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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา หัวหน้าแผนก
วิชา ครูฝึกในสถานประกอบการเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทํางานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัย และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือ
ของวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพ กลุ่มภาคกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 500 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/
สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และครูฝึกในสถานประกอบการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการบริหารการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยโดยรวม 
และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนครูฝึกในสถานประกอบการ มีความคิดเห็นโดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the opinions of administrators of vocational education 
institutions/ educational institutes, the department heads, and the workplace trainers regarding the 
teaching and learning management models that integrate learning with working to promote the quality 
of learners in accordance with the cooperative context of Industrial and analyze the confirmatory 
factors of the integrated learning and working management model to promote the quality of learners in 
accordance with the cooperative context of Industrial. The representative samples used in this research 
were administrators of vocational education institutions/educational institutes, the department heads, 
the workplace trainers, industrial and community education college in the central region under the 
Office of the Vocational Education Commission with the total number of 500 persons. The research 
instrument was a questionnaire. The research results were as follows: 1) Administrators of vocational 
education institutions/educational institutes, the department heads, and the workplace trainers in 
overall opinions and each aspect were rated at a high level about the model of school management 
for work-integrated learning to promote the quality of learners in accordance with the cooperative 
context of Industrial. However, the workplace trainers in overall and each aspect were rated at a high 
level to the highest level, namely administration of teachers’/professors’ role, learners’ role, and 
establishment role. 2) The model of teaching management for work-integrated learning to promote the 
quality of learners in accordance with the cooperative context of Bangkaewfa Industrial and Community 
Education College (Luang Phor Pern Upatham) was consistent with the empirical data (χ2 = 440.955, df 
= 400, p = .077, CMIN \ DF = 1.102, GFI = 0.944, RMSEA = 0.014). The important order of main 
components, namely management aspect, curriculum development aspect, learners’ role aspect, 
teachers’ / professors’ role aspect, and establishment role aspect, were rated from the highest to the 
least. 
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1. บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้ เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ความท้าทายต่อการพัฒนาที่ สําคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่
ในระดับต่ํากว่าศักยภาพ เม่ือเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปี 
ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลัก
จากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิต
ภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขา้มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 
ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและ
บริการใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิก
ผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการ
เข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากร
ต่าง ๆ โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมี
รูปแบบและลักษณะงานที่เปล่ียนไป มีความต้องการ
แรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูก
ทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการ
ทักษะระดับต่ํา ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาด
ความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไป [1] 

ในปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยมีแนวนโยบาย
อย่างชัดเจนในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเรี ยนกับการทํ างาน (Work-Integrated 
Learning : WIL) ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
โดยบรรจุไว้ในแนวนโยบาย และแผนงานทุกระดับ ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ด้วยการส่งเสริมการทํางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
ด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรท่ีจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่าน
ระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา [2] แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 มีจุดมุ่งหมายหนึ่งที่
สําคัญ คือ การศึกษาเพื่อการมีงานทํา และสร้างงานได้ มี
เป้าหมายให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี 
/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนโรงงาน ตามมาตรฐานที่
กําหนดเพ่ิมขึ้น แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้นําเสนอ
แนวโน้มการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการใน
อนาคตด้านการผลิต และพัฒนากําลังคนรองรับการ
พัฒนาประเทศด้วยการเร่งประสานงานกับภาคเอกชน
เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนทวิภาคี การบูรณาการการเรียนรู้ควบคู่กับการ
ทํางานร่วมกับสถานประกอบการ [3] 

ปัญหาการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา
และเทคโนโลยี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอ
ตัวอย่างรวดเร็วในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) และ จนถึง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) เป็นผลมาจากภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจโลกส่งผล
ให้การส่งออกสินค้าลดลง การลงทุนของนักธุรกิจชาวไทย
และชาวต่างประเทศลดลง ทําให้สถานประกอบการ 
ปิดกิจการ หรือลดกําลังการผลิตสินค้าลงจนส่งผลให้
เกิดผลกระทบการว่างงาน [4] นอกจากนี้ระบบการจัดการ 
ศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของประเทศยัง 
ไม่สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพได้เนื่องมาจากสาเหตุ เช่น ข้อจํากัด
ของงบประมาณการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีซึ่งเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติจริงทําให้ไม่สามารถ

_20-0823(001-240).indd   197 9/11/2563 BE   17:32



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 11  No. 2 May – August, 2020
198

 

จัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยกับความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทําให้คุณภาพ
ของผู้สําเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน นอกจากนั้นการจัดการอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีของไทยยังขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ 
และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบาย และแผนการจัดการเรียนการสอน และการ
ติดตามประเมินผลให้บรรลุตามเป้าหมาย  

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการ
จัดการการเรียนการสอนโดยตระหนักถึงสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานได้จรงิของผู้เรียน เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ 

 
2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบัน 
อาชีวศึกษา/สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ครูฝึกใน
สถานประกอบการเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถมัภ์) 

2.2  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบท
ความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้ า  
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
 
3.  สมมุติฐานของการวิจัย 
 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการการ
เรียนกับการทํางานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบท
ความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวง
พ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านบทบาท
ของครู/อาจารย์ ด้านบทบาทของผู้เรียน ด้านบทบาท
ของสถานประกอบการ ทุกองค์ประกอบอยู่ภายใต้
องค์ประกอบใหญ่เดียวกัน 

