
 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยและพัฒนาเรื ่อง กลไกการขับเคลื ่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
สำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 2. 
เพื ่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื ่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  3. เพื่อทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และ 4. เพื ่อประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื ่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
 วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
             ขั ้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื ้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื ่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  1.1 การสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท้ังในและต่างประเทศ โดยการศึกษาเอกสาร  
   1.2 การศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี 
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวิธีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี 
(Best  Practice) จำนวน 3 แห ่ง โดยการเล ือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได ้แก่  
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และ วิทยาลัยการ
อาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณาความ
เรียง 
   ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  

    2.1 การยก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยผู้วิจัยนำผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มายก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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องค์ประกอบที่ 1 การจัดปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ประกอบด้วย 3.1 การวางแผน 3.2 การจัดองค์กร 3.3 การชี้นำ 3.4 การดำเนินงาน 3.5 การ
ติดตามประเมินผล 3.6 การปรับปรุงพัฒนา 3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 4 
ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 4.1 ด้านความรู้ 4.2 ด้านทักษะ
และผลงาน และ 4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งในแต่ละงานจะประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก กิจกรรมย่อย และแนวทางการดำเนินงาน 

 2.2 การตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ด้วย
การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีผู ้ทรงคุณวุฒิ 9 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้วิจัยเลือกแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จำนวน 
25 คน และ  2) ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก จำนวน 20 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  
ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบัติตามกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  

         4.1 การประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้วิจัย
เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นกลุ่มที่ได้ทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 25 คน และ2) 
ผู้บริหารสถานประกอบการและครูฝึก จำนวน 20 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับสมรรถนะนักเรียนนักศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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        4.2 การประเมินความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู ้ว ิจัยเลือกกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย 1) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 160 คน 2) นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ชั ้นปีที ่ 2 จำนวน 152 คน  ที ่ฝ ึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ปีการศึกษา 2561 รวมทั ้งสิ ้นจำนวน 312 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
ตอนที ่1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี โดยแบ่งวิธีดำเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
                 องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 1.1 
สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กร
ทางวิทยาศาสตร์ องค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 1.2 สถานศึกษาและ
สถานประกอบการมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี        
1.3 สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  1.4 สถานศึกษาได้
วางแผนกำลังคน ผู ้บร ิหารสถานศึกษา ครูผ ู ้สอน ครูน ิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา  1.5 
สถานศึกษาได้สำรวจงบประมาณ กำลังคน ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึก       
1.6 สถานศึกษาได้เตรียมหลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ 
ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการฝึกอาชีพ 1.7 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพหลายสาขาให้นักเรียน
นักศึกษาได้เลือกเข้าเรียน 1.8 สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดวัสดุครุภัณฑ์ พื้นที่ และ
อุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน 1.9 จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้เข้มแข็งด้วยหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น 1.10 ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื ่อง  1.11 
สถานศึกษาได้สร้างค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนต่อการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.12 ทุน
สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.13 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทั้งจาก
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ภาครัฐและเอกชน 1.14 มอบทุนการศึกษาแก่ผู ้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                                 
1.15 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากองค์กร
วิชาชีพและสถานประกอบการ 1.16 สถานศึกษาได้ประสานผู ้ปกครองกับสถานประกอบการให้
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 1.17 สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน
การเรียนอาชีวศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ1.18 นักเรียนนักศึกษามีความต้องการ
ศึกษาในอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาค ี       
 องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2.1 
คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบด้วย 2.1.1 คณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน 2) ผู้บริหารสถานประกอบการ ทุกแห่ง เป็น
กรรมการ 3) รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นกรรมการและเลขานุการ 4) หัวหน้า
งานความร่วมมือ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ 1) กำหนด
เป้าหมายความต้องการนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และ3) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน 2.2.2 คณะกรรมการดำเนินงาน แบ่ง
ออกเป็น 1) คณะกรรมการในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1.1) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็น
ประธาน 1.2) หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน เป็นกรรมการ 1.3) หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี เป็นกรรมการและเลขานุการ 2) คณะกรรมการในสถานประกอบการ ประกอบด้วย             
2.1) ผู้จัดการฝ่ายผลิต /หัวหน้างานผลิต เป็นประธาน 2.2) ครูฝึก เป็นกรรมการ 2.3) หัวหน้างาน
บุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ 1) กำหนดแผนการฝึกอาชีพ 
คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ 2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ 3) อำนวยความ
สะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก 4) ติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพ และ5) รายงานผล
การดำเนินงาน 2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2.2.1 งานความร่วมมือ ได้แก่ 
1) สร้างความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคอุตสาหกรรม 
องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง ชุมชน นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร 2) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับสถาน
ประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ 3) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) วิจัย
พัฒนานวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) สำรวจความพร้อมด้านงบประมาณ กำลังคน 
ผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกของสถานประกอบการ  6) สำรวจความ
ต้องการปริมาณนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่สถานประกอบการต้องการ 7) สำรวจความ
ต้องการสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และ8) สำรวจความพร้อม
ด้านกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศและบุคลากรของสถานศึกษา  2.2.2 งาน
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
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ภาคีให้แก่บุคลากรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างความตระหนักในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้
สถานประกอบการ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจ 4) ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจ
ด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และ5) จัดแนะ
แนวการศึกษาอาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาเป็นประจำทุกปี 2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร ได้แก่ 
1) กำหนดมาตรการเพิ่มความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูในสถานศึกษา 2) 
จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  3) 
จัดฝึกอบรมครูฝึกให้มีความสามารถในการสอนงาน 4) สนับสนุนให้ครูเข้าฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 5) ให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูที ่รับผิดชอบตามผลงาน 6) ส่งเสริมครูฝึกทั้งด้าน
ความรู ้และทักษะการทำงาน และ7) ทดสอบความรู ้ครูฝึกของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง                                    
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ 
และการประเมินร่วมกับสถานประกอบการ 2) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 3) จัดปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ4) จัด
หลักสูตรให้มีการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 
ได้แก่ 1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในสถานประกอบการ 3) ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 4) 
จัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ 5) จัดทำ
คู่มือปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 7) จัด
อบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ 8) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียน
นักศึกษา 9) จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ 10) จัดให้
นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 11) จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ 12) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ในสถานประกอบการ 13) จัดให้
นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามระดับอายุ 14) ประเมินสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าฝึก
อาชีพ 15) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้  16) เตรียมนักเรียน
นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 17) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ 18) จัดปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที ่ผ ่านการฝึกอาชีพ 19) วัดผล
ประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง 20) จัดเทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียน
นักศึกษาและพนักงานของบริษัทสู่รายวิชา และ21) บริหารจัดการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีให้เข้มแข็ง
โดยใช้หลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่น และ2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 
ได้แก่ 1) จดัให้มีผู้ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) ร่วมแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษา
ในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3) จัดทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) 
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ร่วมคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) วัดระดับความรู้และทักษะการคิดคำนวณ
ของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ 
แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 7) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 8) 
ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ ทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ 
9) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพ  10) 
ร่วมกับสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ทั ้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ 11) จัดบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ 12) จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ 13) จัดให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพร่วมกับครูของ
สถานศึกษา 14) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกตามแผนการฝึกอาชีพ 15) จัดครูฝึกให้สอนงานนักเรียน
นักศึกษา 16) จัดครูฝึกให้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนที่วางไว้ 17) จัดครูฝึกเป็นพี ่เลี ้ยง
ประเมินผลการฝึกอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา 18) จัดครูฝึกเป็นผู้ควบคุมการฝึกอาชีพและความ
ประพฤติของสถานประกอบการ 19) จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรียนนักศึกษาตาม
ข้อตกลง และ20) บรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ 

