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ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

FACTORS ON SUPPORTING THE DUAL VOCATIONAL TRAINING (DVT) 
SYSTEM IN VOCATIONAL INSTITUTES UNDER VOCATIONAL  

EDUCATION INSTITUTE CENTRAL 4, THE OFFICE OF  
VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION 

คมสัน  รักกุศล/KHOMSAN RUKKUSON1

ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค/THEERAWOOT THADATONTICHOK2

โยธิน  ศรีโสภา/YOTHIN SRISOPA3

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี  2) เปรียบเทียบปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำแนก 

ตามสถานภาพสวนบุคคลและประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ 3) เสนอแนะแนวทาง 

การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุมตัวอยางที่ใช 

ในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในสถาบันการอาชวีศกึษาภาคกลาง 4 สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จำนวน 257 คน 

ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คอื 
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี มีคาเฉลี่ยอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษา 
กับสถานประกอบการอยางเปนระบบ และดานคุณลักษณะผูเรียน ตามลำดับ 

1 นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 อาจารย ดร. , อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. , อาจารยคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
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2.  ผลการเปรียบเทียบปจจยัท่ีสนบัสนนุการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา
อาชวีศึกษา เมือ่จำแนกตาม ตำแหนง ระดับการศึกษาข้ันสงูสุด ประสบการณการทำงานในสถานศึกษา
อาชวีศกึษา และการปฏบิตังิานทีเ่ก่ียวของกบังานอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีพบวา มคีวามแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเพศ และประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวา 
ไมแตกตางกัน 

3.  แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรกำหนด
บทบาทของผูมสีวนไดเสยีใหชดัเจน ใหความสำคญักับการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคีใหมากขึน้
โดยกำหนดใหเปนวาระแหงชาติ ใชเกณฑการประเมินผลการเรียนท่ีครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ 
และตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสถานศึกษาและสถานประกอบการ จัดทำหลักสูตรใหเปน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ คุณลักษณะผูเรียนตองมีทักษะวิชาชีพในสาขาท่ีเรียน มีความรับผิดชอบ 
ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู และมีจิตบริการ 

 
คำสำคัญ: อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  การอาชีวศึกษา  สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to: 1) study the levels of factors on supporting 
the Dual Vocational Training (DVT) system;  2) compare the factors on supporting the Dual 
Vocational Training (DVT) system as classified by personal factors and type of vocational 
institutes; and 3) recommend guidelines for developing dual vocational Training (DVT) 
system of vocational institutes. The sample group was 257 vocational institutes administrators 
and teachers as distributed by type of vocational institutes, derived by proportional stratified 
random sampling. The research instrument used for collecting data was a questionnaire 
constructed by the researcher. The statistics employed for data analysis comprised 
percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance and content 
analysis.  

The findings of this research were as follows:  
1.  Overall and in specific aspects, the levels of factors on supporting this DVT 

system were at a high level. Considering each aspect, management of the Dual Vocational 
Training (DVT) system was at the highest level, followed by operations between the vocational 
institutes and the apprenticeship training organizations and students characteristics 

respectively.    
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2.  The administrators and teachers with differences in position, highest 

educational level, work experience in vocational institutes, and performance related to 

Dual Vocational training system difficulty supported the Dual vocational training (DVT) 

system with the statistical significance at .05. 

However, there was no statistical difference among these with differences in gender 

and vocational institute types. 

3.  Guideline for development of Dual Vocational Training (DVT) system consists of 

five main components; the clear determination of the stakeholders roles stakeholders; the 

emphasis of the Dual Vocational Training (DVT) as a national agenda; the application of 

evaluation criteria with covered knowledge, skills and desirable characteristics of vocational 

institutes and the apprenticeship training organizations; the development of vocational 

competency-based curriculum; and the training of students to develop vocational skills 

and work ethics. 