4.  ขอบเขตของการวิจยั 
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร

สถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ของ
วิทยาลัยการอาชีพ กลุ่มภาคกลาง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ จํานวน 1,100 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ของ
วิทยาลัยการอาชีพ กลุ่มภาคกลาง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแบบของ 
Taro Yamane ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และใช้เกณฑ์การพิจารณาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามที่ Comrey & Lee [5] ว่าขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมดีมาก สําหรับการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
จํานวน 500 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และ
มีความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

4.2  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
4.2.1 ตัวแปรโครงสร้าง ประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ด้านการบริหาร 2) ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ 4) 
ด้านบทบาทของผู้เรียน และ 5) ด้านบทบาทของสถาน
ประกอบการ 

4.2.2 ตัวแปรชี้วัด ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบ
ด้านการบริหาร ประกอบด้วย 20 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 20 ตัวบ่งชี้ 3) 
องค์ประกอบด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ประกอบด้วย 
20 ตัวบ่งชี้ 4) องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 20 ตัวบ่งชี้ 5) องค์ประกอบด้านบทบาท
ของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 20 ตัวบ่งชี้ 

4.2.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้
เริ่มดําเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 
กันยายน 2560 

4.2.4 พื้นที่วิจัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ 
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม 
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5.  วธิีดําเนินการวิจยั 
5.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพ 
บางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ผู้วิจัยได้นําหลัก
การบูรณาการแนวคิด (conceptual integration) โดย
การศึกษาแผนงาน สมมติฐาน กระบวนทัศน์ ทฤษฎี 
โครงการ แผนการ ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
รวมทั้งนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
ประกอบด้วย ศึกษาแนวทางการบริหารอาชีวะและเทคนิค
ศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และแนวทางการพัฒนา 
การอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของประเทศไทยในทศวรรษ
หน้าของธีรวุฒิ [4], [6] รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลง
การอาชีวศึกษาในประเทศไทย ของพรหมสวัสดิ์ [7] คู่มือ
การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน [8] 
ผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานแบบต่อเน่ืองตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาการ
จัดการระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในเขตจังหวัดนครราชสีมา ของอลงกต [9] 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางาน [10] โดยศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด
เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน โดยการบูร
ณาการแนวความคิดเพื่อนํามาก่อรูปเป็นองค์ประกอบ
และกําหนดตัวบ่งชี้ โดยนําองค์ประกอบย่อยที่ดูเหมือน 
หรือแตกต่างกันมารวมกันอย่างผสมกลมกลืนเหมาะสม
ในบริบทของของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (หลวงพ่อ
เปิ่นอุปถัมภ์)  

ซึ่งแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเป็นชนิดมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามวิธีของ 
ลิเคิร์ท คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย (ค่าเฉล่ียระหว่าง 
4.51 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด, 3.51 - 4.50 หมายถึง 
มาก, 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง, 1.51 - 2.50 
หมายถึง น้อย และ 1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด [11] 
จํานวน 1 ฉบับ แยกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
บริหาร 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านบทบาทของ

ครู/อาจารย์ 4) ด้านบทบาทของผู้เรียน และ 5) ด้าน
บทบาทของสถานประกอบการ ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 
- 1.00 ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .27 ถึง .71 และ ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 

5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.2.1 ผู้วิจัยร่วมกับผู้ประสานงานดําเนินการจัด 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา จํานวน 86 ฉบับ 
หัวหน้าแผนกวิชา จํานวน 164 ฉบับ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ จํานวน 250 ฉบับ รวมทั้งหมด จํานวน 
500 ฉบับ ผลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างได้
กลับคืนมา 500 ฉบับ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 

5.2.2 นําแบบสอบถามทีไ่ด้จากการเก็บรวบรวม
มาทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และทําการบันทึกผลการตอบแบบสอบถาม
ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพื่อเป็นข้อมูล
สําหรับการวิเคราะห์สรุปผลการวิจัย 

5.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3.1 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบัน

อาชีวศึกษา/สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ครูฝึกใน
สถานประกอบการเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
โดยใช้ ค่าสถิติพื้นฐานในรูปของค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

5.3.2 วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง และ
อันดับที่ 2 เพื่อทราบถึงองค์ประกอบย่อยที่ได้ทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านบทบาท
ของครู/อาจารย์ 4) ด้านบทบาทของผู้เรียน และ ด้าน
บทบาทของสถานประกอบการ ว่าอยู่ภายใต้องค์ประกอบ
ใหญ่ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความ
ร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่น
อุปถัมภ์) เดียวกันหรือไม่ และองค์ประกอบย่อยใดมี
ความสําคัญมากกว่ากัน 
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6.  ผลการวิจยั 
6.1  ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา 

หัวหน้าแผนกวิชา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบท
ความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพ บางแก้วฟ้า (หลวง
พ่อเป่ินอุปถัมภ์) โดยภาพรวม (  = 4.07) และรายด้าน 
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ด้านบทบาทของผู้เรียน 
และด้านบทบาทของสถานประกอบการ (  = 3.99-4.27) 
อยู่ในระดับมาก ส่วนครูฝึกในสถานประกอบการ มีความ
คิดเห็น โดยภาพรวม (  = 4.55) อยู่ในระดับมากที่สุด 
และรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านบทบาท
ของครู/อาจารย์ ด้านบทบาทของผู้ เรียน และด้าน
บทบาทของสถานประกอบการ (  = 4.53-4.59) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านการพัฒนาหลักสูตร (  = 