องค์ประกอบที ่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย        
3.1 การวางแผน ประกอบด้วย 3.1.1 ศึกษาสภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษา 3.1.2 กำหนดวัตถุประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 3.1.3 
กำหนดเป้าประสงค์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 3.1.4 กำหนดเป้าหมาย
ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 3.1.5 
กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 3.1.6 กำหนดกลยุทธ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 3.1.7 กำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเหมาะสม 3.2 การจัดองค์กร ประกอบด้วย 3.2.1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ และ3.2.2 จัดปัจจัยสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เหมาะสมกับเป้าหมายผลผลิต 3.3 การชี้นำ ประกอบด้วย 3.3.1 สร้าง
ข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครูและบุคลากร 3.3.2 สร้างเกณฑ์ให้รางวัลทีมงานใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับครูและบุคลากร 3.3.3 พัฒนาครูและบุคลากร ผู้รับผิดชอบ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3.4 การดำเนินงาน ประกอบด้วย 3.4.1 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
3.4.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน และ3.4.3 ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 3.5 การ
ติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 3.5.1 รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีตามตัวบ่งชี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มีการวางแผนไว้  3.5.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3.5.3 วิเคราะห์สาเหตุการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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ที่ไม่ประสบผลสำเร็จ และ3.5.4 รายงานผลการติดตามประเมินผล 3.6 การปรับปรุงพัฒนา หมายถึง 
การนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3.6.1 จัดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหา
วิธีดำเนินงานหรือนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสมกว่าเดิม และ     3.6.2 เลือกแนวทาง
หรือนวัตกรรมในการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีให้ได้คุณภาพเพิ่มขึ้น 3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 3.7.1 กำหนดรูปแบบการรายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  3.7.2 จัดทำ
รายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ3.7.3 เผยแพร่รายงานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย   
      องค ์ประกอบที ่  4 ผลผลิตและผลลัพธ ์การจัดการอาชีวศ ึกษาระบบทวิภาคี  
ประกอบด้วย 4.1 ด้านความรู้ ประกอบด้วย 4.1.1 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และการแก้ไขในการ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้คับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 4.1.4 มี
ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการทำงานเป็นทีม 4.1.5 มีความสามารถทางด้านสถิติและการ
คำนวณ และ4.1.6 มีความสามารถในการเร ียนร ู ้และพัฒนางาน 4.2 ด้านทักษะและผลงาน 
ประกอบด้วย 4.2.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพที่รับผิดชอบ 4.2.2 มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  4.2.3 มีความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานตามสาขาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  4.2.4 ผลการปฏิบัติงานมี
คุณภาพตามเป้าหมาย และ4.2.5 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และ 4.3 ด้านเจตคติ 
คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย 4.3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.3.2 มี
ความระเบียบวินัย เคารพกำระเบียบของหน่วยงาน 4.3.3 มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ 
4.3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน 4.3.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน 4.3.6 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ และ 4.3.7 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีการปฏิบัติที่ดี  
               ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นพหุกรณีศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำนวน 3 แห่ง ใน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบด้วย 1.1 
สถานศึกษามีความร่วมมือที่ดีกับสถานประกอบการ 1.2 สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ทัน
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ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 1.4 พัฒนาหลักสูตรตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ        
1.5 สถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.6 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ ่นและสถานประกอบการ 1.7 ผู ้บริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1.8 ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี 1.9 นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจแนวทางการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  1.10 สถาน
ประกอบการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา 1.11 สถานศึกษามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการจัดการเรียนทางไกล 1.12 สถานที่ตั้งของสถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรม ทำให้มี
ความสะดวกในการประสานงานและการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 1.13 สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการฝึกจากสถานประกอบการ 1.14 สถาน
ประกอบการร่วมมือจัดสร้างห้องทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ร่วมพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้
พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อผู้เรียน 1.15 สถานศึกษาและสถานประกอบการได้จัดบุคลากร วัสดุ
ครุภัณฑ์ พื้นที่ และอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเพียงพอต่อการเรียนการสอน และ      
1.16 นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบด้วย 2.1 
คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ 2.1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการ มีหน้าที่ 1) กำหนดเป้าหมายความต้องการ
นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ3) ให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน 2.1.2 คณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ 1) คณะกรรมการ
ดำเนินงานในสถานศึกษา ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา และ 2) 
คณะกรรมการดำเนินงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายผลิต หรือฝ่ายบริการ 
หัวหน้างานผลิตหรือหัวหน้างานบริการ ครูฝึก และงานบุคคลของสถานประกอบการ มีหน้าที่ 1) 
กำหนดแผนการฝึกอาชีพ คู่มือฝึกอาชีพ และแผนการนิเทศ 2) จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และ
ฝึกอาชีพ 3) อำนวยความสะดวกและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก 4) ติดตามและประเมินผลการฝึก
อาชีพ และ5) รายงานผลการดำเนินงาน 2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย      
2.2.1 งานความร่วมมือ ได้แก่ 1) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2) ทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 3) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดำเนินงาน 4) มีคำสั่งแต่งตั้งครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 5) เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานประกอบการ และ6) ส่งเสริมวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สถานประกอบการ ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนให้มีความเข้าใจ และ2) 
จัดแนะแนวให้นักเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เครือข่ายเป็นประจำทุกปี 2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร 
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ได้แก่ 1) จัดฝึกอบรมครู บุคลากร และครูฝึก ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2) 
จัดฝึกอบรมเทคนิคการสอนงานแบบ  On The Job Training ให้กับครูฝึก และ3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการ และศึกษาดูงานด้านวิชาการวิชาชีพ 2.2.4 งาน
พัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) จัดทำหลักสูตร แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศ และการ
ประเมินร่วมกับสถานประกอบการ 2) จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ และ3) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ      2.2.5 งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ได้แก่ 1) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 2) 
สร้างระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ  3) เตรียมความพร้อมให้
นักเรียนมีพื้นฐานทางวิชาการวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) จัดทำแผนการฝึกอาชีพ
ร่วมกับสถานประกอบการทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงานอาชีพ 5) จัดการเรียนระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ 6) จัดครูไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 7) จัดปัจฉิมนิเทศแก่
นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ และ8) วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพ
จริง และ2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ ได้แก่ 1) สถานประกอบการร่วม
สัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2) ร่วมประชุมผู้ปกคองกับสถานศึกษา
เพื่อชี้แจงแนวทางจัดการเรียนการสอนการฝึกอาชีพ 3) ร่วมจัดทำแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ 
แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 4) ทำสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 5) 
ฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 6) ร่วมจัดการจัดการเรียนระบบทวิภาคีเพื่อฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ 7) วัดและประเมินผลการฝึกอาชีพ 8) ทดสอบสมรรถนะนักศึกษาผู้เข้าฝึกอาชีพอย่าง
เป็นระบบ 9) จ ัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับนักเรี ยนนักศึกษาตามข้อตกลง   10) ให้
ทุนการศึกษากับผู้สมัครเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 11) มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอาชีพ และ
12) บรรจุงานเมื่อผู้ผ่านการฝึกอาชีพสำเร็จการศึกษา  
  องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบด้วย 3.1 
การวางแผน ประกอบด้วย 3.1.1 สถานศึกษาได้ศึกษาสภาพตามหลัก SWOT 3.1.2 กำหนด
เป้าหมายการบริหารการจัดการศึกษา 3.1.3 กำหนดแผนการปฏิบัติงานโครงการ และกิจกรรม และ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  3.1.4 จัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจำปี 3.1.5 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ 3.2 การดำเนินงาน 
ประกอบด้วย 3.2.1 สร้างความเข้าใจกับผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู ้เรียน 3.2.3 
ประชุมสื่อสารสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน 3.2.3 มอบหมาย
งาน โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3.2.4 ดำเนินงานจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
และ3.2.5 นิเทศและเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง 3.3 การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 3.3.1 ติดตาม
การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม 3.3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
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โครงการและกิจกรรม 3.3.3 รายงานต้นสังกัด 3.3.4 กำหนดแผนพัฒนาต่อไป 3.4 การปรับปรุง
พัฒนา ประกอบด้วย 3.4.1 วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงาน และ3.4.1 กำหนดแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 4.1 
ด้านความรู ้ ประกอบด้วย 4.1.1 มีความรู ้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1.2 มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางตัวเลข 4.1.3 มีความสามารถ
ในการสื ่อสาร และ4.1.4 มีความสามารถในการเรียนรู ้จากสื ่อต่าง ๆ 4.2 ด้านทักษะและผลงาน 
ประกอบด้วย 4.2.1 มีสมรรถนะในการทำงานอาชีพ 4.2.2 มีทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงาน 4.2.3 ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย และ4.2.4 ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กำหนด และ4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม ประกอบด้วย 4.3.1 มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตในจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.3.2 มีระเบียบวินัย เคารพระเบียบของหน่วยงาน 4.3.3 มีความสุภาพ
เรียบร้อย มีสัมมาคาราวะ 4.3.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลาในการทำงาน 4.3.5 มีทัศนคติที่ดีต่อ
งานหรือหน่วยงาน 4.3.6 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ และ4.3.7 มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  

