
บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

   การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี    
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือศึกษา 1)ข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการสร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   2)สร้างและตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 3)ทดลองใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 4)ประเมินผลการใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ตอน ได้แก่  
            ตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศึกษาสภาพและแนวทางในการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 12 คน ครูผู้สอน 113 คน ผู้บริหารสถานประกอบการ  
28 คน ครูฝึกในสถานประกอบการ 28 คน ผู้ปกครอง  73 คน นักศึกษา 73 คน กำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan และทำการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา  
            ตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารสถานประกอบการ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 15 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจงใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             ตอนที่ 3  ทดลองใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างได้มา โดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 87 คน และครู
ฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 14 คน ใช้แบบประเมินความสามารถในการนำไปใช้ได้ของนวัตกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            ตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้สอน ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 93 คน ผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 28 คน ดังนี้ 
 



 
231 

 

      1. แบบรายงานคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ปี
การศึกษา 2561 
                        1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                        1.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
                        1.3 ด้านสมรรถนะอาชีพ 
                   

        2. แบบรายงานการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี        
                  3. แบบรายงานความร่วมมือของสถานประกอบการหลังจากการใช้นวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 
                  4. แบบรายงานการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  

    5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการที่รับผู้เรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 28 คน    

     

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
             1.1 ศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการสังเคราะห์เอกสาร  

     พบว่า นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ประกอบด้วย 
          หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) ความไว้วางใจ 2) การติดต่อสื่อสาร 3) การ
ทำงานเป็นทีม และ 4) การตัดสินใจร่วมกัน 

องค์ประกอบท่ี 1 คณะกรรมการและขอบข่ายงานการบริหาร   องค์คณะบุคคลในการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ได้แก่ 1) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธาน
กรรมการ 2) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการ 3)ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ เป็นกรรรมการ 4) ผู้แทน
ชุมชน เป็นกรรมการ 5)ผู้แทนศิษย์เก่าเป็นกรรมการ 6)ครูผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
กรรมการ และหน้าที่ขององค์คณะบุคคลซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ได้แก่ 1)ผู้อำนวยการ
วิทยาลัย เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษาการวางแผน การปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับ
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การบริหารงานวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย 2) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการ
วิทยาลัย โดยปฏิบัติงานที่รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของ
สถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
งบประมาณการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติ รองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย 3) ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆเป็นกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวการดำเนินโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมความพร้อม การให้บริการ การอำนวยความ
สะดวก ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 4) ผู้แทน
ชุมชน มีหน้าที่ เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้นการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 5) ผู้แทนศิษย์เก่ามีหน้าที่ เสนอแนะและมีส่วนร่วมใน
การในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป
ของสถานศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานรัฐและเอกชน 6) ครู
ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรรมการครูมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการ
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย   และ ขอบข่ายงานบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาระงานหรือภารกิจการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา มีการกระจายอำนาจบริหารและจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาใน 4 งาน คือ 1) งาน
บริหารทรัพยากร 2) งานแผนงานและความร่วมมือ 3) งานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 4) งาน
วิชาการ  

องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ   ขั้นตอนที่ 3 การสั่งการ    ขั้นตอนที่ 4 การนำแผนไปปฏิบัติ  ขั้นตอนที่ 5 
การประเมินผล  และขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงและพัฒนา 
          องค์ประกอบที่ 3 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย  1) คุณภาพ
ผู้เรียน   2) การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  3) ความร่วมมือของสถานประกอบการ 4) การมีงานทำและศึกษา
ต่อ  และ 5) ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการ 
   1.2 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ         
      โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พบว่า นวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ประกอบด้วย 
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     หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) ความไว้วางใจ 2) การติดต่อสื่อสาร 3)  
การทำงานเป็นทีม 4) การตัดสินใจร่วมกัน 

     องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการบริหารและขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย องค์คณะบุคคลประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 
ได้แก่ 1) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ 2) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการ 3) 
ผู้แทนหัวหน้าแผนกวิชาเป็นกรรมการ 4) ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการ 5) ผู้แทนครูเป็นกรรมการ 
6) ครูผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรรมการ 7) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ โดย
หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ ดังนี้ 1) กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหาร
สถานศึกษา 2) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติประจำปี 3) กำหนดแผนการรับ
นักเรียนนักศึกษา การยุบ การขยาย และการเพ่ิมประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา 4) ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษา 5) เรื่องอ่ืนๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เสนอต่อคณะกรรมการ 6) ดำเนินการอ่ืนตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ 
และ 7) กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติ  และขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ภาระงานหรือภาระกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา มีการกระจายอำนาจบริหารและจัด
การศึกษาให้กับสถานศึกษาใน 6 งาน ประกอบด้วย 1) การบริหารทรัพยากร 2) การบริหารงาน
แผนงานและความร่วมมือ 3) การบริหารงานวิชาการ 4) การบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
5) งานความร่วมมือกับสถานประกอบการ และ   6) งานพัฒนาและบริการชุมชน 

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 
1 การวางแผน ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร ขั้นตอนที่ 3 การสั่งการ ขั้นตอนที่ 4 การนำแผนไปปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล และข้ันตอนที่ 6 การปรับปรุงและพัฒนา  
 องค์ประกอบที่ 3 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย  1) คุณภาพ
ผู้เรียน   2) การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  3) ความร่วมมือของสถานประกอบการ 4) การมีงานทำและศึกษา
ต่อ  และ 5) ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการ 
 2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   
             ในการสร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ดำเนินการ ดังนี้       
              2.1 ผลการยกร่างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี   ประกอบด้วย หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมและขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม  และองค์ประกอบที่ 3 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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     2.2 ผลการหาคุณ ภาพ น วัตกรรมการขับ เคลื่ อนอาชี วศึ กษ าระบบท วิภาคี  
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   ผู้วิจัยได้นำร่างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ ด้วยการสนทนากลุ่ม  พบว่าความเหมาะสมของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  โดยภาพรวมด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และความเป็นไป
ได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ภาพรวมความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด  
 3. ผลการทดลองใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี   

    โดยครูฝึกในสถานประกอบการ 14 คน ครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 
2561 จำนวน 87 คน  ประเมินความสามารถในการนำไปใช้ได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  พบว่าความสามารถในการนำไปใช้ได้ของนวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติตามได้ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
 4. ผลการประเมินผลการใช้ น วัตกรรมการขับ เคลื่ อนอาชี วศึกษาระบบทวิภาคี  
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี                       
                4.1 รายงานคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 
2561 พบว่าคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นหลังใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี มีความหน้าเฉลี่ย 0.43 คิดเป็นร้อยละ 43 ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป มีความก้าวหน้าเฉลี่ยสูงสุด 0.81 คิดเป็นร้อยละ และด้านสมรรถนะอาชีพมี
ความก้าวหน้าเฉลี่ย 0.43 คิดเป็นร้อยละ 43 
  4.2 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  พบว่า 
ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขี้น จำนวน 109 คน โดยมีสาขาที่เปิดใหม่ คือ เทคนิคซ่อมตัวถัง
และสีรถยนต์ เพ่ิมขึ้นจำนวน 8 คน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพ่ิมขึ้นจำนวน 14 คน ไฟฟ้าควบคุม เพ่ิมขึ้น
จำนวน 14 คน แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพ่ิมขึ้นจำนวน 23 คน สาขาวิชาเดิมที่เพ่ิมขึ้น ดังนี้  
เทคนิคยานยนต์ เพ่ิมขึ้นจำนวน 18 คน แม่พิมพ์โลหะ เพ่ิมขึ้นจำนวน 9 คน เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
เพ่ิมข้ึนจำนวน 5 คน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนจำนวน 18 คน 
                 4.3 ความร่วมมือของสถานประกอบการหลังจากการใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2561 พบว่า ความร่วมมือของสถาน
ประกอบการหลังจากการใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
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ปราจีนบุรี ในปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้นจากเดิมในปี 2560 มีจำนวน 33 แห่ง ในปีการศึกษา 2561 
สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือจำนวน 42 แห่ง 
                 4.4 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พบว่า การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2561 ในแต่ละสาขาวิชา ประกอบอาชีพอิสระ 2 คน 
ทำงานในสถานประกอบการ จำนวน 69 คน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีเส้นทางในการประกอบอาชีพ 
                 4.5 ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการที่รับผู้เรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวม ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.61, S.D.=0.96) 
 