4.47) อยู่ในระดับมาก ปรากฏดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทํางานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบท
ความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า 
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จําแนกตามตําแหน่ง
หน้าที่ 

รายการประเมิน 

ผู้บริหาร
สถาบัน

อาชีวศึกษา/
สถานศึกษา 

หัวหน้า 
แผนกวิชา 

ครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ

 S.D.  S.D.  S.D.
ด้านการบริหาร 4.12(1) .31 4.19(1) .34 4.58(2) .37 
ด้านการพัฒนา
หลักสูตร 4.11(1) .24 4.20(1) .36 4.47(1) .34 

ด้านบทบาทของครู/
อาจารย์ 3.99(1) .30 4.17(1) .34 4.59(2) .30 

ด้านบทบาทของผู้เรียน 4.06(1) .28 4.21(1) .38 4.53(2) .35 
ด้านบทบาทของสถาน
ประกอบการ 4.05(1) .30 4.25(1) .33 4.57(2) .33 

โดยภาพรวม 4.07(1) .19 4.21 .31 4.55(2) .30 
(1) หมายถึง ระดับมาก ( =3.51-4.50), (2) หมายถึง ระดับมากที่สุด    
( = 4.51-5.00) 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/
สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตาม
บริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า 
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โดยรวม และรายด้านทุกด้าน  
อยู่ในระดับมาก ส่วนครูฝึกในสถานประกอบการ มีความ
คิดเห็น โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร 
ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ด้านบทบาทของผู้เรียน 
และด้านบทบาทของสถานประกอบการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านการพัฒนาหลักสูตร มีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมาก 

6.2  ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

6.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่หนึ่ง เพื่อศึกษาว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพ 
บางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ประกอบไปด้วย 5 
องค์ประกอบหลัก 30 ตัวบ่งชี้ หรือไม่ ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ภายหลังที่ได้ดําเนินการปรับปรุงโมเดล ค่าสถิติ
ทดสอบ ได้แก่ ค่าความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (Chi-
Square Probability Level - p) เท่ากับ 0.142 มากกว่า 
.05 แสดงว่าตัวแบบนี้ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ค่าไคสแควร์
สัมพันธ์  (CMIN\DF) เท่ากับ 1.076  ซึ่งน้อยกว่า 3 ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI)  เท่ากับ 0.946  ซึ่ง
มากกว่า 0.90 และค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของ
การประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 
0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.08 ซึ่งมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ตารางที่ 2) โดยทั้ง 5 องค์ประกอบ 
มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบด้านการบริหาร วัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้ จํานวน 7 ตัวแปร ได้แก่ 1) สถานศึกษาต้องมี
นโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานที่
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง (adm1) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 
(0.69) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.47) 2) สถานศึกษา 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสถานที่เรียน สถานที่
ฝึกปฏิบัติงานและสถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ
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สาขาวิชา (adm2) มีค่านํ้าหนักเท่ากับ (0.67) และค่า
ความเชื่อถือได้ (R2 = 0.45) 3) สถานศึกษาต้องจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการทํางานอย่างเพียงพอ (adm5)  
มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.64) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 
0.42) 4) สถานศึกษาต้องกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการทํางาน ไว้อย่างชัดเจน โดย
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน (adm9)  
มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.64) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 
0.41)  5)  ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานจะต้องการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานอย่างเป็นระบบ
โดยการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ในการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานภายใต้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
และองค์กรวิชาชีพโดยการสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จ
ตามกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในอนาคต (adm12) มีค่า
น้ําหนักเท่ากับ (0.50) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.25) 
6) การกําหนดนโยบายการผลิต และพัฒนากําลังคน 
รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาสถานศึกษา
ต้องใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการเพื่อให้การดําเนินงานการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  (adm16) มีค่าน้ําหนัก
เท่ากับ (0.49) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.24) และ 
7) สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการระดมทรัพยากร
จากทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ร่วมกันจัด
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และทวิภาคีอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  (adm18) มีค่าน้ําหนัก
เท่ากับ (0.44) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.20) 

องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร สามารถ
วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวแปร ได้แก่ 1) 
ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพิจารณาศึกษาวิจัยหลักสูตร 
และระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
การเรียนกับการทํางานเพื่อนําไปใช้ในการบริหารจัดการ

