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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
การทำงาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 181 คน โดยใช้เกณฑ์การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ย t - test, F-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิ ศใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅ = 4.46, S.D.
= 0.54) เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด คือ ด้านคุณภาพผู้ เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และด้าน
คุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิ งเทรา โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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Abstract
Objectives of this research were to: 1. Study the level of the dual
vocational education management and 2. Comparatively study the dual
vocational education management, conducted by quantitative research, collected
data from 181samples who were teachers in vocational educational institutions
at Chachoengsao Province, by using the criteria for determining the sample size
from Krejcie and Morgan prefabricated tables, and using a Multistage Sampling
Method. The research instrument was five-level estimation scale opinion
questionnaires. Data were analyzed by Frequency, Percentage, Mean and Standard
Deviation. Use the mean test statistics by t - test, F-test and Analysis of Variance.
(ANOVA).
Findings of the research were as follows: 1 . The overall of the dual
vocational education management towards excellence in Vocational Education
was at high level (𝑋̅= 4.46, S.D. = 0.54) . Ranked average from highest to lowest
was the quality of students and graduates, the quality of management, the quality
of learning and teaching and the quality of cooperation between enterprises and
educational institutions. and 2 . The results of a comparative study of the dual
vocational education management towards excellence in Vocational Education,
classified by gender, age, education level and work experience were found that,
samples with different gender, age, education level and work experience, by
overall, did not have different opinions on the dual vocational education
management towards excellence in Vocational Education.
Keywords: The dual vocational education management; Excellence;
Chacheongsao Vocational Education

บทนำ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการศึกษา ส่งเสริม
และสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา โดยมีนโยบายในการดำเนินการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ตามมาตรา
8 วรรค 3 ที่ระบุว่า “การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการ
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สอน การวัด และการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือ
สถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ประโยชน์ ในการผลิต และพัฒนากำลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ ” และในมาตรา 51 ที่ระบุว่า “ในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภ าคี ที่เป็น ความร่ว มมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบัน และสถาน
ประกอบการ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบัน และสถาน
ประกอบการ” (ราชกิจจานุเบกษา, 2551)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา จึงเป็นหน่ว ยงานหลักในการดำเนินการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิส ระ ตลอดจนให้บริการทางวิช าการ เผยแพร่
นวัตกรรม และเทคโนโลยีแก่ชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558: 21) เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 ที่ระบุว่า “การจัดการ
อาชีวศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน
ประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ” (สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2562)
ปัจจุบันการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา พบปัญหา และอุปสรรคอยู่ไม่
น้อยในการดำเนินการ จากศึกษางานวิจัยของราชัญ เสนาช่วย เรื่อง ปัญหาการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดสกลนคร พบว่า นักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้ไม่
เพียงพอสำหรับประกอบอาชีพในอนาคต เอกสารหลักสูตรต่าง ๆ ไม่เพียงพอ สำหรับการฝึก
อาชีพ การจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคียังไม่ชัดเจน ทำให้เกิดผลกระทบ
การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในวิชาชีพ การประชุม
วางแผนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการนิเทศ การจัดฝึกอบรมเรื่องการ
ผลิตสื่อการสอน การชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การวัดผล การศึกษาให้นักเรียนเข้าใจก่อนเริ่มสอนการ
ติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพ ส่งผลให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่เกิดประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง คุณภาพของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามความต้องการ และยังไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้สำเร็จ
การศึกษาส่วนมากยังด้อยคุณภาพไม่พร้อมที่จะทำงานในสถานประกอบการ (ราชัญ เสนาช่วย,
2560: 143) ซึ่งตรงตามความประสงค์ของผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นกลุ่มสถานศึกษา
ระดั บ จั ง หวั ด และเป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ
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(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบปกติ และในระบบทวิภาคี
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC.) ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นบทบาทที่สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา 2) ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ
และ 4) ด้านคุณภาพความร่ว มมื อ ระหว่า งสถานประกอบการกั บสถานศึ ก ษา (สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)
จากสภาพดังกล่าว มีผลการประเมินตามรายงานแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
4 ปี พุทธศักราช 2562-2565 พบจุดอ่อนจากสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ดังนี้
1) บุคลากรขาดแรงจูงใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการบริหาร
จัดการ 2) ผู้เรียนยังขาดความชัดเจนในเป้าหมายทางการศึกษา ซึ่งเป็นผลกระทบจากคุณภาพ
ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 3) ครุภัณฑ์ ขาดความทันสมัยและไม่ตรงกับความต้องการ
ซึ ่ ง เป็ น ผลกระทบจากการบริ ห ารจั ด การ 4) บุ ค ลากรมี ก ารโยกย้ า ยและเปลี ่ ย นงานบ่ อ ย
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการบริหารจัดการ และ 5) นโยบายภายในมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
