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บทคัดย่อ (ABSTRACT)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การ

บริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 2. เพื่อสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ 3. เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ และ 4. เพื่อประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี                     
ใช้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกรอบการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 1. ครู
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ านวน 50 คน 2. ผู้ประสานงานและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ จ านวน 76 คน และ 3. สถานประกอบการที่รับผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาเข้า
ท างานหรือศึกษาต่อ จ านวน 130 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็น 2. แบบประเมินระดับการปฏิบัติกลยุทธ์ฯ 3. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์กลยุทธ์ฯ 
ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 2. การสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์ฯ ได้จ านวน 6 กลยุทธ์ 3. ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ฯ พบว่า ทั้ง 6 กลยุทธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4. ผลการใช้กลยุทธ์ฯ 1) ด้านผู้เรียน
พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 2) ผลการพัฒนาครู พบว่า ครูมีนวัตกรรมการสอน ร้อยละ 
100 3) ผลการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการ พบว่า มีจ านวนเครือข่ายเพิ่มขึ้น 85 แห่ง 
4) ความพึงพอใจของครู ครูฝึกและผู้ประสานงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากจากการวิจัย
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถานประกอบการ ร่วม
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล แผนการฝึกอาชีพ ผลการวิจัยสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อไป

บทน า (INTRODUCTION)
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง

สถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ [1]
จากรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี [2] พบว่า การ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคียังมีปัญหาอุปสรรค ความส าเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
นั้นจะต้องมีความพร้อมในทุกด้านตั้งแต่ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจและ
มีความต้องการแสวงหาความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน ครูอาจารย์ในสถานศึกษาต้องมี
ความรู้สึกร่วมและเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาในระบบนี้ สถานประกอบการต้องมีความ
พร้อมในด้านบุคลากรและเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนส่วนกลางมีการเชื่อมโยง
ประสานงานพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อการปฏิบัติงานได้ง่ายมากขึ้น 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้ก าหนดกลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [3] โดยคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาตรงตามคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ .ศ.๒๕๖๒ 
ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ และ 4) ด้านความสามารถใน
การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ [4] เพื่อเป็นการพัฒนาและผลิตก าลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (OBJECTIVE)
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ         
บางสะพาน

2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

3. เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

4. เพื่อประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

วิธีด าเนินการวิจัย (METHODOLOGY)

ผลการวิจัย (RESULTS) 

ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ 4 ประเด็น คือ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน      
มีค่าเฉลี่ยระดับดี คิดเป็นร้อยละ 94.89 2. ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู ครูมี
นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 สืบเนื่องจาก
วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองส าหรับครู 3. ผลสัมฤทธิ์ด้านการ
พัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการ มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เพิ่มขึ้น จ านวน 85 แห่ง เนื่องจากวิทยาลัยฯได้ก าหนดกลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4. ผลการประเมินความพึง
พอใจของครู ครูฝึกและผู้ประสานงาน จากการใช้กลยุทธ์ พบว่า ครู ครูฝึกและผู้ประสานงานมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก      

สรุปผล (CONCLUSIONS)  

1. จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์พบว่า สภาพปัจจุบัน โดยรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก และ สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สามารถก าหนด
กลยุทธ์ได้ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี พ.ศ. 2563 ให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา 
เตรียมความพร้อม ผู้เรียนก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะครู
นิเทศ ครูฝึกและผู้ประสานงานในสถานประกอบการ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่าย ความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 6 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์ฯ พบว่า ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 อยู่ในระดับมาก กลยุทธ์ที่ 2 อยู่ในระดับมาก        
กลยุทธ์ที่ 3 อยู่ในระดับมาก กลยุทธ์ที่ 4 พบว่า อยู่ในระดับมาก กลยุทธ์ที่ 5 อยู่ในระดับมาก และ     
กลยุทธ์ที่ 6 อยู่ในระดับมาก 

4. ผลการประเมินการใช้กลยุทธ์ฯ พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า 
ผู้เรียนที่คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.89 2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 88.98 3) คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน (ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ) คิดเป็นร้อยละ 98.48 4) ครูมีนวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 5) ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาเครือข่ายสถาน
ประกอบการ พบว่า มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น จ านวน 
85 แห่ง 6) ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ครูฝึกและผู้ประสานงาน พบว่า ครูมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากครูฝึกและผู้ประสานงานมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ (SUGGESTIONS)
1. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูนิเทศก์ ครูฝึกและผู้ประสานงาน เพื่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. วิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การรับรู้เชิง