อภิปรายผล 
           1. จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พบว่า ผลการสังเคราะห์เอกสาร และผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คือ ประกอบด้วย หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
และองค์ประกอบที่ 3 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหาร
สถานศึกษามีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยในเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นคณะบุคลที่มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยคณะผู้บริหารยุคใหม่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบ
การทำงานจากแบบเดิมที่ให้ความสำคัญกับตนเอง หรือการเป็นผู้นำคนเดียว (one – man Show) มา
เป็นการทำงานร่วมกันกับบุคลากรในองค์กร เพราะจะเป็นวิธีการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge – Based society ) ที่มีความ
ซับซ้อนและหลากหลาย ทำให้ผู้บริหารต้องรู้จักรการแบ่งงานหรือมอบอำนาจละกระจายความ
รับผิดชอบซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการ และ
ร่วมรับประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัซแมน (guzman, 1989 : 582) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาการเป็นผู้นำในรัฐโคโลราโด ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้นำได้ข้อสรุปดังนี้1) ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วมจะได้ประสบการณ์ ความเข้าใจ ความรู้ เละทักษะในการแกไข้ปัญหา 2) มีทักษะในการสื่อสาร
และความขัดแย้งด้านการบริหารสูงขึ้น 3) เกิดการพัฒนาการทางการบริหาร 4) มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมขององค์กรที่ดี5) บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์จะได้รับการพัฒนา 6) เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 7) สมาชิกกำหนดแหล่งที่มาของการศึกษา 8) มีกระบวนการวางแผนร่วมกันเพ่ือให้เกิด
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การศึกษา 9) มีกระบวนการปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงการและโครงสร้างของคณะกรรมการ 10) มี
กระบวนการทำงานที่ชัดเจน 11) สมาชิกมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 12) ความเป็นผู้นำไม่ได้ถูก
กำหนดโดยบทบาททางการงาน 13) สมาชิกเป็นผู้กำหนดแนวทางในการพัฒนา 14) ผลลัพธ์ไม่ได้เกิด
จากบทบาทด้านหน้าที่การงานโดยไม่มีการวางแผนและสอดคล้องกับงานวิจัยของมิลเลอร์(Miller, 1989 
: 320) ได้วิจัยเรื่อง การกำหนดการมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตร
ไปใช้ของโรงเรียนชนบทในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งการให้ครูมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์อย่างมาก
ในด้านการยอมรับและความเข้าใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของรินภัทร์ ขอดแก้ว (2548) ได้วิจัยเรื่อง 
การทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการในศูนย์โรงเรียนช่อแล สำนักงานประถมศึกษาอำเภอ
แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการเป็นการบริหารที่เปิด
โอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหาร และเลือกคณะกรรมการบริหารได้ในอัตราส่วนที่ เหมาะสมกับ
กรรมการโดยตำแหน่ง การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการช่วยให้การทำงานชัดเจนในการ
ทำงานร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร ทำให้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจน
ปรากฏผลการพัฒนางานด้านต่างๆอย่างเด่นชัด และสอดคล้องกับงานวิจัยของแวน วิรุฬห์เลิศ(2546) 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการบริหารของโรงเรียน
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพรผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งโดยภาพรวมและทุกรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 2) มาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและสามรายด้านอยู่ในระดับสูง และสองราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 3) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็น
ของผู้แทนทุกกลุ่มทั้งโดยภาพรวมและอีกสองรายด้าน คือด้านการตัดสินใจและด้านผลประโยชน์ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับมาตรฐานการบริหารโรงเรียนของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้แทนทุกกลุ่มทั้งโดยภาพรวมและทุกรายด้านไม่แตกต่า งกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ (2549 : 3) การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาขององค์กรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษผลการวิจัยได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติได้ และสถานศึกษาได้รับ
ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการจากองค์กรเอกชนเข้าร่วมบริหารจัดการใน 6 ฝ่าย คือ 
วิชาการ งบประมาณบริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป ระดมเงินทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดการของสถานศึกษา โดยมีการร่วมกันกำหนดหน้าที่ของ
แต่ละฝ่ายไว้ด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของธนสาร บัลลังก์ปัทมา (2551 : 233) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผน
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ดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและลงมือปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วม
ดำเนินการและติดตามประเมินผลงาน และที่สำคัญคือบทบาทของการมีส่วนร่วมทางด้านการจัด
การศึกษาที่สำคัญในปัจจุบันคือ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สิน สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดรรักษ์ คำลุน (2549) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือการวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการวิจัย
ในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่า มีจำนวน 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การ
มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 2. จากการสร้างและตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  พบว่าการยกร่างนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ดังนี้  

หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี 4 หลัก คือ หลักความ
ไว้วางใจ หลักการติดต่อสื่อสาร หลักการทำงานเป็นทีม หลักการตัดสินใจร่วมกัน อาจเป็นเพราะว่าจาก
การบริหารสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดได้ว่าเป็นการบริหารองค์กรภาครัฐที่มี
โครงสร้างอย่างเป็นทางการ มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเรียนรู้ที่จะจูงใจให้บุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมสอดคล้องกับทฤษฎี
วาย (Theory Y) ของแมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960 : 36) มี พ้ืนฐานแนวคิดว่า ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องพยายามสนับสนุนและพัฒนาการทำงานของคนงาน ซึ่งจะพัฒนาได้โดยเพ่ิมโอกาส
ของคนงานในกานเจริญเติบโตก้าวหน้า โดยการเพ่ิมความรับผิดชอบและเพ่ิมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ขององค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทัศน์ ขอบคลำ (2540) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการกระจายอำนาจ
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการกระจายอำนาจการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคตควรมีลักษณะดังนี้ อำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาระดับต่ำ
กว่าอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ควรกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาลงไปให้กับ
องค์การทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เพียงกำหนดนโยบาย
การศึกษา ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการและทรัพยากร และกำกับ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอนามัยสุขเอ่ียม (2544) ได้วิจัยเรื่อง 
รูปแบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันควรแบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการกำหนดมาตรการ การกำหนดเป้าหมาย 
การจัดทำแผนงานโครงการ การกำหนดค่าใช้จ่ายตามแผนการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี การนำแผนไป
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ปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล และการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา และยังแบ่งบุคลากร
ที่จะมีส่วนร่วมเป็น 4 ส่วน ปรากฏว่าระดับในการมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่มมากน้อยแตกต่างกันไปตาม
ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและความเก่ียวข้อง 
               องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและขอบข่ายงานการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม โดยพบว่า คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารแบบส่วนร่วมซึ่งเป็นการการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change) โดยการ
นำหลักวิชาการพฤติกรรมศาสตร์มาใช้องค์การ-เปลี่ยนไป เน้นฐาน ความรู้ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เป็นหลักเรียกว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการที่คู่กับองค์การเรียนรู้นอกจากนั้นผู้บริหารก็
ปรับเปลี่ยนเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับงานวิจัยของเฟอร์รอน (Ferrone, 1988 : 
1060) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นำตามสถานการณ์ในการควบคุมและกระบวนการ
กลุ่ม ของคณะกรรมการการบริหารในมหาวิททยาลัยเค้นท์ ผลการวิจัยพบว่า ตำแหน่งที่มีอำนาจควบคุม
เป็นร่วมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพภาพของการทำงานของคณะกรรมการการบริหาร สมาชิก
คณะกรรมการบริหารที่มีส่วนร่วมในบทบาทความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของกลุ่มที่จะทำให้มีผลงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ   คอเฟอร์ (Kaufer,  
2002 : 3432)  ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของสภาครูมหาวิทยาลัยในรัฐนิวเจอร์ซ่ี เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความซื่อสัตย์ อุดมการณ์ การลงโทษ การประนีประนอม 
การใช้จ่ายเงิน และการประท้วงความสัมพันธ์ระหว่างการเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลการวิจัย
พบว่า ประการแรก สหภาพครูที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยก็คือ 
ครูใหญ่เป็นกลไกลสำคัญของความสำเร็จของการทำงานและเป็นผู้กระตุ้นทุกคนให้มีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทัศน์ ขอบคำ(2540)  ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการกระจายอำนาจการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการในอนาคตควรมีลักษณะดังนี้ อำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ควรกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาลงให้ไปกับองค์การ
ทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายการศึกษา 
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการและทรัพยากร และกำกับติดตาม
ประเมินผลการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร ทองเก่งกล้า (2549 : 54) กล่าวว่า กราบริหาร
งานแบบมีส่วนร่วม ทำให้สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาราบรื่นขึ้น ความผูกพันของผู้ร่วมงาน ขวัญและ
กำลังใจดีขึ้น ผู้ร่วมงานไว้วางใจฝ่ายบริหารมากขึ้นการทำงานเป็นทีมดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2544 : 10) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมในเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมในการทำงานและจะทำให้เกิดความรู้สึกที่เก่ียวข้องผูกพันกับงานหรือองค์กร หากมีการตัดสินใจ
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันแล้ว จะส่งผลให้เกิดผูกมัดหรือสิ่งที่ตกลงใจร่วมกันสอดคล้องกับ