 

Keywords:  dual vocational training, vocational educational,  vocational education institutes 

 

บทนำ 
การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปนการสรางคนเพ่ือสรางความเจริญ

ใหกับประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ปจจุบัน

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสูการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการบริการ

และการเกษตรท่ีทันสมัย ขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร และ 
ความไมสอดคลองกันระหวางความตองการกำลังคนและการผลิตกำลังคนของประเทศ ทำใหเกิด

การขาดแคลนแรงงานในบางสาขาในขณะท่ียังมีแรงงานลนตลาด ความรวมมือระหวางภาครัฐ 

กับสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนหรือผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ในการแลกเปล่ียนขอมูล
และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานจึงเปนสิ่งท่ีตอง

กระทำอยางเรงดวนจึงจำเปนตองใชกำลังคนหรือแรงงานท่ีไดรับการฝกฝนเปนอยางดี ดังน้ัน 
การจัดการศึกษาดานอาชีพ เปนการสงเสริมและฝกฝนใหคนออกไปประกอบอาชีพ ตามความถนัด

และความสามารถท่ีแตละคนมีอยู การอาชีวศึกษาจึงเปนการใชพ้ืนฐานวิชาชีพท่ีประกอบไปดวย 

การใชความรูและความชำนาญ ในอันท่ีจะกอประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ รวมท้ังรูจักนำเอา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ภายใตความเปนโลกาภิวัตน การท่ีประเทศไทยจะแขงขันกับประเทศอ่ืน 
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ไดนั้น สังคมการอาชีวศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือที่สำคัญในการนำประเทศไทย เขาสูการแขงขันในโลก 

แหงฐานความรู  

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 2 มาตรา 12 กลาววา เพ่ือประโยชน 

ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะดาน หากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

แหงใดมีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณเฉพาะดานในสาขาวิชาชีพใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาน้ันเพ่ือใหสามารถจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม

วิชาชีพไดอยางตอเน่ือง และไดรับการพัฒนาใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ดังน้ันสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดแบงการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัด 421 แหง

ทั่วประเทศ เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ แบงประเภท

ไดดังน้ี 1) วิทยาลัยเทคนิค 114 แหง 2) วิทยาลัยการอาชีพ 142 แหง 3) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ

การทองเท่ียว 3 แหง 4) วิทยาลัยพณิชยการ 5 แหง  5) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 2 แหง  6) วิทยาลัย

สารพัดชาง 52 แหง 7) วิทยาลัยอาชีวศึกษา 39 แหง 8) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 13 แหง  

9) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แหง 10) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง 1 แหง  

11) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ 3 แหง  12) วิทยาลัยประมง 4 แหง  13) สถาบัน

การอาชีวศึกษา 23 แหง (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 7)  มาตรา 20 

กำหนดใหการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพดำเนินการจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ

เอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งน้ี 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ 

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กำหนดใหจัดไดใน 3 รูปแบบ ไดแก การศึกษาในระบบ เปนการ 
จดัการศึกษาวิชาชพีท่ีเนนการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลักโดยมีการกำหนด

จุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผล ท่ีเปนเง่ือนไขของ 

การสำเร็จการศึกษาท่ีแนนอน การศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุน 
ในการกำหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเปนเง่ือนไข

ของการสำเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ

ปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม และการศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษา

วิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดย 
ผูเรียนใชเวลาสวนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบตัใินสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐเพ่ือประโยชนในการผลิตและพัฒนากำลังคน ซึ่งสถานศึกษา
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อาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือในหลายรูปแบบรวมกันก็ได  

ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันน้ัน ตองมุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสำคัญ 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2551: 3-5) เนนการปฏิรูปการศึกษาท้ังดานการบริหาร และการจัดการเรียน 

การสอน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง รวมท้ังการปฏิรูปการเรียนรูใหสอดคลองกับ 

ความตองการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม  

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวาง

สถาบันหรือสถานศึกษากับสถานประกอบการในเร่ือง การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

การจัดการฝกอาชีพและการวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหน่ึงเรียนในสถานศึกษา

หรือสถาบัน และอีกสวนหน่ึงเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ มีวัตถุประสงคเพ่ือฝกชางฝมือ 

ที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และประหยัดงบประมาณของรัฐบาล 

การศึกษาทวิภาคีเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2538 และตอมาสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดดำเนินการพัฒนาเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) ระบบทวิภาคี เปนการจัดอาชวีศึกษาโดยความรวมมอื

กับสถานประกอบการกำหนดใหจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริงสามารถนำรายวิชาชีพ 

ไปจัดฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 1 ภาคเรียนเพ่ือใหเกิดความรูจริงจากการปฏิบัติงาน 

(on the job training) สถานศึกษาจัดแผนการเรียน โดยนำรายวิชาชีพหรือบูรณาการ รายวิชาชีพ

รวมกับสถานประกอบการนำไปฝกงานในสถานประกอบการ ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาถือวาเปนการจัดการศึกษาตามระเบียบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แมจะยังไมเปนท่ีนิยมมากนักจากผูเรียน เน่ืองจากประชาชน

และผูปกครองมีคานิยมเชิงลบตอสถาบันอาชีวศึกษา วาเปนสถานศึกษาของผูใชแรงงานและมี 
รายไดต่ำ อีกท้ังการขาดการประชาสัมพันธที่ดีทำใหนักเรียนและผูปกครองขาดความเขาใจและไมมี
ความเช่ือมั่นในระบบการศึกษา ตลอดจนความกาวหนาในเสนทางสายอาชีพ (วีรวัฒน วงษดนตรี, 

2552: 111-112) นอกจากน้ี ยังพบปญหาของการจัดการอาชีวศึกษาในระดับองคกรอีก ไดแก 

ปญหาดานความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล 
ครูขาดการถายทอดประสบการณใหแกนักเรียน ขาดการประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัย 
กับสถานประกอบการ ปญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาบุคลากรและ

นิเทศติดตามผล จำนวนของเครื่องมือ อุปกรณในสถานศึกษามีจำนวนไมเพียงพอ และไมทันสมัย 

ปญหาดานสถานประกอบการ ถึงแมวาสถานประกอบการสวนใหญมคีวามพรอมทีจ่ะใหความรวมมอื
ในการเปดสอนหลักสูตรทวิภาคีและมีเครื่องมือและอุปกรณที่มีความทันสมัย แตยังพบปญหาการท่ี

ครูฝกไมเขาใจในนโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ไมเขาใจวัตถุประสงคของการนิเทศ 
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และขาดทักษะในการถายทอดความรู ไมมีเวลาสอนงาน จำนวนครูฝกในสถานประกอบการ 

มีไมเพียงพอ สวนปญหาดานนักเรียน เน่ืองจากนักเรียนขาดความเขาใจและวุฒิภาวะในการปรับตัว

ใหเขากับการศึกษาระบบทวิภาคีที่ตองเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักเรียนสวนหน่ึงรูสึกวา

ภาคปฏิบัติมีความซ้ำซากจำเจ และหลักสูตรมุงเนนการปฏิบัติมากเกินไป ไมสอดคลองกับ 

ความตองการของตน ทำใหเกิดปญหาการลาออกกลางคัน และสรางความเบ่ือหนายใหกับ 

สถานประกอบการ เปนตน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550: 15-18; วิสิทธ์ิ งามเลิศชัย, 

2551: 6-7; ปาริฉัตร จันโทริ, 2555: 29-37; ธานินทร ศรีชมภู, 2557: 124-130)      

การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ในสถานศึกษา ภายใตสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลาง 4 ท่ีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติใหมีการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในจังหวัดใกลเคียง จัดต้ังเปนสถาบันการอาชีวศึกษา เพ่ือเปนการสรางความรวมมือ และเพ่ิม

ศักยภาพความพรอมของการจัดการอาชีวศึกษา โดยท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  

จะประกอบดวยวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัย

อาชวีศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รวมท้ังสิ้น 

9 สถานศึกษา ผูวิจัยจึงตองการทราบถึงปจจัยสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีไดไปชวยสงเสริมใหการบริหารการอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี ประสบความสำเร็จหรือทราบถึงปญหาของการบริหารการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 

ของสถาบันฯ นำไปสูการแกไขปรับปรุงเพ่ือการผลิตกำลังคนในระดับก่ึงฝมือ ชางฝมือและ 

ชางเทคนิค และนักเทคโนโลยีใหสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

ในทองถิ่น การประกอบอาชีพอิสระ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อันเปนการบรรลุ
ความสำเร็จตามเปาหมายของการจัดการอาชีวศึกษาตอไป  

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  
2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและประเภท

สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 

3.  เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 
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สมมติฐานการวิจัย   
ผูบริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลาง 4 ที่มีสถานภาพสวนบุคคล และประเภทสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็น

ตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบัน 

การอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 แตกตางกัน 
 

วิธีดำเนินการ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2557 ประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และวิทยาลัย

การอาชีพกาญจนบุรี จำนวนท้ังหมด 1,276 คน  

 1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในปการศึกษา 2557 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนตามประเภท 

สถานศึกษา ไดจำนวน 257 คน จากการเปดตารางของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610  

อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) 

2. ตัวแปรการวิจัย 

 2.1 ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ตำแหนง ระดับการศึกษา

ขั้นสูงสุด ประสบการณการทำงานในสถานศึกษา การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี และประเภทของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประกอบดวย การบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ 

นโยบายการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวัดและ
ประเมินผล หลักสูตร และลักษณะผูเรียน 
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เคร่ืองมือการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย     

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกเปน เพศ ตำแหนง 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทำงานในสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงาน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และประเภทสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะขอคำถามเปนแบบ 

ตรวจสอบรายการ (checklist) จำนวน 6 ขอ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จำแนกตามตัวแปร สรางเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ หาคาความเช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค 

ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุน 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลาง 4  ที่เก็บจากผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ในปการศึกษา 2557 โดยผูวิจัยดำเนินการสง และเก็บ

แบบสอบถามดวยตนเอง จากแบบสอบถาม จำนวน 297 ฉบับ ที่ไดรับกลับคืนมาเปนแบบสอบถาม

ที่มีความสมบูรณสามารถนำมาวิเคราะหขอมูลได จำนวน 257 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.53  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี ไดดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมี 

ความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปดวยคาสถิติ ดังน้ี 

1.  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยจำแนกเปน เพศ ตำแหนง  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทำงานในสถานศึกษา ที่มีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงาน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และประเภทสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ใชการคำนวณหาคารอยละ (percentage)
2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ ทำการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และคา 
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ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยรวมรายดาน และรายขอจำแนกตาม 

ตัวแปรตาม นำเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 

3.  เปรียบเทียบปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และประเภทของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการทดสอบระหวางคูดวยวิธีของ 

เชฟเฟ (Scheffe’) 

4.  แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ปลายเปด ใชการวิเคราะหเน้ือหา  

 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  

1.  ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา ปจจัย 

ที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของ 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x̄  = 4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

( x̄ = 4.22) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ

อยางเปนระบบ ( x̄  = 4.12) สวนดานความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ( x̄ = 4.05)  

อยูในระดับสุดทาย ดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1  ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 (n = 257) 

  S.D.   

1.  4.22 0.47  1 

2.   

