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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับ
สร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 2. เพื่อ
สร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพกลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 3. เพื่อทดลองใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
ของวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค บ้ า นแพง และ 4. เพื ่ อ ประเมิ น ผลการใช้ ก ลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ขั้นตอนที่ 3 การทดลอง
ใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และขั้นตอน
ที ่ 4 การประเมิ น ผลการใช้ ก ลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับสร้างกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.1 ผลการศึกษาเอกสาร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สำคัญต่อความสำเร็จในการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี องค์ ป ระกอบที ่ 2 ขอบข่ า ยการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ประกอบด้วย 2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคณะทำงานที่ทำหน้าที่ในการ
ประสานงานจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิ ภ าคี ประกอบด้ว ย 2.1.1 คณะกรรมการบริห าร 2.1.2
คณะกรรมการดำเนิ น งาน ได้ แ ก่ คณะกรรมการในสถานศึ ก ษา และคณะกรรมการในสถาน

ประกอบการ 2.2 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้แก่ 2.2.1 งานความร่วมมือ 2.2.2 งาน
ประชาสัมพันธ์ 2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร 2.2.4 งานพัฒนาหลักสูตร 2.2.5 งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคในสถานประกอบการ องค์ประกอบ
ที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 3.1 การวางแผน 3.2 การจัดองค์กร
3.3 การชี้นำ 3.4 การดำเนินงาน 3.5 การติดตามประเมินผล 3.6 การปรับปรุงพัฒนา และ3.7 การ
รายงานผลการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ประกอบด้วย 4.1 ด้านความรู้ และ 4.2 ด้านทักษะและผลงาน 4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรม และ 1.2 ผลการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 2.1 คณะกรรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประกอบด้วย 2.1.1 คณะกรรมการบริหาร และ2.1.2 คณะกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการ
ในสถานศึกษา และคณะกรรมการในสถานประกอบการ 2.2 งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ 2.2.1 งานความร่วมมือ 2.2.2 งานประชาสัมพันธ์ 2.2.3 งานพัฒนาครูและบุคลากร 2.2.4 งาน
พัฒนาหลักสูตร 2.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 2.2.6 งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคในสถานประกอบการ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี
ประกอบด้วย 3.1 การวางแผน 3.2 การจัดองค์กร 3.3 การชี้นำ 3.4 การดำเนินงาน 3.5 การติดตาม
ประเมินผล 3.6การปรับปรุงพัฒนา และ3.7 การรายงานผลการดำเนินงาน และองค์ประกอบที่ 4
ผลผลิตและผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 4.1 ด้านความรู้ และ 4.2 ด้าน
ทักษะและผลงาน 4.3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม
2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง พบว่า กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี องค์ ป ระกอบที ่ 2 ขอบข่ า ยการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และองค์ประกอบที่ 4 ผลผลิตและ
ผลลัพธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า กลไกการขับเคลื่อนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก
3. ผลการทดลองใช้ ก ลไกการขั บ เคลื ่ อ นการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิทยาลัยเทคนิค บ้านแพง พบว่า กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบ
พบว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบมีก ารปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ

องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองลงมา คือองค์ประกอบที่ 1 ปัจจัย
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ องค์ประกอบที่มีการปฏิบัติต่ำสุด คือ กระบวนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่วน องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนนักศึกษามีความต้องการศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รองลงมา อยู่ในระดับมาก คือ สถานศึกษาจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนอาชีวศึกษา
ทางไกลผ่านเครื อข่า ยอิน เตอร์เน็ต และปัจจัยที่ ม ีก ารปฏิบ ัติ ต่ ำสุ ด อยู่ในระดับ มาก คือ มอบ
ทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสถานศึกษาได้วางแผนกำลังคน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา และในส่วนองค์ประกอบที่ 2
ขอบข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีการปฏิบัติสูงสุด อยู่ในระดับมาก คืองานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในสถานศึกษา รองลงมา อยู่ในระดับมาก คือ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ และงานที่มีการปฏิบัติต่ำสุด อยู่ในระดับมาก คือ งานความร่วมมือ รองลงมา อยู่ใน
ระดับมาก คือ งานพัฒนาหลักสูตร และส่วนกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงพัฒนา รองลงมา อยู่ในระดับมาก คือ ขั้น
ที่ 7 การรายงานผลการดำเนินงาน และข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุด อยู่ในระดับมาก คือ ขั้นที่ 2 การจัด
องค์กร รองลงมา คือ ขั้นที่ 3 การชี้นำ
4. ผลการประเมินการใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ประกอบด้วย 4.1 ผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาจากการ
ใช้กลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 4.1.1 ผล
การประเมินสมรรถนะของนั กเรียนก่อนฝึกอาชีพ ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ในภาพรวม มีสมรรถนะ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ
คุณธรรม และจริยธรรม มีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่
ในระดับมาก และด้านที่มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนหลังฝึกอาชีพ พบว่า ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้าน
ที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก
รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีมีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้าน
ทักษะและผลงาน อยู่ในระดับมาก 4.1.2 ผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาก่อนฝึกอาชีพ ทั้ง 3
ด้าน พบว่า ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่มี
สมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ
คุณธรรม และจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีมีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะ
และผลงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังฝึกอาชีพ พบว่า ในภาพรวมมีสมรรถนะ อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านที่มีสมรรถนะสูงสุด คือ ด้านที่ 3 ด้านเจตคติ คุณธรรม และ

จริยธรรม มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านที่ 1 ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก และด้านที่
มีสมรรถนะต่ำสุด คือ ด้านที่ 2 ด้านทักษะและผลงาน อยู่ในระดับมาก และ 4.2 ผลการประเมินความ
พึงพอใของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในส่วนข้อที่ได้ดำเนินการสู งสุด
ไปหาต่ำสุด คือ ข้อ 1) สถานศึกษาได้จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึก
อาชีพ ข้อ 3) สถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ และ
ข้อ 4) สถานศึกษาได้จัดระบบการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมขณะฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ และข้อที่ได้ดำเนินการจากต่ำสุดไปหาสูงสุด คือข้อ 7) สถานประกอบการได้จัด
ทุนสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการนั้น ข้อ 2) สถานศึกษาได้จัดปฐมนิเทศ
นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ และ ข้อ 11) สถานประกอบการได้บรรจุผู้
ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ และในส่วน
ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ข้อ 4) ผู้บริห ารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ 12) นักเรียนนักศึกษาที่เข้า
ฝึกอาชีพมีความพึงพอใจต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และข้อ
ที่มีความพึงพอใจต่ำสุด คือ ข้อ 10) ครูฝึกในสถานประกอบการได้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผน
ที่วางไว้ และข้อ 11) สถานประกอบการได้วัดผลประเมินผลสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง

