บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน – สิงหาคม 2564)

การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
Participation in Educational Institutions and Workplaces of Dual
Vocational Education Administration in the Colleges under the
Vocational Institute of Central Region 1
อรุณี มีสัจ
นิสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
E-mail: aruneesuk7@gmail.com
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
E-mail: lapetc@rpu.ac.th
Arunee Meesad
Student, Master of Education Program, Faculty of Arts, Rajapruk University
Laddawan Petchroj
Lecturer, Master of Education Program in Education Administration,
Rajapruk University
รับเข้า: 4 ตุลาคม 2563 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2563 ตอบรับ: 21 ตุลาคม 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 3) เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับ
สถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม
ตัวอย่ างคื อ หั ว หน้ างานอาชีว ศึกษาทวิภ าคี ครูนิเทศ ครูผู้ ส อน และครูฝึ กในสถานประกอบการ
จานวน 297 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
เนื้อหา
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅=4.23, SD=0.51) และในรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการติดตามผล (x̅=4.38, SD=0.57) รองลงมา
ตามลาดับ คือ ด้านวัดผลและประเมินผล ด้านการดาเนินงานและประสานงาน ด้านการวางแผนและ
ประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากร และด้านหลักสูตร 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
กับ สถานประกอบการในภาพรวม พบว่า บุ คลากรที่ มี เพศ วุฒิ การศึก ษา และต าแหน่งต่างกั น มี
ความเห็นต่อการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการไม่แตกต่างกัน สาหรับประสบการณ์
การทางานต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) แนวทางการมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษากับสถานประกอบการคือ ควรให้ความสาคัญในการวางแผนการฝึกอาชีพของผู้เรียน
ควรมีส่วนร่วมในการรับสมัครและคัดเลือกผู้ เรียน มีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม สถานศึกษา สถานประกอบการ การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Abstract
This research aimed 1) to study the level of participation in educational institutions and
workplaces of dual vocational education administration in the colleges under the
vocational institute of central region 1, 2) to compare the participation in educational
institutions and workplaces of dual vocational education administration classified by
personal status, 3) to propose guidelines of participation in educational institutions and
workplaces according to the opinions of experts. The sample used in the research
consisted of 297 heads of dual vocational education, supervision teachers, teachers and
trainers in the workplaces, selected through stratified random sampling and 5 experts
selected through purposive sampling. The instruments used questionnaires and
interviewing form. The statistics used percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way
ANOVA, LSD and content analysis. The results of the research were as follows: 1) the level
of participation in educational institutions and workplaces of dual vocational education
administration in the overall were at a high level (x̅=4.23, SD=0.51) and all aspects were at
a high level, the highest mean was follow-up engagement (x̅= 4.38, SD= 0.57), the lower
others were measurement and evaluation, operations and coordination, planning and
public relations, human resource and curriculum. 2) the comparison of participation in
educational institutions and workplaces classified by gender, educational and position
were not statistical significantly, except classified by work experience were statistical
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significantly at . 05 level. 3) guidelines of participation in educational institutions and
workplaces were should be focused on planning for the students in vocational training,
should be a participation in the recruitment and select learners, developed personnel
working in dual vocational education and the curriculum development in accordance with
the needs of workplaces.