     

4.12 0.48  2 

3.  4.07 0.50  6 

4.  4.05 0.53  7 

5.  4.09 0.50  5 

6.  4.10 0.47  4 

7.  4.11 0.49  3 

 4.09 0.44   

2. เปรียบเทียบระดับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและประเภทของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน พบวา 

 2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เพศตางกัน มี

ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งในภาพรวม

และรายดานไมแตกตางกัน 

 2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีตำแหนง 
ตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในภาพรวมไมแตกตางกัน  

 2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีระดับ 

การศึกษาข้ันสูงสุดตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัย สำคัญท่ีระดับ .05 จำนวน 5 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปน

ระบบ ดานการวัดและประเมินผล ดานหลักสูตร และดานคุณลักษณะผูเรียน สวนดานนโยบาย 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และดานความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบวา  

ไมแตกตางกัน 

 2.4  ผูบรหิารสถานศึกษาและครทูีป่ฏิบตังิานในสถานศกึษาอาชวีศึกษา ทีม่ปีระสบการณ

การทำงานในสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 จำนวน 2 ดาน คือ  

ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และดานนโยบายการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

สวนดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ ดานความรวมมือ

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดานการวัดและประเมินผล ดานหลักสูตร และดานคุณลักษณะ 

ผูเรียนไมแตกตางกัน 

 2.5 ผูบรหิารสถานศึกษาและครูทีป่ฏบิตังิานในสถานศึกษาอาชวีศึกษา ทีม่กีารปฏิบตังิาน

ที่เก่ียวของกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัด 

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 จำนวน 3 ดาน 

คือ ดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ ดานนโยบาย 
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดานความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สวนดาน 
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดานการวัดและประเมินผล ดานหลักสูตร และ 

ดานคุณลักษณะผูเรียนไมแตกตางกัน 

 2.6 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีอยูใน
ประเภทสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

3.  แนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา  
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 3.1 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบวา ควรกำหนดบทบาทของผูมี

สวนไดสวนเสียใหชัดเจน การกำหนดใหมีมาตรฐานดานการบริหารจัดการทักษะวิชาชีพของบุคลากร

ยังนอย เน่ืองจากเปนบุคลากรรุนใหมเปนสวนใหญ ควรใหการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ 

เพ่ือการสนับสนุนการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน การสรางและพัฒนาระบบเครือขาย

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ เผยแพร เอกสารดานการจัดอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี เพ่ิมสิทธิประโยชนแกครูผูสอน ครูฝก นักศึกษา และสถานประกอบการที่รวมจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 3.2 ดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ  

พบวา ควรใหความสำคัญกับสถานประกอบการ องคการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัด

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบัน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก 

ใหเพียงพอ มีการสรุปผลการดำเนินงานใหทุกฝายไดรับทราบและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา 

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเปนระบบ 

 3.3 ดานนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาระทวิภาคี พบวา ควรกำหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร และพันธกิจใหการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนวาระแหงชาติ เพ่ือใหสามารถ

ดำเนินการไดเต็มประสิทธิภาพ การพัฒนากำลังคน แรงงานระดับฝมือ เทคนิค และระดับเทคโนโลยี

ตองมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ิมการประชาสัมพันธให 

สถานประกอบการ องคการภาครัฐและเอกชนเขารวมสนับสนุน สงเสริม สรางกำลังแรงงานคน 

ดวยระบบทวิภาคีใหสอดรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 3.4 ดานความรวมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบวา ควรใหผูบริหาร หัวหนา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บุคลากรของสถานประกอบการ หรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายท่ีกำหนด มีการกำหนด

ความรวมมือ การทำบันทึก ขอตกลงท่ีเกิดประโยชนรวมกันของทุกฝาย 
 3.5 ดานการวัดวัดและประเมินผล พบวา สถานศึกษาและสถานประกอบการควร 

รวมกันกำหนดเกณฑในการวัดผลและประเมินผล การเรียนของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี 

ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ไดแก ความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีการรายงานผล 

ความกาวหนา มีการประเมินผลการฝกงานเปนระยะ ๆ มีการติดตามอยางสม่ำเสมอ 

 3.6 ดานหลักสูตร พบวา ควรใหสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะใหกับ 
การเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรมีความยืดหยุน หลากหลายเปนไปตามความตองการ

ของผูเรียน การบริหารจัดการหลักสูตรควรมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

เ พ่ือใหสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามความตองการใชงาน  

ใหสถานประกอบการเปนผูรับนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีเขาฝกงานตามสาขาวิชาชีพ  
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 3.7 ดานคุณลักษณะผูเรียน พบวา นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตองมี

ทักษะวิชาชีพ ที่ตนเรียนเปนท่ียอมรับและตองการของสถานประกอบการ มีความรับผิดชอบ 

ขยัน ซ่ือสตัย มีวินัย ใฝเรียนรู มีจิตสาธารณะ มีจิตบรกิาร มีความรบัผิดชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม 

มีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคประยุกตหรือดัดแปลงไปใชในการทำงานได มีความอดทน 

และสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นได 

 

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนำมาอภิปรายผลได ดังน้ี 

1.  จากผลการศึกษาระดับปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคาเฉลี่ยอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ 

ดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ และดานคุณลักษณะ 

ผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของวรวิทย ศรีตระกูล (2540: 137) ไดศึกษาความคิดเห็นของ 

สถานประกอบการท่ีเขารวมการจัดอาชีวศึกษาระบบวิภาคี สาขาวิชาชางยนตกับวิทยาลัยเทคนิค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลวิจัยพบวา การดำเนินการมีระดับความคิดเห็นท่ีประเมินอยูในระดับ 

การปฏิบัติมากท่ีสุด เน่ืองจากสถานประกอบการไดประโยชนจากการฝกอาชีพของนักศึกษาระบบ

ทวิภาคี สถานประกอบการ ไดมีการแนะนำความรูเบื้องตนกอนการฝกอาชีพใหกับนักศึกษา และ 

ฝกอาชีพใหกับนักศึกษาระบบทวิภาคีไดสอดคลองกับเน้ือหาวิชาชางยนต สวนเร่ืองท่ีมีคาเฉล่ียต่ำ 

แตอยูในเกณฑระดับปฏบิตัมิาก คอื การประสานสัมพนัธของผูบรหิารสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

ระหวางท่ีสงนักศึกษาเขาฝกอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมงคล ราชบุตร (2550: 99-101) 
ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประเภทชางอุตสาหกรรม 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โดยศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร 

สถานศึกษา ครู ผูจัดการสถานประกอบการ ชางผูควบคุมการฝก และนักศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงผล

ตอความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประเภทชางอุตสาหกรรม ที่มีระดับมากที่สุด 
ไดแก ดานบุคลากร ดานการนิเทศและติดตามผล ดานการวัดและประเมินผล และดานการประชาสัมพันธ 

รองลงมา ไดแก ดานส่ือการเรียนการสอนและอาคารสถานท่ี ดานการจัดการเรียนการสอน 
ดานการดำเนินโครงการ และดานหลักสูตร ทั้งนี้ ดานบุคลากร ไดแก ครูในสถานศึกษาและครูฝก 

ในสถานประกอบการมีความเขาใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ครูในสถานศึกษาไดรับ 

การพัฒนาทั้งความรูและเจตคติ ตอการดำเนินงานทวิภาคี ดานการนิเทศและติดตามผล ไดแก 
หลังจากจบหลักสูตรแลวนักศึกษามีความม่ันใจในการประกอบอาชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ

นพินธ สขุไชยะ (2543: 92-93) ผลการวิจยัพบวา คณุลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการ
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ตองการดานคุณธรรมจริยธรรม คือความซ่ือสัตยสุจริต และพบวาปญหาหลักของสังคมไทยในยุค

โลกาภิวัตน คือ การขาดคนดีและคนเกง ดังน้ัน การพัฒนาคนจึงตองหันมาพัฒนาความรูคูคุณธรรม 

เพ่ือใหสังคมไทยมีคนดีและคนเกงเพ่ิมขึ้น และธนวิกร สวางศรี (2551: 74-76 ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอการบริหารงานวิชาการตามโครงการทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พบวา ระดับ

ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานวิชาการตามโครงการทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

มี 6 ดาน ไดแก ปจจัยดานผูบริหารท่ีตองมีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของ 

ผูรวมงานอยูเสมอ ดานครูผูสอนที่ตองจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนไดอยาง

เหมาะสม ดานนักเรียนท่ีผูเรียนเห็นวาการเรียนในระบบทวิภาคีมีประโยชนตอโรงงานอุตสาหกรรม 

ดานสถานประกอบการโดยการท่ีสถานประกอบการมีสวนรวมในการคัดเลือกผูควบคุมการฝก 

เพ่ือคอยใหคำปรึกษาแกนักเรียนท้ังดานการเรียนและสวนตัว ดานชุมชนท่ีใหโอกาสผูปกครองและ

ชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากรหรือพัฒนาการศึกษาและดานสิ่งอำนวยความสะดวก

ท่ีตองคอยดูแลอาคารเรียนและอาคารฝกงานใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชประโยชนเสมอ และสอดคลอง

กับไขมุก เสาวจันทร (2543: 2) เห็นวา การอาชีวศึกษาของประเทศจะจัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

เมื่อไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการเขามาชวยฝกปฏิบัติโดยจัดระบบทวิภาคี และตองจัด

ตามสภาพเปนจริงในสถานประกอบการหรือจัดสถานศึกษาใหใกลเคียงสถานประกอบการ ใน 

รูปแบบหลากหลายและฝกทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง โดยเนนใหฝกทักษะพ้ืนฐาน ทักษะวิชาชีพ 

อาศัยกลไกตลาดเปนตัวกำหนดการผลิตในอนาคต โดยคาดคะเนจำนวนผูสำเร็จอาชีวศึกษาใหพอ

กับความตองการ         

2. ผลเปรียบเทียบปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล และประเภทสถานศึกษา 
 2.1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีเพศ ประเภท

สถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ที่ตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาท้ังเพศชาย เพศหญิง ที่มีประเภทสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเหมือนกัน สอดคลองกับสมนึก สุระกุล (2549: 63) ไดศึกษา 

การจัดการสภาพแวดลอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 

พบวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  

เขต 3 จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันตามนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีตำแหนง 

ตางกันโดยภาพรวม มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2.3 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีระดับ 

การศึกษาข้ันสูงสุดตางกัน โดยภาพรวม พบวามี 6 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับ 

การศึกษาปริญญาตรีกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับผูบริหารสถานศึกษาและครู 

ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับ 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับ

การศึกษาระดับประกาศนียบตัรบณัฑิต กับผูบรหิารสถานศึกษาและครูทีม่รีะดับการศึกษาปรญิญาโท 

ผูบรหิารสถานศกึษาและครทูีม่รีะดบัการศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑิต กับผูบรหิารสถานศกึษา

และครทูีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาเอก และผูบรหิารสถานศกึษาและครทูีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท

กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุน

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคกลาง 4 สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตกตางกันกันอยางมนียัสำคัญท่ีระดับ .05  

 2.4 ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวามี 21 คู คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษา 1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงาน 

ในสถานศึกษา 6-10 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 

1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีมีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 11-15 ป ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูท่ีมีมีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 16-20 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษา 1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงาน 
ในสถานศึกษา 21-25 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 

1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 25-30 ป ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 1-5 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครู
ท่ีมีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา มากกวา 30 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษา 6-10 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีีประสบการณการทำงาน 
ในสถานศึกษา 11-15 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา  

6-10 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 16-20 ป  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 6-10 ป กับผูบริหาร 
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สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 21-25 ป ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 6-10 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มี

ประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 25-30 ป     

   ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 6-10 ป กับ 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษามากกวา 30 ป ผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 11-15 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 16-20 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ 

การทำงานในสถานศึกษา 11-15 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงาน 

ในสถานศึกษา 21-25 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 

11-15 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 25-30 ป 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 11-15 ป กับผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษามากกวา 30 ป ผูบริหารสถานศึกษา

และครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 16-20 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มี 

ประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 21-25 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณ 

การทำงานในสถานศึกษา 16-20 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงาน 

