195

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2563

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา หัวหน้าแผนก
วิชา ครูฝึกในสถานประกอบการเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัย และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือ
ของวิ ทยาลั ย กลุ่ มตั วอย่ าง คื อ ผู้ บริ หารสถาบั นอาชี วศึ กษา/สถานศึ กษา หั วหน้ าแผนกวิ ชา และครู ฝึ กในสถาน
ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพ กลุ่มภาคกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 500 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา/
สถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และครูฝึกในสถานประกอบการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยโดยรวม
และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนครูฝึกในสถานประกอบการ มีความคิดเห็นโดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่
ด้านการบริหาร ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ ด้านบทบาทของผู้เรียน และด้านบทบาทของสถานประกอบการ อยู่ในระดับ
มาก ถึง มากที่สุด 2) โมเดลรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานเพื่อส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนตามบริบทความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) สอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 440.955, df = 400, p=.077, CMIN\DF=1.102, GFI = 0.944, RMSEA = 0.014) โดย
เรียงลําดับความสําคัญขององค์ประกอบหลักจากมากไปน้อย คือ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านบทบาท
ของผู้เรียน ด้านบทบาทของครู/อาจารย์ และด้านบทบาทของสถานประกอบการ
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา, การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน, คุณภาพผู้เรียน
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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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