2.1 ผลการยก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยผู้วิจัยนำผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 มายก (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  
1.2 ผู้บริหารสถานประกอบการ 1.3 ครู และบุคลากร 1.4 ครูฝึก และผู้ควบคุมการฝึก 1.5 บันทึก
ความร่วมมือ 1.6 หลักสูตร สื่อและแผนการเรียน 1.7 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และ
เครื ่องมือ 1.8 ระบบการเรียนทางไกล 1.9 ระบบอินเตอร์เน็ต 1.10 ค่านิยมของผู ้ปกครองและ
นักเรียน และ1.11 ทุนการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ประกอบด้วย 2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2.1.1 คณะกรรมการบริหาร 2.2.2 
คณะกรรมการดำเนินงาน  2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2.2.1 งานความ
ร่วมมือ 2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ 2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร   2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร 
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา และ2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 3.1 การ
วางแผน 3.2 การจัดองค์กร 3.3 การชี้นำ 3.4 การดำเนินงาน  3.5 การติดตาม 3.6 การปรับปรุง
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พัฒนา และ3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน                          องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 3.1 การวางแผน       3.2 การจัดองค์กร 3.3 การชี้นำ 
3.4 การดำเนินงาน 3.5 การติดตามประเมินผล 3.6 การปรับปรุงพัฒนา และ3.7 การรายงานผลการ
ดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 
4.1 ด้านความรู้ 4.2 ด้านทักษะและผลงาน 4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม สรุป การสร้าง
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ตามภาพ 5.1 