ซึ่งเป็นผลกระทบจากการบริหารจัดการ (สำนักงานอาชีว ศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2562)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึก ษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลจากการวิจัย
ในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภายในหน่วยงานของ
ตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาเปรีย บเทีย บการจัดการอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคีส ู่ ความเป็นเลิ ศ ใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ ในการทำงาน
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปีการศึกษา 2563 ในสถานศึกษา 7 แห่ง จำนวน 342
คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 181
คน ได้มาจากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและแบ่งสัดส่วนด้วยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามจำนวนประชากรของแต่ละสถานศึกษา และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย
เครื่องมือที่ใ ช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ ระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความ
เป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนำหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาในสั ง กัด
อาชีว ศึก ษาจั งหวั ดฉะเชิง เทรา ทั้ง 7 แห่ง เพื่อให้ กลุ ่ มตัว อย่ าง จำนวน 181 คน ได้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเองทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งซองจดหมายติด
ตราไปรษณียากรแนบไปให้ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัย
รวบรวมแบบสอบถามเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการคำนวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2) วิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามความคิดเห็นของครู โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าสถิติทดสอบ t test, F - test และ 4) การวิ เ คราะห์ ค ่ า ความแปรปรวนของความคิ ด เห็ น (Analysis of
Variance: ANOVA)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ส ู่ ค วามเป็น เลิ ศใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅ = 4.46, S.D. =
0.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด คื อ ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน และด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ การจัดการอาชีวศึกษา
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ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านคุณภาพ
ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅ = 4.51, S.D. = 0.52) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อ
สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รองลงมา คือ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีคุณธรรม จริยธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ
สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการคัดเลือก ผู้เรียนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างเป็นระบบ
2) ผลการวิเคราะห์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑋̅ = 4.44, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
สถานศึกษามีการจัดทำแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
รองลงมา คือ สถานศึกษามีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามแผนการฝึกอาชีพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ สื่อการสอนหรือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
3) ผลการวิเคราะห์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (𝑋̅ = 4.46, S.D. = 0.54) เมื่อพิ จ ารณาเป็น รายข้ อ พบว่า ข้อที่ มี ค่ า เฉลี ่ยสู งสุ ด คื อ
ผู้บริหารมีการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และผู้บริหารมี
การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการจัดทำ แผนปฏิบัติการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองลงมา
คือ ผู้บ ริห ารมี การกำหนดยุ ทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิ บั ติ การประจำปี ข อง
สถานศึกษา ส่ว นข้อที่มีค่าเฉลี่ย เป็น อัน ดับสุด ท้า ย คือ ผู้บริห ารมี การบริห ารจัดการด้ า น
งบประมาณในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างเหมาะสม
4) ผลการวิเคราะห์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
กับ สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (𝑋̅ = 4.41, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณา
เป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ สถานศึกษามีส ่ว นร่ว มประสานความร่ ว มมื อ
กับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองลงมา คือ สถานศึกษามีการติดตาม
ประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีกับสถานประกอบการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
เป็นอันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่
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แตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 1) ผลการเปรียบเทียบครูที่มี
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ค่าเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าค่าเฉลี่ยของเพศหญิง
ได้ค่า Sig. > .05 ดังนั้น เพศแตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจ ารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และด้ า น
คุณภาพการบริหารจัดการ ได้ค่า Sig. > .05 นั่นคือ เพศที่แตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา และ
ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ได้ค่า Sig. < .05 นั่นคือ
เพศที่แตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลการเปรียบเทียบครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การ
จัดการอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคีส ู ่ความเป็น เลิ ศ ในสถานศึ ก ษา สังกัดอาชีว ศึ ก ษาจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม ได้ค่า Sig. > .05 นั่นคือ อายุต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสู่ความเป็นเลิศ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน และด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ได้ค่า Sig. >
.05 นั่นคือ อายุที่แตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ไม่แตกต่างกัน
แต่ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา และด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ค่า Sig. <
.05 นั่นคือ อายุที่แตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็น ต่อการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคีส ู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยของปริญญาตรีมากกว่าค่าเฉลี่ยของ
ปริญญาโท ได้ค่า Sig. > .05 ดังนั้น ระดับการศึกษาแตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสู่ความเป็นเลิศ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จ
การศึกษา ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ค่า Sig.
> .05 นั่นคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ได้ค่า Sig.
< .05 นั่นคือ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณ์ใน
การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ทั้ง 5
ด้าน โดยภาพรวม ได้ ค่า Sig. > .05 นั่นคือ ประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพการบริหารจัดการ และด้านคุณภาพความ
ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา ได้ค่า Sig. > .05 นั่นคือ ประสบการณ์ในการ
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ทำงานที่แตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ไม่แตกต่างกัน แต่ด้าน
คุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ได้ค่า Sig. < .05 นั่นคือ ประสบการณ์ในการทำงานที่
แตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึ ก ษาระดั บ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับยุพา
วดี ศิริปีริด์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสัง กัด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมและทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสหชาติ
สุดเรือง (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
ผู ้ บ ริ ห ารกั บ คุ ณ ภาพของผู ้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด พั ท ลุ ง สั ง กั ด สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา พบว่ า การจั ด การอาชี ว ศึก ษาระบบทวิ ภ าคี ข องผู ้ บริห าร
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับนโยบายให้
จัดทำ ทั้งแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์มีผลทำให้ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษา
ระบบทวิภ าคีมากขึ้น ขณะเดีย วกัน การจัดการศึกษาระบบทวิภ าคี สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการก็ได้ประโยชน์จากการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยที่สถานศึกษาได้ส่งนักศึกษาไปฝึก
ปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ซึ่งจะได้แรงงานเพิ่มขึ้น และสามารถคัดเลือกบุคลากรได้
โดยตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเอง ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (2556) กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค
นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีได้เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ ของ สถานประกอบการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการขยาย ยกระดับการจั ดการ อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมมือด้วยมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดทำประกาศ ระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงกระทรวง
และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้น ในระดับสถานศึก ษาควร
กำหนดเป็นนโยบาย วางแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีเป็นสำคัญให้สอดคล้อง กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุน
ส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจและ สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา และ
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สอดคล้องกับประภาพรรณ ปรีวรรณ (2559) กล่าวว่า หัวใจของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คือ ความร่ว มมือระหว่ างสถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการ ในการผลิตแรงงานฝีม ื อ ให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงความต้องการของสถานประกอบการ ดังนั้นในการพัฒนาการ
บริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ก็ต้องมุ่งเน้นความ
ร่วมมือในการพัฒนาร่ว มกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในภาคการศึกษา เป็นการเพิ่มศักยภาพในการฝึกทักษะฝีมือให้ผู้เรียนมากขึ้น ควร
ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดค่านิยมตั้งแต่ต้นทางด้วยการพั ฒนาคุณภาพของการศึกษา
การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตพร้อม ๆ ไป
กับการเปลี่ยนค่านิยมของผู้เรียนให้เล็งเห็นประโยชน์ของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหรือการเรียน
สายอาชีพให้มากขึ้น
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1) ผลการวิเคราะห์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสุระชัย ลาพิมพ์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบว่า
สภาพที่พึงประสงค์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม ส่วน สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับณัฐวิทย์ มุงเมือง (2560) กล่าวว่า การผลิตผู้สำเร็จ
การศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม โดยความร่วมมือ กัน
ในหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ตระหนักและยอมรับถึงความสำคัญของความร่วมมือในการ จัดการ
อาชีวศึกษาระบบทิวภาคี เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาไป
พร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนั้น สามารถที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความ
ร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมบุคลากรไว้
ทดแทนการขาดแคลนในอนาคต และยังสอดคล้องกับจินตนา รวมชมรัตน์ (2558) กล่าวว่า การ
ผลิตกำลังคนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และการ
พั ฒ นาประเทศเป็ น สิ ่ ง จำเป็ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง การผลิ ต กำลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาและ
เทคโนโลยีตามความต้ องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน โดยเน้นการผลิ ต
กำลังคนใน 5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
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ปริญญาตรีสาย เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้มีคุณภาพ และมีค่ านิยมที่ดีในการเรียนด้าน
อาชีวศึกษา
2) ผลการวิเคราะห์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสุระชัย ลาพิมพ์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบว่า
สภาพที่พึงประสงค์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดทำแผนการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามแผนการฝึกอาชีพ ตามระบบแบบแผนการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง มี
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สื่อการสอนหรือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซึง่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
(2557) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานใน
สถานศึกษาจากครูผ ู้สอนและความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพสาขางานได้จากครูฝึกในสถาน
ประกอบการ โดยการฝึกอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการเป็นผู้ถ่ายทอด แนะนำให้ผู้ฝึกอาชีพ
ได้เรียนรู้ลักษณะวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพพฤติกรรมที่เหมาะสม และทำงานได้
สำเร็จอย่างมีคุณภาพ มีเทคนิควิธีการสอนงานที่ถูกต้อง ควรเน้นการสร้างลักษณะนิสัยการ
ทำงานที่ดี มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการท างานให้สำเร็จตามกำหนดเวลา สร้างขวัญ
กำลังใจ ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมหรือ
องค์กรได้ และสอดคล้องกับ กาญจน์ เรืองมนตรี (2557) ได้กล่าวว่า คุณภาพการศึกษาอยู่ที่
คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเกิดจาก ครูที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ครูจะต้องทำวิจัยเพื่อพัฒนา
สาระและการจัดการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา เช่น การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้ครูมีการ
พัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรีย นรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การการจัดการเรียนรู้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
3) ผลการวิเคราะห์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับสุระชัย ลาพิมพ์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบว่า สภาพที่พึง
ประสงค์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก
ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะผู้บริหารมีการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึ ก ษา แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี ข อง
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สถานศึกษา และผู้บริหารมีการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ทันยุค มี การ
บริหารจัดการด้านงบประมาณในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับสุระชัย ลาพิมพ์ (2563) กล่าวว่า คุณภาพการบริหารจัดการมีผลการประเมินความ
เหมะสม นำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
การวางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี และงบประมาณ พั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูล ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงาน พัฒนา
ระบบการจัดการหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล และการบริหารจัดการ ด้านการศึกษา
ความรู้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับรายวิชาที่เรียน ซึ่งณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์ (2560) กล่าวว่า
กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทวิ ภาคีสำหรับ พนักงานใน
สถานประกอบการที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้
ศึ ก ษาต่ อ อาชี ว ศึ ก ษาในระบบทวิ ภ าคี เ พื ่ อ เป็ น การพั ฒ นาทางด้ า นแรงงาน ให้ ก ั บ สถาน
ประกอบการ โดยไม่ ก ระทบกั บ การประกอบอาชี พ ของพนั ก งาน ขยายขอบเขตในบริ บ ท
ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้ น แรงงานต่างด้าวที่เป็นเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนที่ทำงานใน
สถานประกอบการ หรือ มุ่งเข้าศึกษา ในด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย เพื่อ
ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัด อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) ผลการวิเคราะห์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็ นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านคุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับ
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสุระชัย ลาพิมพ์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดอุดรธานี พบว่า สภาพที่พึงประสงค์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ด้าน
คุณภาพความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการติดตามประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการ มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสุระชัย ลาพิมพ์ (2563) กล่าวว่า สถานศึกษาและ
สถานประกอบการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดและการประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการต่างประเทศเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดประชุมเพื่อเตรียมการประเมินร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสีย สร้างระบบเครือ ข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับชุมชน ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบการช่วยเหลือ
ผู้เรียนการประสานงานเรื่องการจัดทำสื่อการสอน ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา
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ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรร่วมกับสถานประกอบการจัดการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ และ
สอดคล้องกับ บุญลือ ทองเกตุแก้ว (2559) กล่าวว่า การวัดผลประเมินผลการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นกระบวนการสำคัญที่สถานศึกษาใช้ในการควบคุมคุณภาพโดยใช้เทคนิควิธีการ
ที ่ ห ลากหลาย ทั ้ ง นี ้ ข ึ ้ น อยู ่ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการติ ด ตาม เช่ น การตรวจเยี ่ ย มและการ
สังเกตการณ์ในชั้นเรียน การสอนแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึก
รายงานหลังการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประเมินผลการฝึกอาชีพ
2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศใน
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่
แตกต่างกัน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับยุพาวดี ศิริปี
ริด์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดอุดรธานี พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำแนกตามสถานภาพที่แตกต่ างกัน
มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประเภทสถานศึกษา และไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ
ตำแหน่งงาน

องค์ความรู้จากการวิจัย
ด้านคุณภาพผู้เรียน
และผู้สำเร็จการศึกษา

ด้านคุณภาพการ
บริหารจัดการ

ด้านคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน

ความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษา

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากการวิจัย
จากภาพที่ 1 การจัดการอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคีส ู่ ความเป็น เลิ ศ ในสถานศึ ก ษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่สามารถขับเคลื่อนระบบการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาได้ คือ คุณภาพ
ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ที่เกิดจากการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีครูผู้สอนที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอน
ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพให้ แ ก่ ผ ู ้ เ รี ย น สถานศึ ก ษามี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ
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ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการ และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีงานทำตรงตามสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เมื่อผู้เรียนได้
สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมการ
ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการร่วมกันจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม
2. สถานศึกษาสังกัดอาชีว ศึก ษาจังหวั ดฉะเชิงเทรา ควรมีการติดตามประเมิ น ผล
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการและนำผลการประเมินมาพัฒนา
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
3. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรจัดให้มีการพัฒนาครู บุคลากร
และครู ฝ ึ ก ในสถานประกอบการ เพื ่ อ เพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในกระบวนการจั ด การเรี ย น
การสอนระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพที่เป็นเลิศ
4. สถานศึกษาสังกัดอาชีว ศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรจัดรูปแบบการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษากับสถานประกอบการให้มีความยืดหยุ่น และความ
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสม ระหว่างโรงเรียนกับสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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