บวก ให้กับนักศึกษา ก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพ
3. ศึกษาแนวทางการพัฒนา เทคนิควิธีการสอน สู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 2) เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบริหารการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 3) เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี          
ใช้แนวคิด การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นกรอบการวิจัย พื ้นที ่ดำเนินการวิจัย คือ วิทยาลัยการอาชีพ          
บางสะพาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 1) ครูวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 50 คน โดยวิธีแบบ
เฉพาะเจาะจง 2) ผู้ประสานงานและครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 76 คน โดยเทียบจากตารางสำเร็จรูป 
เครจซี่และมอร์แกน และ 3) ตัวแทนสถานประกอบการที่รับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานหรือศึกษาต่อ            
จำนวน 130 แห่ง โดยเทียบจากตารางสำเร็จรูป เครจซี ่และมอร์แกน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจ ัย คือ                 
1) แบบสอบถามความคิดเห็น 2) แบบประเมินระดับการปฏิบัติกลยุทธ์ฯ  3) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์กลยุทธ์ฯ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) การแจกแจงความถี่ 2) ค่าร้อยละ 3) ค่าเฉลี่ย และ 4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 2. การสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์ฯ ได้จำนวน 6 กลยุทธ์ 3. ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ฯ พบว่า           
ทั้ง 6 กลยุทธ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4. ผลการใช้กลยุทธ์ฯ 1) ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น             
2) ผลการพัฒนาครู พบว่า ครูมีนวัตกรรมการสอน ร้อยละ 100 3) ผลการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการ 
พบว่า มีจำนวนเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 85 แห่ง 4) ความพึงพอใจของครู ครูฝึกและผู้ประสานงาน พบว่า ภาพรวมอยู่
ในระดับมากจากการวิจัยการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถานประกอบการ 
ร่วมจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล แผนการฝึกอาชีพ ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการ
บริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงต่อไป 
คำสำคัญ : กลยุทธ์การบริหาร, อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, คุณภาพผู้เรียน   
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Abstract 

The research objectives were: 1) to study the current and desirable states of 

management strategies of a cooperative between dual vocational education and enterprises; 

2) to construct and validate management strategies of a cooperative between dual vocational 

education and enterprises; 3) to use management strategies of a cooperative between dual 

vocational education and enterprises; and 4) to evaluate the effectiveness of management 

strategies of a cooperative between dual vocational education and enterprises. The research 

applied a mixed-method research design. The results showed that the conceptual framework 

management. The sample was Bangsaphan Industrial and Community Education College. The 

sample used in the research were 1) 50 teachers using purposive sampling. 2) 76 coordinators 

and instructors of entrepreneurship using the finished table of Krejcie and Morgan. And 3) 130 

enterprises that accept graduated students using the finished table of Krejcie and Morgan. The 

instruments used in this research were: 1) questionnaires 2) evaluation form and 3) 

achievement report form. The data were analyzed by frequency distribution, percentage, 

mean, and standard deviation. The results showed that 1) the current and desirable states of 

cooperative management strategies between dual vocational education and enterprises were 

at the highest level. 2) The construction and validation of cooperative management strategies 

between dual vocational education and enterprises have six strategies. 3) Evaluation of the 

effectiveness of management strategies of a cooperative between dual vocational education 

and enterprises was more level. 4) Use of management strategies of a cooperative between 

dual vocational education and enterprises was found to be the students was quality increase, 

the teachers have teaching innovations by 110 percent, the network of enterprises has 

increased by 85, and the satisfaction of teacher trainers and coordinators was at more level. 

Dual vocational education system management research cooperative between dual 

vocational education and enterprises to provide and develop curriculum, measurement and 

evaluation, vocational training plan. The result of the research can use education 

administration the develop the learners’ quality according to the vocational qualifications 

standards at the level of higher vocational certificates.  

Keywords : Strategies Management, Dual Vocational Education System, The learner’s Quality 
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1. บทนำ 

การศึกษาถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติ การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษย์
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน พัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และ
ดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับการศึกษาอาชีวศึกษาในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีเป็นสำคัญ  

จากปัญหาวิกฤตของระบบการศึกษาที่สะสมและเรื้อรัง ผนวกกับปัญหาและความท้าทายที่ประเทศ
ต้องเผชิญจากปัจจัยภายนอกและภายใน จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบ
การศึกษาเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ       
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่สามารถนำพา
ประเทศไปสู ่ความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน และรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันภายใต้กลไกตลาดเสรี
และไร้พรมแดน [1] ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้องทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง [2] 

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579 ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552 - 2559 
พบว่า ปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  จัดแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านโอกาสทางการศึกษา                   
2) ด้านคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษามีคะแนนต่ำ  3) ด้านประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอน ปัญหาที่ต้องปรับปรุงพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษา สอดคล้องกับการบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีผ่านมา  

จากรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  [3] พบว่าการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคียังมีปัญหาอุปสรรค ความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะต้องมีความ
พร้อมในทุกด้านตั้งแต่ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความต้องการแสวงหาความรู้
ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน ครูอาจารย์ในสถานศึกษาต้องมีความรู้สึกร่วมและเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา
ในระบบนี้สถานประกอบการต้องมีความพร้อมในด้านบุคลากรและเครื่องมือเพ่ือการเรียนการสอนส่วนกลางมี
การเชื่อมโยงประสานงานพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อการปฏิบัติงานได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99#cite_note-STB-68
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99#cite_note-STB-68
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ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษารอบที่สี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : 
สมศ. พบว่าประเด็น คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ควรมีแนวทางการฝึกอาชีพร่วมกัน ทักษะและการประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ควรพัฒนาการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น ควรให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  
 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้กำหนดกลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตรงตามคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา  [4] มีคุณภาพครอบคลุมอย่าง
น้อย 4 ด้าน คือ ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) ด้านความรู้                  
3) ด้านทักษะ และ 4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการพัฒนาและผลิต
กำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 3. เพ่ือทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 4. เพื ่อประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)         
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา มีข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน          
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน    
  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99#cite_note-STB-68
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 3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยอาชีพบางสะพาน              
 ตัวแปรตาม ได้แก ่

    1. คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา จากการใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยอาชีพบางสะพาน 

        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
                     1.2 ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
  1.3 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 

  2. ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู จากการใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยอาชีพบางสะพาน 

 3. ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการ จากการใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยอาชีพบางสะพาน 
                 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ครูฝึกและผู้ประสานงาน ที่มีต่อการใช้กลยุทธ์การบริหาร
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยอาชีพบางสะพาน       
 3.3 ขอบเขตด้านสถานที่และเวลา 
             สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ระยะเวลา ปีการศึกษา 2564  
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย    
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาตัวแปร ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 ภาพที่ 2 กรอบการดำเนินการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    
                        ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

  

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  5.1.1 ประชากร 

 ประชากรกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปีการศึกษา 

2564 จำนวน 50 คน โดยกำหนดประชากรด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง 

ประชากรกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ประสานงานและครูฝึกในสถานประกอบการ ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 95 คน โดยเทียบจากตารางสำเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน 
 ประชากรกลุ่มที่ 3 ได้แก่ สถานประกอบการที่รับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานหรือศึกษาต่อ 

จำนวน 198 แห่ง โดยเทียบจากตารางสำเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน 
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  5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปีการศึกษา 

2564 จำนวน 50 คน โดยกำหนดประชากรด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง 

กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้แก่ ผู้ประสานงานและครูฝึกในสถานประกอบการ ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 76 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจากตารางสำเร็จรูป เครจซี่
และมอร์แกน [5] 
 กลุ่มตัวอย่างที่ 3 ได้แก่ สถานประกอบการที่รับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานหรือศึกษาต่อ       

จำนวน 130 แห่ง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจากตารางสำเร็จรูป เครจซี่และมอร์แกน [5] 

 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 2) แบบสร้างกลยุทธ์ฯ  3) แบบประเมินระดับการปฏิบัติกลยุทธ์ฯ และ 4) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1) แบบสอบถามความคิดเห็น และ 3) แบบประเมินระดับการปฏิบัติกลยุทธ์ฯ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐาน มีลักษณะเป็นแบบกำหนดคำตอบให้เลือก (Checklist) 
ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและระดับการปฏิบัติกลยุทธ์ฯ มีลักษณะเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีรายละเอียด ดังนี้  
 1. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย เพื่อประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของ
เครื ่องมือ (Content Validity) ใช ้เทคนิค IOC (Item Objective Congruence Index) หรือดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถ้อยคำภาษาที่ใช้ 

2. แก้ไข ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
3. นำไปทดลองใช้ (Try Out) และนำไปใช้ 

2) แบบสร้างกลยุทธ์ฯ  ผู้วิจัยดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การประเมินความ
ต้องการจำเป็น 2. ร่างกลยุทธ์ฯ 3. ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และ 4. ตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์  
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีรายละเอียด ดังนี้  

1. สร้างแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา โดยใช้คำสำคัญ (Key Word) ที่
ครอบคลุมปัญหามากำหนดเป็น “กลยุทธ์” ประกอบการสนทนา  

2. นำแบบบันทึกสัมมนาอิงผู ้เชี ่ยวชาญ (Connoisseurship) ให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านวิจัย ตรวจสอบ 
ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์กับเนื้อหาที่เป็นตัวแปรการศึกษา  

3. ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99#cite_note-STB-68
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99#cite_note-STB-68
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4. นำร่างกลยุทธ์ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และ ความเป็นประโยชน์ ให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ตรวจสอบ 