เรียนการสอน (cur1) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.54) และค่า
ความเชื่อถือได้ (R2 = 0.29) 2) การกําหนดวิธีการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ (Learning Assessment) การวัดผลการ
เรียนรู้ที่ตรงกับงานที่ผู้เรียนปฏิบัติและสัมพันธ์กับผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะช่วยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งผู้เรียน ครูฝึก ครู อาจารย์ผู้สอน มีเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ (Learning Plans) เพื่อกําหนด
ลักษณะงาน วัตถุประสงค์ ทรัพยากร ส่ิงอํานวยความ
สะดวก เวลา สถานที่ และผลย้อนกลับ ซึ่งทําให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์จริงที่กําหนดไว้ทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างเป็นลําดับขั้นตอน  (cur3) มีค่า
น้ําหนักเท่ากับ (0.58) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.34) 
3) มีการใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะศตวรรษ
ที่ 21 เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน 
จากการทํางานจริง การประเมินพลวัตร จากสถานการณ์
จําลอง การบันทึกการสะท้อนคิดของตนเอง การเขียน
บันทึกผลการเรียนรู้ประจําวัน แบบบันทึกโต้ตอบสองทาง 
แบบสังเกตพฤติกรรม แผนภูมิประเมินการเรียนของตนเอง 
ผังและแบบจัดระบบความคิด การประเมินโครงงาน (cur6) 
มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.59) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 
0.35) 4) จัดกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากเสร็จส้ินการจัด 
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกบัการทาํงานเพื่อการเขา้
สู่ ง านและอาชี พ ในอนาคตของ ผู้ เ รี ยน  (Career 
development) เช่นการทบทวนประวัติย่อเพื่อใช้สมัคร
งานจริง (resume review) การสะท้อนคิด (refection) 
การจัดการเรียนการสอนในภาพรวม รวมทั้งมีการทบทวน
และปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความคาดหวังของผู้เรียนให้
มากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา (cur10) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 
(0.51) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.26) 5) มีการนํา 
เสนอผลลัพธ์จากการดําเนินงานในเชิงข้อเท็จจริงหรือ
ธรรมชาติการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทํางานของแต่ละแห่งอย่างแท้จริงโดยปราศจากการปรุง
แต่งเพื่อการตรวจประเมิน  (cur14) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 
(0.31) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.10) และ 6) การ
ประเมินต้องประเมินทั้งทีม ต้องประเมินทักษะการ
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ทํางานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น แทนการประเมินที่เน้นระดับ
ปัจเจก การประเมินภาวะผู้นําต้องประเมินให้ได้ว่าทักษะ
การทํางานเป็นทีม การมีภาวะผู้นํามีการเปล่ียนแปลง
จากความคิด ความเข้าใจ ส่งผลกระทบจิตใจและนําไป
รับใช้สังคมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไร (cur17) มีค่า
น้ําหนักเท่ากับ (0.51) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.27) 

องค์ประกอบด้านบทบาทของครู/อาจารย์ 
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) ครู อาจารย์ มีการวางแผนร่วมกับสถานประกอบการ 
ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิประเทศ หรือผู้ทํางาน
บนอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง เพื่อ
กําหนดลักษณะงาน และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาชีพ (tea4) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.62) และ
ค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.38) 2) ครู อาจารย์ มีทักษะใน
การนิเทศงาน สามารถเจรจาต่อรองให้ได้ลักษณะงานที่มี
คุณภาพ กล้าตัดสินใจในกรณีต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ให้คําปรึกษาแนะนําทั้งทางด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ 
แก่ผู้เรียนและ ครูฝึกในสถานประกอบการ (tea6) มีค่า
น้ําหนักเท่ากับ (0.62) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.38) 
3) ครู อาจารย์ สามารถวิเคราะห์ภาระงานจากตําแหน่ง
งานและลักษณะงานที่จะให้ผู้เรียนรับผิดชอบในสถาน
ประกอบได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง (tea8) มีค่านํ้าหนัก
เท่ากับ (0.58) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.34)  4) 
กําหนดบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบตอ่ผลลัพธก์าร
เรียนรู้ของผู้เรียนให้แก่ ครู และอาจารย์ และครูฝึกใน
สถานประกอบการ ได้อย่างเหมาะสม (tea12) มีค่า
น้ําหนักเท่ากับ (0.52) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.27) 
5) ครู อาจารย์จะต้องมีทักษะในการนิเทศงานสามารถ
เจรจาต่อรองให้ได้ลักษณะงานมีคุณภาพกล้าตัดสินใจใน
กรณีต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและให้คําปรึกษาแนะนํา
ทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่ผู้เรียน และครูฝึก
ในสถานประกอบการ (tea15) มีค่านํ้าหนักเท่ากบั (0.56) 
และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.32) และ 6) ครู อาจารย์ 
มีภาพลักษณ์ที่น่าเช่ือถือมีบุคลิกภาพเหมาะสมตาม
ลักษณะสาขาวิชาชีพพร้อมปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง
ของสภาพจริงและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมีเหตุผล
และรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ (tea19) มีค่านํ้าหนักเท่ากับ (0.57) และค่า
ความเชื่อถือได้ (R2 = 0.33) 

องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้เรียน สามารถ
วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวแปร ได้แก่ 1) 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นในการเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงานที่ที่เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้
ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ (stu2) มีค่า
น้ําหนักเท่ากับ (0.65) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.43) 
2) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นําและผู้ตาม รับฟัง และให้ความเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้ (stu4) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ 
(0.64) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.41) 3) สามารถ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  (stu9) มีค่าน้ําหนัก
เท่ากับ (0.59) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.35) 4) มี
ความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
สถานประกอบการและสังคมโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือ
กระทําความผิด (stu11) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.49) และ
ค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.24) 5) มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ 
ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
กิจกรรม หรือแนวทางใหม่ ๆ ได้ (stu14) มีค่าน้ําหนัก
เท่ากับ (0.53) และค่าความเชื่อถือได้ ได้ร้อยละ (R2 = 
0.28) 6) สถานศึกษาต้องประเมินความพร้อมในการ
ทํางานของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในสภาพจริงในด้านมี
ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม ที่เปล่ียนแปลง
ไป ทักษะในการใช้ภาษาส่ือสารได้อย่างถกูตอ้ง เหมาะสม 
ด้านความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จําเป็นในการ
ใช้ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
ความมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 
มีบุคลิกที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (stu18) มีค่า
น้ําหนักเท่ากับ (0.46) และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.21) 