Keywords: participation, educational institutions, workplaces, dual vocational education
administration
บทนา
การศึกษาเป็ น หั วใจของการพัฒ นาประเทศ เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการยกระดับ คุณ ภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียมกาลังคนให้พร้อมในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม เพราะ
การศึกษาเป็นการสร้างคนเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่
การผลิ ตในภาคอุตสาหกรรม การบริการ และการเกษตรที่ทันสมัยตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ขณะเดียวกันประเทศไทยกาลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ย นแปลงโครงสร้างของประชากร และความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
ความต้องการกาลังคนและการผลิตกาลังคนของประเทศ ทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในบางสาขา
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา และภาคเอกชนหรื อ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เป็นสิ่งที่ต้องกระทาอย่างเร่งด่วน จึงจาเป็นต้องใช้กาลังคนหรือแรงงานที่
ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี (คมสัน รักกุศล, 2560) ดังนั้นการจัดการศึกษาด้านอาชีพ เป็นการผลิต
กาลังพลให้มีฐานความรู้ในวิชาชีพ เป็นการส่ง เสริมและฝึกฝนให้คนออกไปประกอบอาชีพตามความ
ถนัดและความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่ การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จึงเป็นการใช้พื้นฐานวิชาชีพ
ที่ประกอบไปด้วยการใช้ความรู้และความชานาญ ในอันที่จะก่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจเพื่อ
พัฒ นาประเทศไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งรู้ จักนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ การที่ประเทศไทยจะ
แข่งขันกับประเทศอื่นได้นั้น สังคมการอาชีวศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการนาประเทศไทยเข้าสู่
การแข่งขันในโลกแห่งฐานความรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โลกของการทางานและ
การแข่งขันอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อดารงชีวิตและ
สนับ สนุนการแข่งขัน ของประเทศ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒ นาประเทศให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มีนโยบายในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(Dual Vocational Education) ในหมวด 1 มาตรา 6 ได้กล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการ
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ฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติและแผนการศึกษาแห่ งชาติ เพื่อผลิตและพัฒ นากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ
ระดั บ เทคนิ ค และระดั บ เทคโนโลยี รวมทั้ งเป็ น การยกระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ให้ สู งขึ้ น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญา
ไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนาไป
ประกอบอาชีพ ในลั กษณะผู้ ป ฏิบั ติห รือประกอบอาชีพ โดยอิส ระได้ และมาตรา 8 (3) ได้กล่ าวว่า
การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี เป็ น การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ เกิ ด จากข้ อ ตกลงระหว่ า งสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบั น กับ สถานประกอบการ รัฐวิส าหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล โดยผู้ เ รียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) ดังนั้นการปฏิรูปการอาชีวศึกษาจึงให้ความสาคัญ
กับ การประสานความร่ว มมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิ ตและภาคบริการ ทั้งในด้านการ
จั ดการวิช าการ การใช้ บุ ค ลากรและทรัพ ยากรร่ว มกั น การจัด การศึก ษาให้ ผู้ เรีย นได้มี โอกาสฝึ ก
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เพื่อให้ผู้ที่จะสาเร็ จการศึกษาออกไป เป็นช่างฝีมือและเป็นช่าง
เทคนิคเต็มรูปแบบ สามารถประกอบอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการเองได้ และสนองความต้องการใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัด
การศึกษาด้านวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัด
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดผลและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลา
ส่วนหนึ่งเรียนในสถานศึกษาและอีกส่วนหนึ่งเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อฝึกช่างฝีมือที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง 1 สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ประกอบด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ในสั งกั ด ภาครั ฐ จ านวน 10 สถานศึ ก ษา คื อ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นนทบุ รี
วิทยาลัยเทคนิ คปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิค
สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ได้ดาเนินการจัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง (ปวส.) และระดั บปริญ ญาตรี
(ทล.บ.) ทั้งในระบบปกติและระบบทวิภาคี ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีจานวน
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 729 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกาลังคน
อาชีวศึกษา, 2561) จากจานวนข้อมูลสถิตินักเรียน นักศึกษา พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มีจานวนนักเรียน นักศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก เมื่อเทียบกับจานวนนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ และ
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จากรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า ปัญหาจากการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเรื่องของทัศนคติจากผู้ให้ข้อมูลที่เชื่อว่านักเรียน นักศึกษาที่เรียนระบบทวิ
ภาคีนั้น เป็นกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน ขัดสน จึงไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน ประกอบกับยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจการเรียนระบบทวิภาคีที่ถูกต้อง จากรายงานชี้ให้เห็นว่า ความสาเร็จในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความ
ต้องการแสวงหาความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมศักดิ์ มีสุข (2560) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีในส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาควรมีการสร้างความเข้าใจในการจัดการให้มากขึ้น ครูขาด
เทคนิคการสอนและแรงจูงใจ การขาดความเข้าใจอย่างเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการ
ประเมินผลการเรียน ด้านสถานที่ พบว่าสถานศึกษาขาดทรัพยากรในการจัดการศึกษา ด้านการจัดการ
หลักสูตร พบว่า มีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนในเรื่องการกาหนดนโยบาย ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า
มีปัญหาในด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
จากแนวคิดและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
กับสถานประกอบการในการบริ หารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลั ยในสั งกัดสถาบันการ
อาชี วศึ ก ษาภาคกลาง 1 เพื่ อประโยชน์ การเป็ นแนวทางการมี ส่ ว นร่ วมของสถานศึ กษากั บ สถาน
ประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อไป เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับการจัดการศึกษาในระบบ
ทวิภาคี เพื่ อเพิ่ มปริมาณผู้ เรี ยน และเป็ นส่ วนหนึ่ งในการปรับภาพลั กษณ์ (Re-branding) ในการจั ด
การศึ กษาร่ วมกั บ สถานประกอบการที่ ได้ มาตรฐาน ให้ สนองตอบความต้ องการของตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงาน
อาชีว ศึ กษาระบบทวิภ าคี ของวิท ยาลั ยในสั งกัด สถาบั น การอาชีว ศึ กษาภาคกลาง 1 จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล
3. เพื่อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ตามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
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สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรที่มีเพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 แตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ครูผู้สอน ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 826 คน
และครูฝึกในสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2562 จานวน 378 คน
รวมจานวน 10 สถานศึกษาคือ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลั ยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลั ยเทคนิ ค
ธั ญ บุ รี วิ ท ยาลั ย การอาชี ว ศึ กษาปทุ มธานี วิ ท ยาลั ยเทคนิ ค สระบุ รี วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ กษาสระบุ รี
วิทยาลั ยเทคนิ คพระนครศรีอยุ ธยา วิทยาลั ยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลั ยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สาหรับกลุ่มที่ 2
คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และ
ผู้ บ ริ ห ารในสถานประกอบการที่ ร่ วมจั ดการศึ กษาระบบทวิ ภ าคี กั บ วิ ทยาลั ยในสั งกั ดสถาบั น การ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยแบบสอบถาม จานวน 297 คน คือ หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี ครูผู้สอน ครูนิเทศ และครูฝึกใน
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ประกอบด้ วย 1) วิทยาลั ยเทคนิ คนนทบุ รี จ านวน 10 คน 2) วิ ทยาลั ยเทคนิ คธัญบุ รี จ านวน 14 คน
3) วิ ทยาลั ยเทคนิ คปทุ มธานี จ านวน 38 คน 4) วิ ทยาลั ยการอาชี วศึ กษาปทุ มธานี จ านวน 11 คน
5) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จานวน 38 คน 6) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จานวน
8 คน 7) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา จานวน 10 คน 8) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จานวน 17 คน 9) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จานวน 39 คน 10) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี จานวน 19 คน และ 11) สถานประกอบการ จานวน 93 คน การกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ตาราง Krejcie and Morgan (1970) กาหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่ งชั้น และกลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ ในการเก็บข้อมู ลเชิงคุ ณภาพด้วยแบบสั มภาษณ์ คื อ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ
จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ที่
เคยได้ รั บรางวั ลสถานศึ กษาพระราชทาน จ านวน 4 คน และผู้ บริหารในสถานประกอบการที่ ร่วมจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคี กับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน
1 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น
2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมี
ส่ ว นร่ ว มของสถานศึ กษากั บ สถานประกอบการในการบริห ารงานอาชีว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคีข อง
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยนา
แบบสอบถามไปนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) จากการหาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การวิจัยกับข้อคาถามที่สร้างขึ้น (Index
of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่าความสอดคล้ องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้นน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน และวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
(reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
2. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยข้อคาถามมาจากการนาด้านที่ได้
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ด้านแรก มาสอบถามผู้ให้การสัมภาษณ์คือ ผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน เพื่อ
เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ว่าควรเป็นอย่างไร ซึ่งมีจานวน 3 ข้อ
ประกอบด้ ว ยค าถาม 3 ด้ า น คื อ ด้ า นการติ ด ตามผล ด้ านวั ด ผลและประเมิ น ผล และด้ า นการ
ดาเนิ น งานและประสานงาน และการหาคุณ ภาพของแบบสั มภาษณ์ ผู้ วิจัยน าแบบสั ม ภาษณ์ ไป
นาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่า
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ (frequency)
และค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากั บสถานประกอบการในการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ใช้สถิติการทดสอบ
ค่ า t-test (Independent Samples) และการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างจะทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ LSD
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4. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาสรุปโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอ
ข้อมูลในเชิงบรรยาย
ผลการวิจัย
1. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 297
คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.92 มีวุฒิ การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 58.25 มีตาแหนงครู
นิเทศ ร้อยละ 36.03 และมีประสบการณการทางาน 11-20 ป ร้อยละ 38.72
2. ระดับการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดั บ การมี ส่ ว นร่ว มของสถานศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ในภาพรวมและรายด้าน
การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
SD
แปลค่า ลาดับ
x̅
กับสถานประกอบการ
1. ด้านการวางแผนและประชาสัมพันธ์
4.20
0.63
มาก
4
2. ด้านการดาเนินงานและประสานงาน
4.24
0.54
มาก
3
3. ด้านบุคลากร
4.16
0.50
มาก
5
4. ด้านหลักสูตร
4.07
0.41
มาก
6
5. ด้านวัดผลและประเมินผล
4.32
0.57
มาก
2
6. ด้านการติดตามผล
4.38
0.57
มาก
1
รวม
4.23
0.51
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅=4.23, SD=0.51) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ ด้านการติดตามผล (x̅= 4.38, SD=0.57) รองลงมาตามล าดับคือ ด้านวัดผลและ
ประเมินผล ด้านการดาเนินงานและประสานงาน ด้านการวางแผนและประชาสัมพันธ์ ด้านบุคลากร
และด้านหลักสูตร
3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงาน
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิภ าคี ข องวิ ท ยาลั ย ในสั งกั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง 1 จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล แสดงผลดังตารางที่ 2 และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ในภาพรวม แสดงผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จาแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล
วุฒิ
ประสบการณ์
เพศ
ตาแหน่ง
การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
การศึกษา
การทางาน
กับสถานประกอบการ
t Sig. F Sig. F Sig. F Sig.
1. ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ -1.90 0.06 2.65* 0.04 3.69* 0.00 12.21* 0.00
ประชาสัมพันธ์
2. ด้ าน ก ารด าเนิ น งาน แ ล ะ 2.39* 0.02 0.96 0.41 1.26 0.27 5.07* 0.00
ประสานงาน
-0.50 0.62 0.58 0.62 2.59* 0.03 5.95* 0.00
3. ด้านบุคลากร
-1.04 0.30 2.44 0.06 4.55* 0.00 2.82* 0.04
4. ด้านหลักสูตร
0.93 0.35 0.66 0.57 0.88 0.47 5.63* 0.00
5. ด้านวัดผลและประเมินผล
1.93 0.06 2.43 0.06 0.71 0.58 6.21* 0.00
6. ด้านการติดตามผล
รวม
0.30 0.76 1.39 0.24 1.63 0.16 6.75* 0.00
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมบุคลากรที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และตาแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีไม่แตกต่างกัน สาหรับประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิด เห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริห ารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของสถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการในการบริ ห ารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ตามความคิดเห็น
ของผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ สรุป ประเด็น ได้ดังนี้ 1) ด้ านการติดตามผล ผู้ บ ริห ารควรออกตรวจเยี่ยมสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันจัดทาแผนการนิเทศติดตามระหว่างการฝึกอาชีพ จัดทารายงานผล
