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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
ผูบริหาร ศึกษาระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของครูและครูฝก
และศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประชากร ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน/ครูฝก ผูเรียนระดับ ปวช./ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร รวมท้ังสิ้น
112 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแกแบบสอบถามสํารวจรายการสําหรับผูบริหาร และ
แบบสอบถามประมาณคา 5 สําหรับครู ครูฝก และผูเรียน สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารมีความเห็นวา การบริหารจัดการ โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดาน
คุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดานคุณภาพความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ และดานคุณภาพการบริหารจัดการ ตามลําดับ ครูและครูฝก
มีความเห็นวา การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดาน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดานคุณภาพความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ดานคุณภาพการบริหารจัดการ สวนผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานคุณภาพความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดานคุณภาพการบริหาร
จัดการ และดานคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
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ABSTRACT
The objectives of this study were to assess the administrators’ management on

the dual vocational education system in the college, study the operational level of
pedagogical approach among college teachers and corporate training teachers, and
also survey the satisfactory level among students in the college. The number of 112
populations consisted of administrators, teachers/training teachers, and vocational
certificate learners/high vocational certificate learners in the program of animal
science. The instrument was a check-list questionnaire for collecting the data from
administrators and a five-rating scale questionnaire for collecting the data from
teachers, training teachers, and learners. The statistical treatment was analyzed by
frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings were found that
the administrators’ views on the management was at a moderate level, of which the
average values of each category were listed from the most to the least as Learner and
Graduate Quality, Pedagogical Approach Quality, College & Corporate Cooperation
Quality, and Management Quality. Meanwhile, the teachers and training teachers
viewed the overall operation in the pedagogical approach as a high level, of which the
average values of each category were listed from the most to the least as similar to
the administrator’s views as the afore-mentioned order. Lastly, the learners’
satisfaction towards the pedagogical approach was overall at a high level, of which the
average values of each category were listed from the most to the least as College &
Corporate Cooperation Quality, Pedagogical Approach Quality, Management Quality,
and Learner and Graduate Quality.

Keywords: Education Management, Dual Vocational Education System, Lamphun
College of Agriculture and Technology
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การคนควาอิสระฉบับนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารย ดร.กาญจนา  ภาสุรพันธ ประธาน
กรรมการท่ีปรึกษา และ อาจารย ดร.สุจิรา  หาผล ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ท่ีไดกรุณา
ตรวจแกไขและใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้

ขอขอบคุณคณาจารยในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ท่ีกรุณาชวย
พิจารณาและใหคําแนะนําเก่ียวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถามรวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนในการเขียนรายงานผลการวิจัย

ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครูและครูฝกท่ีรวมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกทานท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางมากตอ การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้

สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวา
การคนควาอิสระนี้คงจะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับเรื่อง
เชนเดียวกันนี้ตอไป

นงนุช  เพ็ชรชนะ
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