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  
       ผลการตรวจความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า (ร่าง) กลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได ้อยู่ในระดับมาก ตามภาพ 5.1 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัย
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

1. ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษา
   ระบบทวิภาคี

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
       1.2 ผู้บริหารสถาน
            ประกอบการ

1.3 ครู และบุคลากร 
       1.4 ครูฝึก และผู้ควบคุมการ
            ฝึก

1.5 บันทึกความร่วมมือ
1.6 หลักสูตร สื่อและ

           แผนการเรียน
1.7 งบประมาณ วัสดุ

           อุปกรณ์ เครื่องจักร และ
           เครื่องมือ

1.8 ระบบอินเตอร์เน็ต
1.9 ระบบเรียนทางไกล

      1.10 ค่านิยมของผู้ปกครอง
             และนักเรียน
       1.11 ทุนการศึกษา

องค์ประกอบท่ี 2 ขอบข่าย
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2.1 คณะกรรมการจัดการ
     อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2.1.1 คณะกรรมการบริหาร
2.1.2 คณะกรรมการด าเนินงาน

2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบ
     ทวิภาคี

2.2.1 งานความร่วมมือ
2.2.2 งานประชาสัมพันธ์
2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร
2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร
2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบ

            ทวิภาคีในสถานศึกษา
2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบ

            ทวิภาคีในสถาน
            ประกอบการ

องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

      ขั้นตอนท่ี 3.1 การวางแผน

      ขั้นตอนท่ี 3.2 การจัดองค์กร

      ขั้นตอนท่ี 3.3 การช้ีน า

      ขั้นตอนท่ี 3.4 การเนินงาน

      ขั้นตอนท่ี 3.5 การติดตาม
                       ประเมินผล

      ขั้นตอนท่ี 3.6 กรปรับปรุงพั นา

      ขั้นตอนท่ี 3.7 การรายงานลการ
                       ด าเนินงน

องค์ประกอบท่ี 4 ผลผลิตและผลลัพธ์
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 4.1 สมรร นะนักเรียนนักศึกษา
4.1.1 ด้านความรู้ 
4.1.2 ด้านทักษะและผลงาน 
4.1.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม

 และจริยธรรม

 4.2 ความพึงพอใจของนักเรียน        
      น ักศ ึกษา

ปัจจัยความส าเร จ สถานประกอบการร่วมมืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

 
ภาพ 5.1 กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 

341 

 



342 

 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ   
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  ผลการทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในรายองค์ประกอบ พบว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  รองลงมาคือ
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ องค์ประกอบที่มีการปฏิบัติต่ำสุด 
คือ กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่วน องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนอาชีวศึกษาทางไกลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และปัจจัยที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครู
นิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา และในส่วนองค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ที่มีการปฏิบัติสูงสุด คืองานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ และงานที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ งานความร่วมมือ 
รองลงมา คือ งานพัฒนาหลักสูตร และส่วนกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา รองลงมา คือ ขั้นที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน 
และข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ ขั้นที่ 2 การจัดองค์กร รองลงมา คือ ขั้นที่ 3 การชี้นำ 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  
     4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาจากการใช้กลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  4.1.1 ผลการประเมินสมรรถนะ
ของนักเรียนก่อนฝึกอาชีพ ทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวม มีสมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาใน
รายด้าน  พบว่าด้านที ่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที ่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม  มี
สมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มี
สมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังฝึกอาชีพ โดย
ภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายด้าน  พบว่าด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ 
ด้านที่ 3  ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม  มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 
ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีมีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่  2  ด้านทักษะและผลงาน อยู่
ในระดับมาก 4.1.2 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพ ทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมมี
สมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน  พบว่าด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 1 
ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 3  ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม อยู่ใน
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ระดับปานกลาง และด้านที่มีมีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่  2  ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนหลังฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายด้าน  พบว่า
ด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 3  ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม  มีสมรรถนะอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 
ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับมาก  