การนิ เทศโดยรายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารให้ เป็ น ปั จ จุ บั น และสม่ าเสมอ เพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ควรให้ครูผู้สอนไปนิเทศร่วมกับครูนิเทศเพื่อช่วยกันกากับติดตาม 2) ด้าน
วัดผลและประเมินผล สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันกาหนดวิธีการและเกณฑ์ในการ
วัดผลและประเมินผลการฝึกของผู้เรียน ควรแจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าเป็นระยะ
ควรจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลการฝึกวิชาชีพของผู้เรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน
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ประกอบการ 3) ด้านการดาเนินงานและประสานงาน ควรกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยเฉพาะ มีการปฐมนิเทศผู้เรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัวก่อน
ออกไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการ มีการดาเนินงานเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบทวิภาคี และ
ควรมีการประชาสัมพันธ์แนะแนวผู้ปกครองและผู้เ รียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
อภิปรายผล
1. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ทั้ งนี้ อาจเป็ น เพราะยุ ทธศาสตร์สู่ การปฏิ บัติของส านั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา พ.ศ.2555-2569 ที่สนับสนุน
และให้ความสาคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ โดยการยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเชื่ อมโยงกับสถานประกอบการ เน้นความร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน และอาจเป็นเพราะการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ถือเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่งต่อการนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี มีความสาคัญต่อการผลิตกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพราะกระบวนการบริหารที่ดี
ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรทวิภาคีมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสถานศึกษามี
ความพร้อมและได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภ าคี จึ งส่ งผลให้ มีส ภาพการดาเนินงานอยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Barbel,
Matthias and Philipp (2014) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกอาชีพ
ในประเทศเยอรมัน พบว่า การจัดระบบการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและการจัดการศึกษาใน
สถาบันอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จาเป็นในการทางาน โดยเป้าหมาย
หลั ก ของการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี คื อ การช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นสามารถบรรลุ แ ละพั ฒ นา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความท้าทายทางวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุญ ลื อ ทองเกตุแก้ว (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การบริห ารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี ของ
สถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู สถาน
ประกอบการ เกี่ยวกับการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยพบว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ได้รับความ
ร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการบริหารจั ดการทรัพยากรร่วมกัน และมีการนิเทศการ
ฝึกงานของครูผู้ ส อนอย่างสม่าเสมอ และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการติดตามผล มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นลาดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาและสถานประกอบการ ร่วมกันจัดทา
แผนการนิ เทศและติดตามระหว่างการฝึ กอาชีพในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน
กาหนดให้ ผู้ ที่เกี่ย วข้อง ติดตามการฝึ กอาชีพ การให้ คาแนะนาและแก้ไขปัญ หาการฝึ กอาชีพของ
ผู้ เรี ย นร่ ว มกั น เป็ น ระยะ รายงานผลการติ ด ตามต่ อ ผู้ บ ริห ารเป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานตามแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ ณัฐวิทย์
มุงเมื อง (2560) ได้ ศึกษาเรื่อง การพั ฒ นาความร่ว มมื อการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคีของ
วิทยาลัยการอาชีพในภาคเหนือตอนบน พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูอาจารย์ ต่อสภาพ
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ
พบว่าด้ านที่ มีค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ ด้ านการติด ตามและประเมิ น ผล และสอดคล้ อ งกั บ งานวิจัย ของ
อุดมศักดิ์ มีสุข (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขา
ช่างอุ ต สาหกรรม ในสถานศึ กษาสั งกั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง พบว่า รูป แบบการจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคีจะต้องมีกระบวนการนิเทศติดตามผลการศึกษาที่มีองค์ประกอบครูนิเทศหรือ
ครู ฝึ ก งานในสถานประกอบการ มี ก ารแจ้ งผลการนิ เทศให้ นั ก ศึ ก ษาทราบเป็ น ระยะ แนะน าให้
คาปรึกษากับนักศึกษาตลอดการฝึกงาน
2. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
