
บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศในระยะยาว ท่ีให้ทุกภาคส่วนตระหนักร่วมกันในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การ
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในระยะยาว โดยประเทศต้องเร่งพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานกลุ่มท่ีก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มท่ีอยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับ
สาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนใน
ภาพรวมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับ 
การเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครู
ท้ังระบบ รวมท้ังการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อการเตรียมคนท่ีมีทักษะให้พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ท้ังส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสม ในแต่ละ
ช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการ ใน
ตลาดแรงงานและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์
รวมท้ังการให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะ
กระบวนการท างาน ทักษะการส่ือสาร ทักษะการใช้เหตุผล และการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัย
แรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาดงานท้ังทักษะขั้น
พื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ 
เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)  
 สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษ
ท่ี 21” ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป้าหมายท่ี 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
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กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ ได้แก่ จ านวน
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และ จ านวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 10-21) และแผนพัฒนาการศึกษา
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของ
บริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปล่ียนแปลงสู่
อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ท าให้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
แทนท่ีก าลังคนท่ีไร้ฝีมือและทักษะต่ า ทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศท่ัวโลกได้
ต้ังเป้าหมายให้ประชากรมีทักษะ สมรรถนะ และความสามารถเฉพาะทาง รัฐบาลไทยจึงก าหนด
นโยบายการปรับเปล่ียนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลด้านการจัดการศึกษาต้องผลิตและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ท่ีมีความเช่ือมโยงกันในโลกของความเป็นจริง (STEM 
EDUCATION) และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านการส่ือสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทักษะ
อาชีพและการเรียนรู้ และความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559: 5-6)   
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ ก าหนดให้จัดได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก 2) การศึกษานอก
ระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการก าหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา 
ระยะเวลา การวัด และการประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 3) 
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการในการก าหนดนโยบาย การผลิตและพัฒนาก าลังคน และการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น 
หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณเข้าสู่คุณวุฒิการศึกษา
เพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ (ประเวศ ยอดยิ่ง, 2556: 1-5) ซึ่งสอดคล้องกับ โยบาย
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ท่ีได้ก าหนดเป็นนโยบายเฉพาะด้านการอาชีวศึกษา 
โดยให้ปรับทัศนคติเปล่ียนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นความส าคัญและเข้าสู่การเรียน
สายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา ให้ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) เมื่อจบการศึกษาแล้วให้ ได้รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 7)     
  การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) หรือ
การจัดการเรียนการสอนคู่ขนาน รูปแบบสะสมหน่วยกิตคือ การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีมีความประสงค์
จะเรียนในสายวิชาชีพ โดยผู้เรียนจะเรียนรายวิชาสายสามัญท่ีสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และเรียนวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันการอาชีวศึกษา รวมท้ังได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการต่าง ๆ ในช่วง
ภาคฤดูร้อนและภาคฤดูฝน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ท้ังระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 และระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งข้อดีของการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบทวิศึกษา คือ 1) เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงวิชาชีพด้าน
อาชีวศึกษาให้แก่ผู้เรียนสายสามัญตามความสนใจและความถนัดของตนเอง  2) สามารถขยายกลุ่ม
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 3) เมื่อส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ผู้เรียนจะได้วุฒิการศึกษาท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4) ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 5) ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน า