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในส่วนข้อที่ได้ดำเนินการสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ข้อ 1) สถานศึกษาได้จัดอบรมนักเรียน
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ ข้อ 3) สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำ
สัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ และ ข้อ 4) สถานศึกษาได้จัดระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมขณะฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และข้อที่ได้ดำเนินการจากต่ำสุด
ไปหาสูงสุด คือข้อ 7) สถานประกอบการได้จัดทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการนั้น ข้อ 2) สถานศึกษาได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถาน
ประกอบการ และ ข้อ 11) สถานประกอบการได้บรรจุผู ้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถาน
ประกอบการนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ และในส่วนการศึกษาความพึงพอใจ ในภาพรวม มี
ความพึงพอใจในระดับมาก และข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อ 4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาได้สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง  รองลงมา คือ 
12) นักเรียนนักศึกษาที่เข้าฝึกอาชีพมีความพึงพอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และข้อที่มีความพึงพอใจต่ำสุด คือ ข้อ 10) ครูฝึกในสถานประกอบการได้
สอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนที่วางไว้  และข้อ 11) สถานประกอบการได้วัดผลประเมินผล
สมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื ้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื ่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า 1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำคัญต่อความสำเร็จ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือการสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างรัฐกับสถานประกอบการ 
องค์กรวิชาชีพชุมชน องค์กรภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางวิทยาศาสตร์ และองค์กรทางการเมือง
ผู้เรียนและผู้ปกครอง ครูและบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับเฮกเกิล, ฟิลด์ และกรับ (Hoeckel, Field 
and Grubb,2009, p 5) สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์มีระบบที่เข้มแข็ง เพราะ
มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับรัฐบาล และองค์กรวิชาชีพ ทำให้มีการสนับสนุน
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ทรัพยากรและเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ในการฝึกเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ พรหมสวัสดิ์ ทิพย์
คงคา (2551, หน้า 98) สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในแต่ละสาขาวิชาชีพยังไม่กว้างขวาง จะทำให้การจัดทวิภาคีไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุรพงษ์ เป้ากลาง (14 ตุลาคม 2557)กล่าวว่า ทีบ่ริษัท มีครูฝึกดูแลนักเรียนนักศึกษา มี
หอพัก และรถรับส่งระหว่างหอพักกับบริษัท นักเรียนมีรายได้ตลอดหลักสูตร และเม่ือสำเร็จการศึกษา
แล้วได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอกนิษฐ์ คลังแสง (23 กันยายน 2557) 
กล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษาจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตคนสายอาชีพที่
จบแล้ว สามารถทำงานได้ทันที ซ่ึงสอดคล้อง กับสุวิมล  จิวาลักษณ์ (23 กันยายน 2557) กล่าวว่า ถ้า
ทุกฝ่ายร่วมมือกัน น่าจะช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนแรงงานสายอาชีพทั้งในด้านคุณภาพและ
ปริมาณได้ และสอดคล้องกับเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ (2558, หน้า 25-28) สรุปว่า หน้าที ่ของ
สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะต้องดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการให้มากขึ้น ในส่วนองค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า 
ควรมีคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื ่อทำหน้าที ่ในการประสานงานจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการดำเนินงาน ทั้งคณะกรรมการ
ในสถานศึกษาและคณะกรรมการในสถานประกอบการ ซึ ่งสอดคล้องกับเฮกเกิล และชวาร์ตซ์ 
(Hoeckel and Schwartz, 2010, pp 5-6) สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาของเยอรมันนี ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 
และสอดคล้องกับนวลอนงค ์ ธรรมเจริญ (2558, หน้า 195-200) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ ได้มีคณะกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  และ
คณะกรรมการดำเนินการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งนี้ งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี มีงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ ประกอบด้วย งานความร่วมมือ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาครูและบุคลากร งานพัฒนาหลักสูตร งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา และงานอาชีวศึกศึกษาในสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับ อนันท์ งามสะอาด (2549, 
หน้า 129-133) ได้วิจัยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่า ได้มีการเตรียมบุคลากร ให้มี
ความตระหนัก เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เรื่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ  อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยใช้กระบวนการเครือข่ายศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาจังหวัด 
พบว่า ที่ผ่านมาสถานศึกษาไม่มีนโยบายจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และไม่มี
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมารับรองมาตรฐานฝีมือของนักศึกษาที่จบหลักสูตร ทำให้ขาดความ
น่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก และแบบเดิมก่อนส่งนักศึกษาระบบทวิภาคีออกฝึกงาน ไม่ได้ตรวจสอบ
ความพร้อมด้านความรู้ด้านทักษะและด้านจิตพิสัย และ สถานประกอบการประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงาน ซึ่งสอดคล้องกับพิทยา  ชินะจิตพันธุ์, สบสันติ์  อุตกฤษฏ์ 