องค์ประกอบด้านบทบาทของสถานประกอบการ 
สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 5 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถาน
ประกอบการ (est3) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.60) และค่า
ความเชื่อถือได้ (R2 = 0.36) 2) สถานประกอบการมีการ

_20-0823(001-240).indd   202 9/11/2563 BE   17:32



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
203

 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน และ
สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่ละ
สาขาวิชา (est5) มีค่านํ้าหนักเท่ากบั (0.54) และค่าความ
เช่ือถือได้ (R2 = 0.29) 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม 
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเน่ือง (est9) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.57) และค่า
ความเชื่อถือได้ (R2 = 0.33) 4) ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาน
ประกอบการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ทํางาน และสามารถมอบหมายงานที่ท้าทาย เหมาะสม

กับระดับการศึกษา และระดับความสามารถของผู้เรียน
ได้อย่างเหมาะสม (est10) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.37) 
และค่าความเช่ือถือได้ (R2 = 0.13) 5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานประกอบการเพื่อให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการฝึกงานของผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตร 
การเป็นวิทยากร และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ หรือศูนย์ฝึกร่วมในนิคม
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งพัฒนากําลังคน ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา (est16) มีค่าน้ําหนักเท่ากับ (0.33) 
และค่าความเชื่อถือได้ (R2 = 0.11) 

 
ตารางที่ 2  ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับที่หนึ่ง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
ค่าสถิติ เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ก่อนการปรับปรุงตัวแบบ หลังการปรับปรุงตัวแบบ 

Chi-Square - p P > 0.05 0.000 0.142 
CMIN\DF < 3 3.160 1.076 
GFI > 0.90 0.564 0.946 
RMSEA < 0.08 0.066 0.012 
    

จากตารางที่ 2 ภายหลังที่ได้ดําเนินการปรับปรุง
โมเดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า ค่าสถิติทดสอบทั้ง 4 ค่า 
ได้แก่ ค่าความน่าจะเป็นของไคสแควร์ (Chi-Square 
Probability Level - p) เท่ากับ 0.142 มากกว่า 0.05 
แสดงว่าตัวแบบนี้ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ค่าไคสแควร์
สัมพันธ์ (CMIN\DF) เท่ากับ 1.076 ซึ่งน้อยกว่า 3 ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.946 ซึ่ง
มากกว่า 0.90 และค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของ
การประมาณค่าความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 
0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.08 จึงสรุปได้ว่า สถิติทั้ง 4 ค่าผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน ดังนั้น โมเดลรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์) 
ภายหลังการปรับปรุง ประกอบไปด้วย องค์ประกอบหลัก 
5 องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบด้านการบริหาร 
(Administration) ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 
7  ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร 

(Curriculum Development) ประกอบด้วย ตัวแปร
สังเกตได้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านบทบาท
ของครู/อาจารย์ (Role of Teacher) ประกอบด้วย  
ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้าน
บทบาทของผู้เรียน (Role of Student) ประกอบด้วย 
ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้าน
บทบาทของสถานประกอบการ (Role of Establishment) 
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

6.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 
ที่สอง เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบหลักที่
ได้ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดองค์การ และการจัดระเบียบงาน ด้านการดําเนินงาน 
และองค์ประกอบด้านการควบคุมและประเมินผล อยู่
ภายใต้องค์ประกอบใหญ่เดียวกันหรือไม่ องค์ประกอบ
ย่อยใดมีความสําคัญมากกว่ากัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏดังตารางที่ 3  

_20-0823(001-240).indd   203 9/11/2563 BE   17:32



Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

Vol. 11  No. 2 May – August, 2020
204

 

ตารางที่ 3  ค่าสถิติ การวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความ
ร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 

Variable Estimate R2 Variances C.R. p Standardized Unstandardized
WIL Bangkaewfa    0.23   

Administration 0.95 1.00 0.91 0.02   
Curriculum 
Development 0.92 0.69 0.84 0.02 10.008 *** 

Role Student 0.88 0.86 0.77 0.05 11.677 *** 
Role Teacher 0.89 0.86 0.78 0.05 11.125 *** 
Role Establishment 0.82 0.68 0.67 0.05 10.01 *** 

***. มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 

จากตารางที่ 3 รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการ
อาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) หลังการ
ปรับปรุงตัวแบบ พบว่า ทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
1) ด้านการบริหาร 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้าน
บทบาทของครู/อาจารย์ 4) ด้านบทบาทของผู้เรียน และ 
5) ด้านบทบาทของสถานประกอบการ มีค่าน้ําหนักเป็น
บวก และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p = 0.001 
ทุกด้าน มีค่าความน่าเชื่อถือได้ของการวัดอยู่ในระดับสูง 
(R2 อยู่ระหว่าง 0.77 – 0.91) แสดงว่า องค์ประกอบหลัก
ทั้ง 5 ด้าน อยู่ภายใต้องค์ประกอบใหญ่เดียวกัน เมื่อ
พิจารณาค่าน้ํ าหนักองค์ประกอบโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหาร มีค่า
น้ําหนักขององค์ประกอบมากท่ีสุด (0.95) รองลงมา ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร (0.92) ด้านบทบาทของผู้เรียน 
(0.89) ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ (0.88) และ ด้าน
บทบาทของสถานประกอบการ (0.82) 