5. ปรับปรุงแก้ไข และนำกลยุทธ์ไปใช้ 
3) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์กลยุทธ์ฯ ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลยุทธ์
ทั้ง 6 กลยุทธ์ ข้อมูลมาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนดำเนินงานกลยุทธ์ประเมินหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)  
และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและผลการประเมินระดับการปฏิบัติกลยุทธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตามแผนดำเนินงานกลยุทธ์ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ข้อมูลจากการใช้กลยุทธ์ ผู้วิจัยได้ทำการสรุปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
6. ผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พบว่า สภาพปัจจุบัน 
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ สภาพที่พึงประสงค ์โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพกลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  สามารถกำหนดกลยุทธ์ได้ 6       
กลยุทธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิ
ภาคี พ.ศ. 2563 ให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา เตรียมความพร้อม ผู้เรียนก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะครูนิเทศ ครูฝึกและผู้ประสานงานในสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคเีครือข่าย ความรว่มมือการจัดการอาชวีศึกษาระบบทวภิาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พบว่า ผลการประเมินระดับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถจำแนกได้ ดังนี้  กลยุทธ์ที่ 1 อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.21) กลยุทธ์ที่ 2 อยู่ใน

ระดับมาก (�̅�=4.22) กลยุทธ์ที่ 3 อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.23) กลยุทธ์ที่ 4 พบว่า อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.29) 

กลยุทธ์ที่ 5 อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.32) และ กลยุทธ์ที่ 6 อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.31) 
 4. ผลการประเมินการใช้กลยุทธ์การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
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 ด้านที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้  
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผู้เรียนที่คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป       
คิดเป็นร้อยละ 94.89 2) ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 88.98 3) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 
2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 พบว่า 
คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน (ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ) คิดเป็นร้อยละ 98.48 
 ด้านที่ 2 ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู พบว่า ครูมีนวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
 ด้านที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการ พบว่า มีเครือข่ายสถานประกอบการ
ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน จำนวน 85 แห่ง  
 ด้านที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ครูฝึกและผู้ประสานงาน จากการใช้กลยุทธ์ พบว่า ครูมี

ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.29) ครูฝึกและผู้ประสานงานมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.34) 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

การบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มีผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้านความรู้ ผู้สำเร็จการศึกษามี ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้
ขอบเขตของงานอาชีพรวมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับที่เชื่อมโยงกับ
การทำงาน 3) ด้านทักษะ ผู้สำเร็จการศึกษามี ทักษะในการปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ทักษะ
ด้านความปลอดภัยที่เชื ่อมโยงกันในการทำงานที่หลากหลาย  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะในการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงาน และการประเมินผลใน
การปฏิบัติงานด้วยตนเอง 4) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ผู้สำเร็จการศึกษามี
ความสามารถปฏิบัติงานตามแบบแผน และปรับตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย
หรือซับซอ้นและเป็นนามธรรมเป็นบางครั้ง  

จากการวิจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ มีข้อมูลที่น่าสนใจสามารถ
อภิปรายผลได้ 4 ประเด็น คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยระดับดี คิดเป็นร้อยละ 94.89 

สอดคล้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ ดีเด่น  สืบเนื่องจากรูปแบบการจัด
หลักสูตร และ ครูนิเทศ ครูฝึกและผู้ประสานงานได้รับการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้เรียน      
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2) ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของครู ครูมีนวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู ้ของผู ้เรียน             
ตามหลักสูตรกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 สืบเนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้กำหนดกลยุทธ์เป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองสำหรับครู 3) ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการ มีเครือข่ายสถานประกอบการร่วม
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น จำนวน 85 แห่ง เนื่องจากวิทยาลัยฯได้กำหนดกลยุทธ์การสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งสร้างความรู้
ความเข้าใจกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ทำให้เครือข่ายสถานประกอบการที่
เกิดขึ้นใหม่และมีอยู่เดิม เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการของสถานศึกษา ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ครูฝึกและผู้ประสานงาน จากการใช้กลยุทธ์ พบว่า         
ครู ครูฝึกและผู้ประสานงานมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ตรงกับ ผลการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษา 
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อยู่ในระดับมากทุกด้านและทุกประเด็น [6] ทั้งนี้สืบ
เนื่องจากการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์  
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 - ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูนิเทศก์ ครูฝึกและผู้ประสานงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 - วิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การรับรู้เชิงบวก ให้กับ
นักศึกษา ก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพ 
 8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 - ศึกษาแนวทางการพัฒนา เทคนิควิธ ีการสอน สู่ มาตรฐานคุณวุฒิว ิชาชีพอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 
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[6] วรวิทย์ ศรีตระกูล. (2556) การพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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