 345 

และ ชนะ  กสิภาร์ (2555) ไดว้ิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบที่เป็นรูปธรรม โดยจัดทำเป็นชุดฝึกอบรมและ
สอดคล้องกับปาริฉัตร  จันโทริ (2555) ได้เสนอทางออกของปัญหาแรงงานไทย โดยการส่งเสริม
การศึกษาทวิภาคี ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผล ส่วนองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า ประกอบด้วย 
1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร 3. การชี้นำ 4. การดำเนินงาน 5. การติดตามประเมินผล 6. การ
ปรับปรุงพัฒนา และ 7. การรายงานผลการดำเนินงาน ซึ ่งสอดคล้องกับ เฮกเกิล และชวาร์ตซ์ 
(Hoeckel and Schwartz (2010, p 17) สรุปว ่า การจัดการอาชีวศ ึกษาของเยอรมันนีมี การ
ประเมินผลการฝึกงานแบบบูรณาการ ซึ่งสอดคล้องกับนวลอนงค์  ธรรมเจริญ (2558, หน้า 195-200) 
ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการได้
จัดให้มีคู่มือการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและบริหารตามหลักบริหารของเดมิ่ง (PDCA) 
และสอดคล้องกับธานินทร์  ศรีชมภู, สุกัญญา แช่มช้อย, วิทยา จันทร์ศิลา และ ผดุงชัย ภู่พัฒน์ 
(2556, หน้า 122-131) ได้ว ิจ ัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ใช้กระบวนการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำหรือการสั่งการ การลงมือปฏิบัติ การ
ควบคุมตรวจสอบและประเมิน การปรับปรุงและพัฒนา 
 ตอนที ่ 2 การสร้างกลไกการขับเคลื ่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ากลไกการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก โดยเฉพาะมีการจัดปัจจัย
การจัดการการอาชีศึกษาระบบทวิภาคี มีคณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทำหน้าที่
ประสานในการจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อม ซึ่งสอดคล้องกับ บริษัท เอส เอ็น ซี 
ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) กับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2552) ได้จัดโครงการความร่วมมือจัด
การศึกษาโรงงานในโรงเรียน ได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดการร่วมกัน ประกอบด้วย คณะกรรมการใน
สถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย และครู ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ส่วนในบริษัท มีการกำหนดผู้บริหารในโรงงานดูแลคล้ายกับในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ บริษัท 
มิตซูบิชิอิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดการฝึกงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับออยเลอร์ (Euler, 2013, pp 19-20) สรุปว่า การจัดการระบบทวิภาคีของประเทศ
เยอรมันนีได้จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานระบบทวิภาคี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและสถาน
ประกอบการเห็นความจำเป็นของระบบทวิภาคี ซึ่งสอดคล้องกับ ธานินทร์  ศรีชมภู, สุกัญญา แช่ม
ช้อย, วิทยา จันทร์ศิลา และผดุงชัย ภู ่พัฒน์ (2556, หน้า 122-131) สรุปว่า มีคณะกรรมการ
บริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนสถานประกอบการ 
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ผู้แทนสมาคมวิชาชีพ เป็นต้น และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (12 มกราคม 2559) ทีไ่ด้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) มา
สนับสนุนการจัดทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  เพ่ือผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาช ีวศ ึกษา ทั ้งนี้  กลไกการขับเคล ื ่อนการจ ัดการอาช ีวศ ึกษาระบบทว ิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ได้ออกแบบให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทั้งในสถานศึกษาและใน
สถานประกอบการ ได้แก่ งานความร่วมมือ งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาครู งานพัฒนาหลักสูตร 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา และงานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ พร้อมกับกระบวนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ตามขั้นตอนได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์กร การชี้นำ การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา และการ
รายงานผล ซึ่งสอดคล้องธานินทร์  ศรีชมภู, สุกัญญา  แช่มช้อย, วิทยา  จันทร์ศิลา และผดุงชัย  
ภู ่พัฒน์ (2556, หน้า 122-131) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า กระบวนการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การนำหรือการสั่งการ การลงมือปฏิบัติ การควบคุม
ตรวจสอบและประเมิน และการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ นวลอนงค์  ธรรมเจริญ (2558, 
หน้า 195-200) ได้วิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงาน
แบบบูรณาการ พบว่า พบว่ามีองค์ประกอบ จำนวน 6 ด้านคือ 1) ด้านความร่วมมือและการจัดองค์กร 
2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านการจัดการเรียนการสอน 5) ด้านการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวก และ 6) ด้านงบประมาณ และมีการบริหารด้วยวงจรเดมิ่ง (PDCA) ซึ่งสอดคล้องกับศรากร  
บุญปถัมภ์ (2558) ได้วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับ
นักศึกษาระบบทวิภาคีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบ
การจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีความเหมาะสมในการจัดการศึกษาให้แก่
นักศึกษาระบบทวิภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทุกองค์ประกอบ 
 ตอนที่ 3 การทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนตามแนวทางการใช้กลไกการ
การขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  ทั้ง 3 ด้าน ก่อนเข้า