 
239 

 

งานวิจัยของ ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม (2552 : 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่พบว่า ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสูตรน้อย หรือไม่ชัดเจนและบทบาทของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากข้อ
ค้นพบที่ว่า ชุมชนไม่เข้าใจในกรอบบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องของตนเองจากความบกพร่องของการ
เตรียมการ หรือการแนะนำของโรงเรียน 2) ความต้องการของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ชุมชน ต้องการให้โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของชุมชนให้มากขึ้น และนำ
ข้อคิดเห็นไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งต้องให้เกียรติในความรู้ความสามารถที่ถนัดแล ะ
ปรึกษาหารือในเรื่องที่ชุมชนมีความมั่นใจที่จะมีส่วนร่วม โดยโรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นสื่อ
ประกอบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน และขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า มีการกระจายอำนาจบริหารและ
จัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาใน 6 งาน ดังนี้ งานบริหารทรัพยากร งานแผนงาน งานวิชาการ งาน
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานความร่วมมือกับสถนประกอบการ และงานพัฒนาชุมชน อาจเป็น
เพราะว่าการมอบหมายอำนาจหน้าที่  (delegate authority)  ในขอบข่ายภารกิจในการบริหาร
การศึกษา ซึ่งจะนำไปเชื่อมโยงกับภารกิจของสถานศึกษาให้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันกันทำให้ ทราบว่า 
ผู้บริหารการศึกษามีภารกิจงานและมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมในงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของคมสิน 
ศรีมานะศักดิ์ (2537) ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารของครูมัธยมศึกษาในโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า 1.ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนมมีส่วนร่วมใน
การบริหาร อยู่ในระดับมาก  2.การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูในโรงเรียนทุกขนาด มีปัญหาในระดับ
น้อย 3.เมือเปรียบเทียบความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารกับครูเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร พบว่า 
มีความแตกต่างกันแต่เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนไม่พบความแตกต่างแต่อย่างใดและเมื่อ
เปรียบเทียบปัญหาระหว่างผู้บริหารและครู พบว่ามีความเห็นไม่แตกต่างกัน 4.ข้อเสนอแนะในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับงานวิจัยของมีแกน (Meegan, 1986 : 1139) ได้วิจัยเรื่อง การ
มีส่วนร่วมในการวางแผนและแนวคิดของบุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิคในรัฐวิสคอนซิน
โดยมีวัตถุปนระสงค์เพ่ือค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเพ่ิมขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและแนวความคิดของบุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิคในรัฐวิสคอนซินโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเพ่ิมข้ันตอนของการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
และแนะแนวความคิดบุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่าการวางแผนและคุณภาพ
ของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฟอร์รอน(Ferrone,  1988 : 1060) ได้วิจัย
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นำตามสถานการณ์ในการควบคุม และกระบวนการกลุ่มของคณะ
กรรมการบริหารในมหาวิทยาลัยเค้นท์ ผลการวิจัยพบว่า ตำแหน่งที่มีอำนาจควบคุมเป็นตัวแปรที่
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เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการการ
บริหารที่มีส่วนร่วมในบทบาทการเป็นผู้นำของผู้อำนวยการ และเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของก
ล่มจะทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพ  
                องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า มีกระบวนการ 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผลและการปรัง
ปรุงพัฒนา อาจเป็นเพราะว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการให้เกิดบรรยากาศการทำงานตามกระบวนการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2545 : 151) กล่าวว่า การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนจะช่วยรวมพลังภายในสถานศึกษาเพ่ือการทำงานร่วมกัน โดยช่วยกันแก้ปัญหา
ต่างๆ และในการวางแผนในด้านการจัดการเรียนการสอน การกำหมดแนวทางในการบริหาร งานด้าน
ต่างๆ โดยลักษณะแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมนั้น ผู้บริหารควรให้ครู เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน
การกำหนดทิศทางแนวทางจะช่วยให้งานประสบผลสำเร็จตรงตามความต้องการขององค์กรสอดคล้อง
กับงานวิจัยของโคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980 : 219-222 อ้างอิงใน ประภาพร สถิต
ธรรม, 2543 : 24-25) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมประเมินผล (Evaluation) เป็นการควบคุมและตรวจสอบ
การดำเนินกิจกรรมทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับและ
งานวิจัยของมีแกน (Meegan, 1986 :1149) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนรวมในการวางแผนและแนวคิดของ
บุคคลากรเกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิคในรัฐวิสคอนซิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้าเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเพ่ิมขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและแนวความคิดของบุคคลากร
เกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนและคุณของโรงเรียนมีความสั มพันธ์กัน 
องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการวางแผน คือหลักสูตรและครูใหญ่มีทัศนะเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของโรงเรียนในแง่บวกมากกว่าครูทั่วไป นอกจากนี้ อภิญญา กังสนารักษ์ (2544 : 
17) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมดังนี้ 1) ได้รับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ณ 
จุดปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์ ทำให้ได้รับทราบรายละเอียดของปัญหาได้รวดเร็วและ
ถูกต้อง โอกาสที่จะแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจดำเนินการต่างๆจะตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
2) ได้รับข้อคิดเห็นใหม่ๆลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
  องค์ประกอบท่ี 3 มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย  1) คุณภาพ
ผู้เรียน   2) การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  3) ความร่วมมือของสถานประกอบการ 4) การมีงานทำและศึกษา
ต่อ  และ 5) ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูฝึกในสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 239 ง ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2557  ดังนี้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะอาชีพ  เพ่ือให้มีรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1  ด้านการบริหารจัดการ โครงการที่ 
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2  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โครงการที่ 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร  
โครงการที่ 4  ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการที่ 5 ด้านผู้เรียนและผู้ปกครอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานินทร์ ศรีชมพู และคณะ (2557) ทำการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
พบว่า  รูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 1) 
คณะกรรมการบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1) 
คณะกรรมการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.2) หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 7 หน้าที่ 2) ขอบข่ายงานการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  8 ภารกิจ 3) กระบวนการ 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำหรือการสั่งการ การลงมือปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบ
และประเมิน และการปรับปรุงและพัฒนา 4) สมรรถนะทางวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี3 สมรรถนะ และ 5) ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. การประเมินรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึ กษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมี
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด   และพบว่าความเหมาะสมของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  โดยภาพรวมด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ความเป็นไปได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
ภาพรวมความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นเพราะว่าในการออกแบบการสร้างนวัตกรรมการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้ใช้หลักการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ควบคู่ไปกับหลักในการจัดการฝึกงาน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็น
ความสำคัญในการฝึกงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยุพาวดี ศิริปีริดิ์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในภาพรวมและทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับการดำเนินงาน
แต่ละรายด้านจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการประสานงาน ด้านการนิเทศ
การศึกษา ด้านการวางแผน ด้านการติดตามผล ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ด้านบุคลากร และด้าน
หลักสูตร ตามลำดับ 2) เปรียบเทียบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำแนกตามสถานภาพที่
แตกต่างกันมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประเภทสถานศึกษา และไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ 
อายุ ตำแหน่งงาน 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนี้ (1) ด้านการวางแผน 
สถานศึกษาควรมีการสำรวจความต้องการรับนักเรียนเข้าฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการคัด
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กรองนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ (2) ด้านการประสานงาน สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมประสานงาน
ระหว่างสถานประกอบการกับผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการติดต่อ
ประสานงานด้านต่าง ๆ (3) ด้านบุคลากร สถานศึกษาควรมีการจัดครูและครูฝึกท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชาที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (4) ด้านหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการให้คำปรึกษาแก่ผู้
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้ (5) ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรมีการประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษา (6) ด้านการวัดและประเมินผล สถานศึกษาควรมีกระบวนการวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เพ่ือนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลต่อไป (7) ด้าน
การติดตามผล สถานศึกษาควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาในครั้งต่อไป (8) ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ สถานศึกษาควรมีการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือนักเรียนที่ผ่านการฝึกระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือเป็นตัวชี้วัดให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายทราบถึงประสิทธิผลของการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
 