ความรู้ ท่ีได้ไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ โดยปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายท่ีชัดเจนในการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา ท่ีต้องการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการผลิตบุคลากรให้เพียงพอเพื่อรองรับการจ้างงานท้ังภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคเกษตรกรรม และเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานด้าน
อาชีพและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที รวมท้ังเป็นการเพิ่มจ านวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาให้มี
จ านวนมากขึ้น (คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2559: 17)  
 อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล (2556) กล่าวถึงสภาพปัญหาปัจจุบันของการจัดการอาชีวศึกษาว่ า 
ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะมีปัญหาด้านทักษะด้านการส่ือสารและภาษาอังกฤษโดยเฉพาะผู้เรียนในสาย
อาชีพ ประกอบกับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา เป็นภาพเด็กอาชีวศึกษาตีกัน พ่อแม่กลัวลูกหลานจะ
ไปตีกัน สังคมกลัวจะโดนลูกหลง จึงมาเรียนสายอาชีพหรือเรียนอาชีวศึกษาน้อย ซึ่งจะมีผลไปถึงปัญหา
ของการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ดังกล่าวด้วย 
โดยเฉพาะสภาพปัญหาของการบริหารจัดการทวิศึกษาท่ีพบจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ 
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คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2559: 18-20) ท่ีจัดท ารายงานการ
พิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) พบว่า 1) การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นแนวคิดใหม่และเป็นการสร้างนวัตกรรมในการ
จัดการศึกษารูปแบบใหม่ มีคาบเวลาในการเรียนหรือการเพิ่มทักษะวิชาชีพจะมีเวลาค่อนข้างจ ากัด ควรหา
แนวทางให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น 2) เมื่อเปรียบเทียบแผนการเรียน
ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2551 กับแผนการเรียนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พ.ศ. 2556 จะพบว่าช่ือของรายวิชาสามัญบางส่วนจะคล้ายกัน แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดของ
สาระจะพบความแตกต่าง ดังนั้นต้องร่วมมือกันปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 3) ด้านคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 4) ด้านค่าใช้จ่ายรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 5) รัฐบาลควรเร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการ
ออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินในโครงการทวิศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังสองปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคารสถานท่ีท่ีมีความพร้อมส าหรับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
และบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  และจัดการศึกษาเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ใน
ส่วนของปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษาของวิทยาลัยจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภาพรวม
ดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร นอกจากปัญหาด้านจ านวนเวลา
เรียนหรือการเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียนทวิ ศึกษามีเวลาค่อนข้างจ ากัด เรื่องแผนการเรียนตาม
หลักสูตร เรื่องการทดสอบมาตรฐานสาขาอาชีพ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และเรื่อง
ระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินตามโครงการ ดังกล่าวแล้ว ยังมีปัญหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทวิศึกษา
ของผู้เกี่ยวข้อง ปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือ และการประสานงาน ซึ่งจะต้องร่วมกันแก้ไขและพัฒนา 
นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานครยังต้องการเน้นเรื่องคุณภาพด้านทักษะวิชาชีพแก่
ผู้เรียน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญเป็นผลลัพธ์ (outcome) ท่ีวิทยาลัยต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการบริหาร
จัดการทวิศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาการบริหารจัดการทวิศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยเฉพาะของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อการพัฒนาให้ถึงผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ั งด้าน
ทฤษฎีและด้านทักษะในการปฏิบัติงานจริงอย่างมีคุณภาพ ให้มีการฝึกทักษะวิชาชีพท่ีครอบคลุมทุก
ด้านดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ ผู้วิจัยจึงสนใจและมีความต้องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
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ภิเษก มหานคร อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และสถานศึกษาอื่นท่ีจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค์หลัก 
  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     เนื้อหาท่ีใช้เป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 
     1.1 รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง 
วิธีการ แนวทาง กระบวนการ เพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน ผู้วิจัยสังเคราะห์เนื้อหาจาก
การศึกษาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย 
ประกอบด้วย  1) การบริหารงานวิชาการ  2) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3) การบริหารความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่าย และ 4) กระบวนการบริหารจัดการทวิศึกษา   
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    1.2 ทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการท างาน 2) ทักษะการใช้เหตุผล 3) ทักษะการส่ือสาร และ 4) 
ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
 2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 

    การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
    2.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนท่ี 1 คือการศึกษาสภาพและแนวทางการ

บริหารจัดการทวิศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  

    2.1.1 ประชากร ในการศึกษาสภาพการบริหารจัดการทวิศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัย
ศึกษาจากประชากรท้ังหมดประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน และครูผู้สอน จ านวน      
82 คน รวมท้ังส้ินจ านวน 86 คน 

    2.1.2 กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาของวิทยาลัย 
เทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทวิศึกษาหรือ
การบริหารการอาชีวศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 6 คน 

 2.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนท่ี 2 คือการสร้างรูปแบบการบริหาร
จัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    2.2.1 กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มเพื่อร่วมกันยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการ
ทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มท่ีเป็นบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก ประกอบด้วย ผู้อ านวยการวิทยาลัย จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 3 คน 
หัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 4 คน หัวหน้าแผนกวิชา จ านวน 3 คน ครูผู้สอน จ านวน 4 คน และท่ี
เป็นบุคลากรของสถานศึกษาในเครือข่าย ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการที่รับผิดชอบทวิศึกษา จ านวน   
1 คน  หัวหน้างานท่ีรับผิดชอบทวิศึกษา จ านวน 3 คน และผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนารูปแบบ จาก
ภายนอก จ านวน 2 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมท้ังส้ิน จ านวน 
21 คน  
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   2.2.2 กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้าน
การบริหารสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 9 คน 

  2.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนท่ี 3 คือการทดลองใช้
รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   2.3.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียนของวิทยาลัย 
เทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) 
ครูผู้สอน จ านวน 82 คน รวมจ านวน 86 คน และ ของโรงเรียนในเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 12 คน ครูผู้สอน จ านวน 387 คน รวมจ านวน 399 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 485 คน 
และผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาในเครือข่าย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 214 คน 
   2.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก มหานคร และของโรงเรียนในเครือข่าย รวมจ านวน 215 คน และผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนในเครือข่าย  จ านวน 140 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์
แกน (KreJcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 43) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบ  
แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
       2.4 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนท่ี 4 คือการประเมินรูปแบบการ
บริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         2.4.1 กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อหาฉันทา
มติเกี่ยวกับความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบ 1) 
บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัย จ านวน 1 คน รอง
ผู้อ านวยการ จ านวน 3 คน หัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 4 คน หัวหน้าแผนกวิชา จ านวน 3 คน 
ครูผู้สอน จ านวน 3 คน และ 2) บุคลากรของโรงเรียนในเครือข่าย ได้แก่ ผู้อ านวยการ จ านวน 4 คน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน 4 คน หัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน ได้มา 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมท้ังส้ิน จ านวน 25 คน 
    2.4.2 กลุ่มเป้าหมายในการประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบ ประเมินในวงกว้างโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
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นักวิชาการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ ด้านการพัฒนารูปแบบ ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้าน
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา  จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
       3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารจัดการทวิศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ   

ทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก    
มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการท างาน 
2) ทักษะการใช้เหตุผล 3) ทักษะการส่ือสาร และ 4) ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 

  4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
           ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2560 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ทวิศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาท้ังในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกันไป ถือเป็นการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการจัดการเรียนการสอนคู่ขนานรูปแบบสะสมหน่วยกิต 
 2. การสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน หมายถึง วิธีการหรือแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีเข้ามาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร โดยพัฒนาหรือสร้างเสริมทักษะวิชาชีพ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ทักษะกระบวนการท างาน 2) ทักษะการใช้เหตุผล 3) ทักษะการส่ือสาร และ 4) ทักษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
 3. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง 
กระบวนการหรือขั้นตอนการสร้างรูปแบบท่ีประกอบด้วย 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหาร
จัดการทวิศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 2) การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) การ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 4) การประเมินรูปแบบ
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การบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 
มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 4. รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้ เ รียนของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง 
โครงสร้างและความสัมพันธ์ของกระบวนการและองค์ประกอบในการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารงานวิชาการ องค์ประกอบท่ี 2 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารความร่วมมือกับโรงเรียนใน
เครือข่าย และองค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการบริหารจัดการทวิศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ประกอบด้วย 
1) พัฒนาหลักสูตรและการบริหารการเรียนการสอน 2) พัฒนาทีมงานวิชาการในสถานศึกษา 3) พัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร  างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน 4) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  4.2 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง การบริหารส่ิงต่าง ๆ ท่ีท าให้การจัด
การศึกษาทวิศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1) การบริหารทรัพยากรบุคคล 2) การบริหาร
ทรัพยากรงบประมาณ 3) การบริหารทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ 4) การบริหารทรัพยากรด้านอาคารสถานท่ี 
  4.3 การบริหารความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย หมายถึง แนวทางในการบริหาร
จัดการทวิศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย 1) ร่วมมือใน
การสร้างความเข้าใจ 2) ร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ร่วมมือในด้านการบริหาร
ทรัพยากร และร่วมมือในการพัฒนากิจการผู้เรียน 
  4.4 กระบวนการบริหารจัดการทวิศึกษา หมายถึง วิธีการด าเนินงานของการบริหาร
จัดการทวิศึกษา โดยมีกระบวนการท่ีจะด าเนินการตามล าดับขั้นและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  
ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการจัดองค์กร (Organizing) ขั้นการน า (Leading) ขั้น
การติดตามและประเมินผล (Controlling) และขั้นการปรับปรุงและพัฒนา (Act)  
 5. สภาพการบริหารจัดการทวิศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง  สภาวะการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เกี่ยวกับปัจจัยหรือตัวแปรท่ีมีส่วนส าคัญต่อการบริหาร
จัดการทวิศึกษา ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา 3) ด้านการบริหารความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่าย และ 4) ด้านกระบวนการบริหาร
จัดการทวิศึกษา   