ฝึกอาชีพ ในภาพรวม มีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง และผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษา 
ทั้ง 3 ด้าน หลังฝึกอาชีพ ในภาพรวม มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับศูนย์การศึกษา
นานาชาติ (Education international, 2009, p 5) สรุปว่า อาชีวศึกษาพัฒนาช่างฝีมือให้มีการฝึก
ประสบการณ์ที่นำทักษะการคิดวิเคราะห์และการฝึกฝนการแก้ปัญหาแบบลงมือทำจริ ง และฝึกให้
ผู ้เรียนคิดแบบมีวิจารณญาณและทักษะการวิเคราะห์ที ่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน อาชีพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ อกนิษฐ์  คลังแสง (2554) กล่าวว่า นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ควรได้ฝึกทำงานที่เป็น
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งานจริง ได้ฝึกทำงานเป็นกลุ่ม เป็นทีมปฏิบัติงาน และมีครูที ่ปรึกษาเข้ามาคอยติดตามผล และให้
คำปรึกษา ซึ่งจะได้ทำงานอย่างอิสระและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม ส่งผลต่อดีการพัฒนาความรู้ 
ทักษะการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (13 ตุลาคม 
2557) สรุปว่า การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนทำงานที่ใช้ความรู้ และทักษะ
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ภูวเรศ อับดุลสตา และวรรณดี สุทธินรากร (2559, หน้า 62) สรุปว่า 
ประเทศเยอรมันนี ขับเคลื่อนระบบทวิภาคีด้วยกลไกทางกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับการฝึกหัด
งาน มีระบบสนับสนุน พร้อมส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของผู้ฝึกหัดงาน มีระบบการควบคุมคุณภาพ 
ตลอดกระบวนการผลิตกำลังคน ทั้งในโรงเรียนและสถานประกอบการ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความถนัดของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้เชิง
ทฤษฎีและทักษะด้านการปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555) 
ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา และนำมาใช้ในการขับเคลื่อนกำลังคนของประเทศให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อผลิตช่างฝีมือป้อนให้กับตลาดแรงงานภายใน 5 ปี จะต้อง
ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข จบการศึกษาไปแล้วประกอบอาชีพได้ มีทักษะที่สามารถแข่ งขัน
กับต่างประเทศ พร้อมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (27 สิงหาคม 
2558) ที่ได้เน้นนโยบายเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาให้ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและ
นักเรียน ให้เห็นความสำคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น  และ ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและ สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติจริง และเม่ือจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที  
 ตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง พบว่า เมื่อมีการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
และมีการประเมินการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษา ทั้งช่วงก่อนฝึก และหลังการฝึกอาชีพ 
พบว่า 4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาจากการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ทั้ง 3 ด้าน ก่อนเข้าฝึกอาชีพ ในภาพรวม มี
สมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนหลังฝึกอาชีพ ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษา มีสมรรถนะทั้ง 3 
ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีวศึกษาของยุโรป (European Centre 
for the Development of Vocational Training, 2011, p 5) สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมอาชีพในยุโรปกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเทศส่วนใหญ่จะเน้นปฏิรูปการจัดการ
อาชีวศึกษา เน้นการจัดการเรียนการฝึกงานในสถานที่จริง และสอดคล้องกับประภาพรรณ ปรีวรรณ 
(2558) สรุปว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มี 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการระบบทวิภาคี และด้านความ
ร่วมมือ และสอดคล้องกับ เกนดรอน (Gendron, 2008) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ใน
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สถานประกอบการ พบว่า ผู้เรียนที่เข้าฝึกงานได้รู้วิธีการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์การทำงาน ได้รับการ
พัฒนาทางอารมณ์ การปรับตัว การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
สมรรถนะการทำงานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับ ศรากร บุญปถัมภ์ (2558, หน้า 275-284) ได้วิจัย
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดย
การศึกษาทางไกลจากระบบที่ได้พัฒนาขึ ้น สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนการเรียน และ
สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (ม.ป.ป., หน้า 33-34) กล่าวว่า สถานประกอบการทุกแห่งควรจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่ทำให้ผู้เรียนทำงานเป็น มีความอดทน ความรับผิดชอบ และมีรายได้ไปในตัว สถาน
ประกอบการก็ลดรายจ่ายลงโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเต็มสำหรับผู้ฝึกงานทำนองเดียวกับระบบแพทย์
ของโรงพยาบาล และสอดคล้องกับจิรวัฒน์  วีรังกร (ม.ป.ป.) ความคาดหวังของตลาดแรงงานหลาย
ด้านจากผู้สำเร็จการศึกษา คือความสามารถในการปรับตัวกับผู้ร่วมงาน ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อน ความสามารถในการสื่อข้อความ การนำเสนอความสามารถในการคิดเชิงบวก และ
คิดอย่างเป็นระบบ แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และบริหารเวลาได้ดี  พร้อมจะปฏิบัติตน
ภายในกรอบ ระเบียบของหน่วยงาน มีความอดทน สู้งาน เป็นบุคคลที่สามารถจะพัฒนาได้ในอนาคต  