 3. จากการทดลองใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี  ตามความคิดเห็นของโดยครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการ พบว่า 
ความสามารถในการนำไปใช้ได้ของนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี  โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติตามได้ อยู่ในระดับมากที่สุด  เป็นเพราะว่านวัตกรรมที่จัดทำขึ้น 
มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และเป้าหมายของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี และส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้  
ทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ศรีคำนวล และคณะ (2560) 
ได้ทำวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ใน
จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลใน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวก ปัจจัยด้านสถานประกอบการ ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้าน
ครูผู้สอน ตามลำดับ  2) ระดับความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัด
ลำปาง สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสมรรถนะ วิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามลดับ 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านสถานประกอบการ มี
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ประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 47.50 สามารถเขียนเป็นสมการ วิเคราะห์การถดถอยดังนี้ Ÿ = 
11.839 + 0.157(X6) + 0.167(X5) + 0.227(X4) 
         4. การประเมินผลนวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี    
                     4.1 ผลคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 
2561 พบว่าคุณภาพของผู้ เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ปีการศึกษา 2561 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะอาชีพ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนสูงขึ้นหลังใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีทั้งนี้
เป็นเพราะวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีมีความพร้อมในการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนปราบความสำเร็จ
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สอดคล้องกับแนวคิดของ  ณรงค์  ฤทธิเดช (2552) ทำการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการดำเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จากการสอบถามความ
คิดเห็นตัวแทนของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิต คือ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้งจังหวัด 
ผู้ใช้ คือ สถานประกอบการที่ร่วม โครงการ และผู้เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จำนวน 25 
คน ต่อรูปแบบการดำเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดที่พัฒนาขึ้น โดยการ
ดำเนินการเริ่มด้วยให้มีการตรวจสอบสมรรถนะพ้ืนฐานก่อนที่จะเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
และให้มีการตรวจสอบสมรรถนะอีกครั้งหลังจากได้ฝึกประสบการณ์แล้ว พร้อมกับจัดให้มีองค์กรภายนอก 
ทำหน้าที่ให้การรับรองคุณภาพนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการตามรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นโดยความเห็นชอบ
จากประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และจัดทำฐานข้อมูลดำเนินการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของอาชีวศึกษาจังหวัดนั้นๆ 

