีขนาดอิทธิพลรวมสูงสุด คือ คุณภาพของครูฝก แสดงให
เห็นว าครู ฝกและกระบวนการจัดการฝ กอาชีพ มี สวนสําคัญในการหลอหลอมการเปนผู มีคุณลั กษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน และการติดตามดูแลเอาใจใสของครูเทศกยังมีชวยใหผูเรียนเปนผูมีคุณสมบัติที่พึงประสงค
ของสังคม สอดคลองกับผลการวิ จัยของรักพงษ ศรีจัน ดารี (2551) ที่พบว านักเรียนที่ไดรับการเสริมสราง
คุ ณลั ก ษณะอั น พึ งประสงค โ ดยใช กลยุ ทธ ก ารจู ง ใจ การเสริ มแรงและการนิ เ ทศติ ด ตาม มี คุ ณลั กษณะอั น
พึงประสงคดีขึ้น คิดเปนรอยละ 93.30
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้น ผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายตองดําเนินงานตามทฤษฎีโปรแกรมที่ไดกําหนดไวและใหความสําคัญกับตัวแปรทั้งในระดับ
ผูเรียนและระดับกลุมผูเรียน
1.2 กอนสงผูเรียนออกไปฝกอาชีพในสถานประกอบการ สถานศึกษาควรจัดเตรียมผูเรียนใหมี
ความพรอมทั้งทางดานความรูพื้นฐานที่จําเปนกับวิชาชีพควบคูไปกับคานิยมอันดีงาม คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และทําความเขาใจกับผูปกครองถึงประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับจากการฝกอาชีพ เพราะ
ผูปกครองมีผลอยางยิ่งที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13

351

1.3 หลังจากสงผูเรียนออกไปฝกอาชีพในสถานประกอบการสถานศึกษาจําเปนตองสงครูนิเทศก
ออกไปติดตาม ดูแลชวยเหลือผูเรียนในระหวางการฝกอาชีพ เปนประจําอยางตอเนื่อง
1.4 สถานประกอบการควรจั ดสถานที่ให มีความเหมาะสม ปลอดภั ย และเอื้ อต อการเรี ย นรู
จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการฝกอาชีพ ที่ทันสมัย เพียงพอ และสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ของผูเรียน มีการพัฒนาคุณภาพของครูฝกใหใชเทคนิควิธีจัดการจัดการฝกอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของผูเรียนมีการวัดและประเมินผลควบคูไปกับการจัดการฝกอาชีพ และรายงานผลการฝกอาชีพใหสถานศึกษา
ทราบอยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ในการศึกษาครั้งตอไปเพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางขึ้นจนครอบคลุมปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยเฉพาะปจจัยดานครูนิเทศก ที่
พบวา ที่ไมมีอิทธิพลตอกระบวนการฝกอาชีพ การวัดและประเมินของครูฝก สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปของผูเรียน ดังนั้นควรมีการศึกษาถึงปญหาที่เกี่ยวของอยางละเอียด ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวอยางแทจริง
2.2 จากผลการวิจัยพบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ดังนั้นเพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปอยางตอเนื่อง ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ
การพั ฒ นารูป แบบการฝกอบรมครู ฝกให มีความรู ความชํ านาญเกี่ ย วกับ เทคนิ ควิ ธีจั ด การจั ด การฝ กอาชี พ
การวัดและประเมินผลการฝกอาชีพ เปนตน
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