 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซ่ึงนักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ ่งสอดคล้องกับ เกนดรอน (Gendron, 2008) ได้ศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ในประเทศฝรั่งเศส พบว่า การฝึกงานทำให้นักศึกษามีความ
สนุกในการเรียนและฝึกงาน มากกว่าการเรียนในระบบเดิม และมีการสร้างนวัตกรรมในระบบการ
เรียนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับซาร์การ์ (SarKar, 2015) ได้ศึกษาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพใน
ระบบเปิดและเรียนทางไกลของประเทศอินเดีย พบว่า ระบบการเรียนอาชีวศึกษาทางไกล ได้ช่วยเติม
เต็มในการเสริมความรู้ให้กับผู้ฝึกหัดงานในสถานประกอบการ และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(พุธที่ 29 ธันวาคม 2558) ที่สรุปว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เห็นว่าอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นระบบหนึ่งที่ช่วย
ให้การจัดการศึกษาตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับภาคเอกชน และ
นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองก็มีความสุขไปด้วย  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะนำกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้ไปใช้ ควรจัดอบรมคณะครูและบุคลากร ร่วมกับ
สถานประกอบการ เพ่ือให้มีความเข้าใจในการจัดการตรงกัน 
  1.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะนำกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้ไปใช้ ควรจัดรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา 
  1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรกำหนดมาตรฐานและวิธีการประเมิน
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้เป็ น
สถานศึกษาท่ีเป็นเลิศด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการทีร่่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