จากรูปที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้อง
กลมกลืนโมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์)    
หลังการปรับปรุงตัวแบบ มีค่าทางสถิติอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ 
ได้ทุกค่า (2 = 440.955, df = 400, p = .077, CMIN\ 

DF = 1.102, GFI = 0.944, RMSEA = 0.014) โดยทั้ง  5 
องค์ประกอบ   ได้แก่  ด้านการบริหาร (Administration) 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ (Role of Teacher) ด้าน
บทบาทของผู้เรยีน (Role of Student) และด้านบทบาท
ของสถานประกอบการ (Role of Establishment) อยู่
ภายใต้องค์ประกอบใหญ่เดียวกัน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเรียงลําดับความสําคัญ
ขององค์ประกอบหลักจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านการบริหาร รองลงมา องค์ประกอบด้านการพัฒนา
หลักสูตร องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้เรียน องค์ประกอบ
ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ และ องค์ประกอบด้าน
บทบาทของสถานประกอบการ 
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รูปที่ 1 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (หลังการปรับปรงุตัวแบบ)
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบท
ความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้ า  
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์ ) ประกอบด้วย 30 ตัวบ่งชี้ 
ครอบคลุม 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบ 
ด้านการบริหาร ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน  
7 ตัวบ่ ง ช้ี  องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ประกอบด้วย 
ตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้าน
บทบาทของผู้เรียน ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 
จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบด้านบทบาทของ
สถานประกอบการ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 
จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังน้ี 
 องค์ประกอบด้านการบรหิาร ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ 1) สถานศึกษาต้องมีนโยบายอย่างชัดเจนในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
(adm1) 2) สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกปฏิบัติงานและสถานที่ศึกษา
ค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา (adm2) 3) สถานศึกษา
ต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางานอย่างเพียงพอ 
(adm5) 4) สถานศึกษาต้องกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการทํางาน ไว้อย่างชัดเจน โดย
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน (adm9)  
5) ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทํางานจะต้องการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการการเรยีนกับการทํางานอย่างเป็นระบบโดยการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการจัด
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานภายใต้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ และ
องค์กรวิชาชีพโดยการสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จตาม 
กลยุทธ์เพื่อการเติบโตในอนาคต (adm12) มีค่านํ้าหนัก
เท่ากับ 6) การกําหนดนโยบายการผลิต และพัฒนา
กําลังคน รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาต้องใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และ
สถานประกอบการเพื่อให้การดําเนินงานการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ (adm16)  และ 7) 
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการระดมทรัพยากร
จากทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ร่วมกันจัด
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และทวิภาคีอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (adm18) 
 องค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพิจารณา
ศึกษาวิจัยหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรยีนกับการทํางานเพ่ือนําไปใช้ในการ
บริหารจัดการเรยีนการสอน (cur1) 2) การกําหนดวธิีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment) การวัด 
ผลการเรียนรู้ที่ตรงกับงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ และสัมพันธ์
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะช่วย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้เรียน ครูฝึกในสถานประกอบการ  
ครู อาจารย์ผู้สอน มีเป้าหมายในการจัดการเรียนในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
(Learning Plans) เพื่อกําหนดลักษณะงาน วัตถุประสงค์ 
ทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก เวลา สถานที่ และผล
ย้อนกลับ ซึ่งทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงที่กําหนด
ไว้ทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นลําดับ
ขั้นตอน (cur3) 3) มีการใช้เครื่องมือในการประเมินที่
หลากหลายสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แฟ้มสะสมงาน จากการทํางานจริง การประเมินพลวัตร 
จากสถานการณ์จําลอง การบันทึกการสะท้อนคิดของ
ตนเอง การเขียนบันทึกผลการเรียนรู้ประจําวัน แบบ
บันทึกโต้ตอบสองทาง แบบสังเกตพฤติกรรม แผนภูมิ
ประเมินการเรียนของตนเอง ผัง และแบบจัดระบบ
ความคิด การประเมินโครงงาน (cur6) 4) จัดกิจกรรม
ต่อเนื่องหลังจากเสร็จส้ินการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทํางานเพ่ือการเข้าสูงานและอาชีพใน
อนาคตของผู้เรียน (Career development) เช่นการ
ทบทวนประวัติย่อเพื่อใช้สมัครงานจริง (resume review) 
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การสะท้อนคิด (refection) การจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวม รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ความคาดหวังของผู้เรียนให้มากย่ิงขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
(cur10) 5) มีการนําเสนอผลลัพธ์จากการดําเนินงานใน
เชิงข้อเท็จจริงหรือธรรมชาติการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทํางานของแต่ละแห่งอย่างแท้จริงโดย
ปราศจากการปรุงแต่งเพื่อการตรวจประเมิน (cur14) 
และ 6) การประเมินต้องประเมินทั้งทีม ต้องประเมิน
ทักษะการทํางานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น แทนการประเมินที่
เน้นระดับปัจเจก การประเมินภาวะผู้นําต้องประเมินให้
ได้ว่าทักษะการทํางานเป็นทีม การมีภาวะผู้นํามีการ
เปล่ียนแปลงจากความคิด ความเข้าใจ ส่งผลกระทบจิตใจ
และนําไปรับใช้สังคมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไร (cur17)  
 องค์ประกอบด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ประกอบ 
ด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ครู อาจารย์ มีการวางแผนร่วมกับ
สถานประกอบการ ชุมชน บุคคลต้นแบบ พื้นที่เชิงภูมิ
ประเทศ หรือผู้ทํางานบนอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ในสภาพจริง เพื่อกําหนดลักษณะงาน และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ (tea4) 2) ครู อาจารย์ 
มีทักษะในการนิเทศงาน สามารถเจรจาต่อรองให้ได้
ลักษณะงานที่มีคุณภาพ กล้าตัดสินใจในกรณีต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ให้คําปรึกษาแนะนําทั้งทางด้านวิชาการ 
และด้านอื่น ๆ แก่ผู้เรียน และครูฝึกในสถานประกอบการ 
(tea6) 3) ครู อาจารย์ สามารถวิเคราะห์ภาระงานจาก
ตําแหน่งงานและลักษณะงานที่จะให้ผู้เรียนรับผิดชอบใน
สถานประกอบได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง (tea8) 4) กําหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียนให้แก่ครู และอาจารย์ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ได้อย่างเหมาะสม (tea12) 5) ครู อาจารย์
จะต้องมีทักษะในการนิเทศงานสามารถเจรจาต่อรองให้
ได้ลักษณะงานมีคุณภาพกล้าตัดสินใจในกรณีต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าและให้คําปรึกษาแนะนําทั้งทางด้าน
วิชาการและด้านอื่น ๆ แก่ผู้เรียน และครูฝึกในสถาน
ประกอบการ (tea15) และ 6) ครู อาจารย์ มีภาพลักษณ์
ที่น่าเช่ือถือมีบุคลิกภาพเหมาะสมตามลักษณะสาขา
วิชาชีพพร้อมปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพ
จริงและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมีเหตุผลและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรียน และครูฝึกในสถานประกอบการ  