ในสถานศึกษา 25-30 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา  

16-20 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษามากกวา 30 ป  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 21-25 ป กับผูบริหาร 

สถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 25-30 ป ผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูท่ีมีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา 21-25 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีประสบการณ

การทำงานในสถานศึกษามากกวา 30 ป ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงาน 

ในสถานศึกษา 25-30 ป กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีประสบการณการทำงานในสถานศึกษา
มากกวา 30 ป มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2.5 ผูบรหิารสถานศึกษาและครูทีป่ฏิบตังิานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมกีารปฏิบตังิาน 

ที่เก่ียวของกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตางกัน โดยภาพรวม พบวามี 6 คู คือ ผูบริหาร 
สถานศึกษาและครูที่เปนครูผูสอนนักศึกษาระบบทวิภาคีกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปน

เจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนครูผูสอนนักศึกษาระบบ
ทวิภาคีกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูบริหารสถานศึกษา

และครูที่เปนครูผูสอนนักศึกษาระบบทวิภาคีกับผูอำนวยการกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปน 

ผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนเจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับผูอำนวยการ
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กับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูที่เปนเจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับผูอำนวยการกับผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปน

ผูบริหาร และผูบริหารสถานศึกษาและครูที่เปนหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับผูอำนวยการ

กับผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีเปนผูบริหาร มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย ปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีสำคัญเพ่ือผูเก่ียวของจะไดนำไปดำเนินการ ดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาควรมีแนวทาง 
การสรางระบบเครือขายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูบริหารตองตระหนักและเห็นความสำคัญของ 

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา โดยกำหนดนโยบายรับนักเรียนนักศึกษา เปนปกติ

ทุกปอยางตอเน่ือง และมีทุนการศึกษาใหนักศึกษาขณะเรียน หรือมีรายไดระหวางเรียน  

 1.2  ดานการดำเนินงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางเปนระบบ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรพัฒนาใหสถานประกอบการ หนวยงาน องคการภาครัฐ 

และเอกชนท่ีรวมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีมาตรฐานดานการบริหารจัดการ ทักษะวิชาชีพ

ของบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือที่มีความทันสมัย สถานประกอบการมีการแตงตั้งบุคลากร เพ่ือทำ

หนาท่ีผูประสานงานครูฝกไวโดยเฉพาะอยางชัดเจน แตงตั้งครูฝกและครูนิเทศ ที่มีประสบการณ  
มีคุณธรรม มีความรูและทักษะ ใหคำปรึกษาแนะนำ เมื่อพบปญหาสามารถเปนท่ีพ่ึงได 

 1.3  ดานคุณลักษณะผูเรียน ควรพัฒนาและปลูกฝงนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ใหมีทักษะวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรูพอควร มีจิตสาธารณะ 

มีจิตบริการ มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมพอควร มีความสามารถคิดวิเคราะห 
คิดสรางสรรคประยุกตหรือดัดแปลงไปใชในการทำงานได และสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นได 

 1.4  ดานหลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

และสถานประกอบการ หลักสูตรท่ีใชในปจจุบัน สามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีใหมี

คุณภาพไดตามความตองการของตลาดแรงงาน หรือสถานประกอบการ และการบริหารจัดการ
หลักสูตรตองเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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 1.5  ดานการวัดและประเมินผล ควรจดัใหสถานศึกษาและสถานประกอบการดำเนินการ

ประชมุเพือ่ประเมนิผลการฝกปฏบิตังิานรวมกนัทุกภาคเรียน และสถานศกึษาตองตดิตามประเมนิผล

ระหวางการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการอยางสม่ำเสมอ และมีการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกอนสำเร็จการศึกษา 
2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา   

 2.2  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีการปฏิบัติเปนเลิศ   

 2.3  ควรมีการศึกษาการวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีการปฏิบัติเปนเลิศ โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีผลมาจาก 

การวิเคราะหเน้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปดของผูบรหิารและครูผูสอนท่ีปฏิบตังิานในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  
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