10 
 

 6. แนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง วิธีด าเนินการหรือวิธีการปฏิบัติงานในการ
บริหารจัดการทวิศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ท่ีจะท าให้การบริหารจัดการ   
ทวิศึกษาบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นแนวทางการบริหารจัดการ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การบริหารงานวิชาการ 2) ด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3) ด้านการบริหารความร่วมมือ
กับโรงเรียนในเครือข่าย และ 4) ด้านกระบวนการบริหารจัดการทวิศึกษา 
  7. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง 
การพิจารณาตัดสินคุณภาพของรูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสอดคล้อง (Congruity) ด้านความเหมาะสม 
(Propriety) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ซึ่งแต่ละด้านมี
ความหมาย ดังนี้ 
      7.1 ความสอดคล้อง หมายถึง ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันขององค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และปัจจัยสู่ความส าเร็จ ในแต่ละองค์ประกอบย่อย รวมท้ังความสอดคล้องต่อเนื่อง
ของกระบวนการของรูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัย 
เทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     7.2 ความเหมาะสม หมายถึง ความสัมพันธ์กันระหว่างทฤษฎี หลักการ และแนวคิด
ของรูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสามารถน าไปใช้ให้เหมาะสมในการ
บริหารจัดการทวิศึกษา 

   7.3 ความเป็นไปได้ หมายถึง โอกาสท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีระบุไว้ในรูปแบบการ
บริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
และมีความเป็นไปได้ว่าจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบัติ  
       7.4 ความเป็นประโยชน์ หมายถึง ผลจากการน ารูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษา
เพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทวิศึกษา 
ประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เรียน  
 8. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการของวิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก มหานคร และสถานศึกษาในเครือข่ายเรียนร่วมตามโครงการ 
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 9. ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย ครูพิเศษสอน และพนักงานราชการ(ครู) ใน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และโรงเรียนในเครือข่ายเรียนร่วมตามโครงการ 
 10. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา ท่ีขึ้น
ทะเบียนเป็นนักเรียนเพื่อเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)     
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1. ประโยชน์ด้านวิชาการ 
  1.1 ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการบริหารจัดการทวิศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1.2 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียน
ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1.3 ได้รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัย 
เทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป   
 2. ประโยชน์ด้านการประยุกต์ใช้ 
  2.1 ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผน ปรับปรุง หรือก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรทวิศึกษา 
  2.2 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถน ารูปแบบการ
บริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทวิศึกษาในสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัย 
เทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีพัฒนาขึ้นนี้กระทรวง 
ศึกษาธิการหรือรัฐบาลสามารถน าไปประยุกต์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้บริหารจัดการทวิศึกษา  