(tea19) 
 องค์ประกอบด้านบทบาทของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นในการเผยแพร่นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่ที่เป็นประโยชน์ใน
การนําไปใช้ช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(stu2) 2) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมและอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเป็นผู้นําและผู้ตาม รับฟัง และให้ความ 
เห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานได้ (stu4) 3) สามารถ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (stu9) 4) มีความเคารพ
ต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานประกอบการ
และสังคมโดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือกระทําความผิด (stu11) 
5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม 
สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาที่ ศึกษาและ
ประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทาง
ใหม่ ๆ ได้ (stu14) 6) สถานศึกษาต้องประเมินความ
พร้อมในการทํางานของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในสภาพ
จริงในด้านมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่
เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม  
ที่เปล่ียนแปลงไป ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ด้านความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยี
ที่จําเป็นในการใช้ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม ความมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ 
ที่ดี (stu18)  
 องค์ประกอบด้านบทบาทของสถานประกอบการ 
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสถานประกอบการ (est3) 2) สถานประกอบการมี
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน 
และสถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่
ละสาขาวิชา (est5) 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม 
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง (est9) 4) ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาน
ประกอบการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับ
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การทํางาน และสามารถมอบหมายงานที่ท้ าทาย 
เหมาะสมกับระดับการศึกษา และระดับความสามารถ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม (est10) 5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานประกอบการเพื่อให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการฝึกงานของผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตร 
การเป็นวิทยากร และเป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการ หรือศูนย์ฝึกร่วมในนิคม
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นแหล่งพัฒนากําลังคน ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา (est16) ซึ่งจากทั้ง 5 องค์ประกอบ 
สอดคล้องกับธีรวุฒิ [4] ได้นําเสนอแนวทางการพัฒนา 
การอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้า กล่าว่า การบริหารอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกําลังคน ด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และ
อุตสาหกรรมเกษตร ให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล
ได้นั้น รัฐบาลควรจะมียุทธวิธีในการวางแผนกําลังคน ทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สามารถผลิตทรัพยากร
กําลังคนที่มี คุณภาพได้เพียงพอกับการพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้
เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยยังขาดการวางแผน ทั้งแผนรุก 
และแผนรับ ในด้านความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของ
โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวางแผนและพัฒนา
กําลังคน จึงทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
ช่างอุตสาหกรรมในระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิคในบาง
สาขาวิชาชีพ ปรับนโยบายการบริหารระบบอาชีวศึกษา
และเทคโนโลยีของประเทศภายใต้นโยบายการผนึกกําลัง
ของทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ เน้นความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการรวมทั้งให้สถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดได้ใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนทางการ 
ศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศ นอกจากน้ีเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถส่งออกได้นั้นจําเป็นต้องใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มจังหวัด
นั้น ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ การขับเคล่ือน
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ได้นั้นประเทศไทยจะต้องกําหนดกลยุทธ์และปัจจัยหลัก
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาคน
และระบบต้องควบคู่กันไปและที่สําคัญจําเป็นต้องมี
กําลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงที่จะยกระดับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์สร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 
รวมทั้งสามารถปรับตัวได้รวดเร็วทันต่อความเปล่ียนแปลง
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรหมสวัสดิ์ [12] ได้วิจัย 
รูปแบบการบริการการเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารการ
เปล่ียนแปลงอาชีวศึกษาในประเทศไทย ประกอบด้วย  
3 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ (1) ทิศทางการ
เปล่ียนแปลง (2) กระบวนการเปล่ียนแปลง (3) กลยุทธ์
การเปล่ียนแปลง (4) กลวิธีการเปล่ียนแปลง (5) บทบาท
ผู้นําการเปล่ียนแปลง (6) หน้าที่ผู้นําการเปล่ียนแปลง (7) 
การลดการต่อต้านการเปล่ียนแปลง (8) ปัจจัยสนับสนุน
ให้การเปล่ียนแปลงสําเร็จ 2) กลยุทธ์การขับเคล่ือน
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ (1) ผู้เรียน
และผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ (2) หลักสูตรและการเรียน
การสอน (3) การพัฒนาผู้เรียน (4) การบริการวิชาชีพสู่
สังคม (5) นวัตกรรมการวิจัย (6) ภาวะผู้นําและการจัดการ 
และ 3) กลยุทธ์การใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
อาชีวศึกษาโดยวงจร P-D-C-A ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) (1) การวางแผน (Plan) (2) การดําเนินงาน (Do)  
(3) การประเมินผล (Check) (4) การปรับปรุง (Act) 
ยังสอดคล้องกับ McLennan and Keating [8] ได้เสนอ
กรอบแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีสําหรับการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 10 ข้อ ประกอบ 
ด้วย 1) การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานต้องมีประโยชน์ต่อทุกภาคีไม่ว่าจะเป็น
ผู้เรียน สถาบันการศึกษา และองค์กรผู้ให้ความร่วมมือ 
2) การเรียนรู้ในสถานประกอบการต้องเป็นส่วนหน่ึงของ
หลักสูตร 3) การกําหนดผลการเรียนรู้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนต้องระบุไว้อย่างชัดเจน  
4) การนําเสนอผลสะท้อนกลับเชิงวิพากษ์ของผู้เรียน 
(Critical Reflection) จากประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการต้องเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน 
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 5) การ
ประเมินผลต้องสะท้อนผลการเรียนรู้ที่แท้จริงโดยเน้น
ผลลัพธ์และกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาพจริง 6) เกณฑ์
การประเมินผลต้องมีระดับและเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ชัดเจน 7) ทุกภาคีที่เกี่ยวข้องต้องมีการเตรียมการจัดการ

_20-0823(001-240).indd   208 9/11/2563 BE   17:32



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
209

 

เรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
อย่างเหมาะสม 8) ผู้เรียนต้องได้รับการสนับสนุนจาก
สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ 9) การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 10) การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานต้องได้รับการ
สนับสนุน ด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ของทิพย์วัลย์ [13] ได้นําเสนอหลักการกับสถาบัน 
การศึกษาที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้ประสบความสําเร็จด้าน
อาชีพการงานและประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตใน
โลกที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อน
จะต้องเน้นการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ความรู้
ทางวิชาการ คือ ประเมินความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการ วิชาชีพ ของผู้เรียน อย่างเข้มแข็ง เนื่องจาก
ความรู้ความชํานาญเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้าง
คุณภาพ และความเป็นเลิศของผู้เรียนที่จะนําไปสู่ความ 
สําเร็จ เมื่อเข้าสู่การทํางาน และการประกอบอาชีพ และ
ด้านการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ชีวิตในโลก
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ มีความคิดวิจารณญาณ เป็นนัก
แก้ปัญหา สามารถส่ือสารได้ตี ทํางานเป็นทีมได้ดี สามารถ
ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีความคิด
ยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงได้ดี เป็นผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองโลก มีความเข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของประภาพรรณ และคณะ [14] มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อนําเสนอรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  ซึ่ งพบว่ า  รูปแบบประกอบด้วย  7 
องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษา การเรียน
การสอน ครูผู้สอน ความร่วมมือ การสนับสนุนของรัฐบาล 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และการบริหารจัดการ ทุก
องค์ประกอบส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการพัฒนาการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ซึ่งจําแนกเป็น 4 แนวทางหลัก ได้แก่ การ
บริหารจัดการระบบทวิภาคี ความร่วมมือ การจัดการเรียน
การสอน และคุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา 
 
8.  ขอ้เสนอแนะ 

8.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
8.1.1  ผู้บริหารวิทยาลัย ในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือสถาบัน 
การศึกษา ในสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ ควรนําผลการวิจัยใน
ครั้งนี้มาเป็นต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับ
การทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ในการพัฒนา
กําลังคนด้านการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ 

8.1.2  รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการ
อาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ทําให้ได้
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ โดยการบูรณาการหลายภาคส่วน 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการนําองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเรียนการสอน ส่ิงสําคัญ
อย่างยิ่งสําหรับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ 
ควรต้องมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่
การวางแผน กําหนดนโยบาย การคัดเลือกผู้เรียน การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ในทุกขั้นตอนต้องมีการบูรณาการกัน
อยา่งเป็นระบบ ทุกขั้นตอน 

8.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการนํารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการ
อาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษา ทั้งในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาน 
ศึกษาสังกัดอุดมศึกษา (สกอ.) ในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและ
เพียงพอกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
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