   4.2 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
พบว่า ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขี้น จำนวน 109 คน โดยมีสาขาที่เปิดใหม่ คือ เทคนิคซ่อม
ตัวถังและสีรถยนต์ เพ่ิมขึ้นจำนวน 8 คน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพ่ิมขึ้นจำนวน 14 คน ไฟฟ้าควบคุม 
เพ่ิมขึ้นจำนวน 14 คน แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพ่ิมข้ึนจำนวน 23 คน สาขาวิชาเดิมที่เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
เทคนิคยานยนต์ เพ่ิมขึ้นจำนวน 18 คน แม่พิมพ์โลหะ เพ่ิมขึ้นจำนวน 9 คน เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
เพ่ิมข้ึนจำนวน 5 คน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนจำนวน 18 คน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลห์
มานน์ (Lehmann, 1997) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาระบบทิวภาคีในประเทศ
เยอรมัน พบว่าเป็นระบบการศึกษาที่นิยมกันแพร่หลาย และเป็นวิธีผลิตแรงงานที่มีทักษะเข้าสู่ตลาด
อุตสาหกรรม ทำให้เกิดแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาต่อในระบบนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมี
ทักษะในการปฏิบัติงานและประสบผลสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และงานวิจัย
ของ เออร์เบ (Erbe, 1996) ได้ศึกษาเรื่อง การเพ่ิมคุณค่า การยกระดับของผลที่ได้รับในการเข้าร่วม
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โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากการเรียนรู้ ประสบการณ์การพัฒนาอาชีพพบว่าการศึกษาการ
เรียนรู้จากประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ทำให้นักศึกษามี
โอกาสได้รู้ถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการทำงานผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาในระบบ 
                    4.3 ความร่วมมือของสถานประกอบการ หลังจากการใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2561 พบว่า ความร่วมมือของสถาน
ประกอบการที่ลงนามความร่วมมือเพ่ิมขึ้น จาก 33 แห่งเป็น จำนวน 42 แห่ง นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี 
แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแก่น โดยเฉพาะสาขาช่างอากาศยานซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการสูง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สืบสกุล แสงธำรง (2552) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบว่า  ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ให้ความคิดเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ การขอความร่วมมือในการคัดเลือกนักศึกษา
ฝึกงานจากสถานศึกษา การดำเนินการจัดฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมในสถานประกอบการอ่ืน การดำเนินการวัด
และประเมินผล และการรับเข้าเป็นพนักงานเมื่อจบหลักสูตร ตามลำดับ โดยผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความคิดเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี  จำนวนของครูผู้สอนในด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการผลผลิตและการประเมินผล ใน
การให้ครูเข้าใจถึงลักษณะของช่างชำนาญ ข้อเสนอและเพ่ือการปรับปรุง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ให้ความสำคัญในประเด็นของการสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สอดคล้อง
กับ บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ (2551) พบว่า สถานประกอบการให้ความร่วมมือทางการศึกษา และฝึกอบรม
วิชาชีพในรูปแบบหรือลักษณะ  การร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเอง และการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม
และความสมัครใจของธุรกิจเอกชนและสถานประกอบการเป็นหลัก  
                    4.4 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พบว่า การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2561 ในแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย ประกอบอาชีพ
อิสระ ทำงานในสถานประกอบการ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่มี เส้นทางในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้  เนื่องจากคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา  ของ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมีระบบ การวางแผนการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยา ชินะจิตพันธุ์ (2555 ) การวิจัยเรื่องรูปแบบ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาช่าง
อุตสาหกรรม    ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษาเอกสาร
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การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในอดีต ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและศึกษาความต้องการพัฒนา       
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากกลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ครูในสถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 88 คน แล้วนำมาวิเคราะห์จัดทำเป็น
ชุดฝึกอบรมและส่วนสนับสนุน 3 องค์ประกอบ จากนั้นได้นำชุดฝึกอบรมไปจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครูและครูฝึกจากอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการและจากสถานศึกษาเครือข่ายอีก 4 แห่ง 
รวม 32 คน เมื่อฝึกอบรมแล้วได้นำรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาไปทดลองใช้ในสถานศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานประกอบการ ครู ครูฝึกและนักศึกษาฝึกอาชีพ รวม 80 
คน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ชุดฝึกอบรม 6 หน่วย และส่วนสนับสนุน 3 
องค์ประกอบ คือ 1) ศูนย์เครือข่ายทวิภาคี 2) ศูนย์ฝึกอบรม และ 3) ศูนย์บริการ เมื่อนำชุดฝึกอบรมไป
ใช้ในการอบรม ผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบแสดงให้เห็นว่า   ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ ครูและครูฝึกมี
ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
ระดับพึงพอใจมาก และเมื่อนำไปทดลองใช้ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่ง
กำหนดให้เป็นอาชีวศึกษาจังหวัดนำร่อง ปรากฏผล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้จัดการสถานประกอบการหรือผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ ครูและครูฝึกรวมทั้ง นักศึกษาฝึกอาชีพ ต่างมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
                  4.5 ความพึงพอใจของครูฝึกในสถานประกอบการ ที่รับผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เป็นเพราะ ผู้เรียนได้รับการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ เข้าใจในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง อีกท้ังได้รับ
การฝึกด้านทักษะอาชีพจากสถานศึกษามาแล้วอย่างเข้มข้น ดังนั้นสถานประกอบการจะต้องมีความเข้า
ในรื่องการฝึกอาชีพของนักศึกษา ดังที่ มยุรา ศรีพงษ์วิวัฒน์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 ประเภทช่างอุตสาหกรรม
ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นที่สถานศึกษาพบปัญหามาก 
คือ สถานประกอบการที่มีความพร้อมในการฝึกอาชีพของนักศึกษาที่มีไม่เพียงพอ การขาดความเข้าใจ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและที่สำคัญก็คือครูผู้สอน บุคลากร
ที่รับผิดชอบ การบริหารหลักสูตรมีภาระ งานสอนและภาระงานที่รับผิดชอบมากอยู่แล้ว ในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ขาดงบประมาณในการนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา การจัดหาพาหนะใน
การนิเทศการฝึกงาน ขาดงบประมาณ ในการจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในวิชาชีพ
พ้ืนฐานที่ต้องเรียนกับสถานศึกษา การสัมมนา การดำเนินการและการฝึกอาชีพ การประสานงานกับ
สถานประกอบการโดยภาพรวมแล้ว มีปัญหาในระดับปานกลาง   
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ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรนำผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลในการกำหนด 
นโยบาย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีของสถานศึกษา 
ในสังกัดให้เพ่ิมมากข้ึน 
              1.2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดนำผล
ทีไ่ด้จากการวิจัยนี้ไปใช้ เพ่ือลดปัญหาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป      
              ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเพ่ือการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 