บุคลากรที่มีเพศ วุฒิการศึกษา และตาแหน่งต่างกัน มีความคิด เห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะในการปฏิบัติงานต่างก็อยู่ในบริบทและทรัพยากรแบบเดียวกัน บุคลากรทุกคนต่างได้รับ
การปฏิบัติอย่ างเท่าเทียมกัน ในการทางาน อีกทั้งได้รับนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริห ารงาน
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี เช่ น เดี ย วกั น และมี ตั ว ชี้ วั ด เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาอย่ า งชั ด เจน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน
ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอาชีพร่วมกัน จึงมี
ความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือไปในทางเดียวกัน ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ ชัชวาลย์
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นต่อผลสั มฤทธิ์การบริห ารจัดการศึกษาระดับทวิภ าคี สาขาการ
โรงแรม กรณีศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า บุคลากรที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารระบบทวิภาคีสาขาการโรงแรมไม่แตกต่างกัน อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานิน
สง่าเพ็ชร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริห ารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีวุฒิการศึกษา และตาแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพาวดี ศิริปีริดิ์
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
อุดรธานี พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันคือ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีกับกลุ่มที่มี
การศึ ก ษาสู งกว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ก ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ในสถานศึ ก ษาสั งกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาหรับบุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษากับ สถานประกอบการในการบริห ารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์การทางาน 11-20 ปี มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมากกว่าทุก
กลุ่มประสบการณ์การทางาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีประสบการณ์การทางานในช่วง 11-20 ปี นั้น
เป็ นบุคลากรที่พร้อมจะทางาน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ การทางานมาระยะหนึ่งแล้ว และ
พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นในการทางาน และได้รับการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลร่วมติดตามผล และการเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้สึกว่าตนเอง
มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ซึ่งผลดีของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการสร้างสรรค์ให้มีการระดมสรรพ
กาลังจากบุคคลต่าง ๆ เช่น พลังความคิด สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ คมสั น รัก กุ ศ ล (2560) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานต่ างกั น มี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของสถานศึ ก ษากั บ สถานประกอบการในการบริ ห ารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามความคิดเห็นของผู้ ทรงคุณ วุฒิ สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 1) ด้านการ
ติดตามผล ผู้บ ริหารควรให้ ความสาคัญกับการนิเทศ ควรออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผู้กากับติดตามการนิเทศของครูนิเทศให้เป็นไปตามแผนการนิเทศอย่างมีประสิทธิภ าพ
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อสนับสนุน
การทางานของครูนิเทศให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ควรสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญของ
การนิเทศให้แก่สถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้การกากับ ติดตาม รวมถึงแก้ปัญหาทาได้ง่ายขึ้ นและ
รวดเร็ ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ อิ ส รี ย า ออสุ ว รรณ (2559) ได้ ก ล่ า วว่ า ผู้ บ ริ ห ารควรให้
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ความสาคัญกับการนิเทศและติดตามผล เป็นผู้กากับติดตามการนิเทศของครูนิเทศ และให้ครูนิเทศ
จัดทารายงานการนิเทศแต่ละครั้ง สอบถามครูนิเทศอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับผลการนิเทศ ปัญหาที่พบ
ในการนิเทศ ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ และพร้อมที่จะสนับสนุนแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2) ด้าน
วัดผลและประเมินผล ควรดาเนินการวัดผลและประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐาน
โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ กาหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตามหัวข้อในแผนการฝึก
อาชีพ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการเรียนแต่ละสาขาวิชาร่วมกัน กาหนดวิธีการซ่อม
เสริมให้ผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันประเมินผลผู้เรียนที่ฝึก
อาชีพร่วมกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดของ จงสถาพร ดาวเรือง (2560) ได้กล่ าวว่า ในระบบการ
วัดผลและประเมินผล ควรกาหนดเกณฑ์การวัดผลการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามหัวข้อการฝึกในแผนการ
ฝึกอาชีพ จัดระบบการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การยึดมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล การจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงโดย
วัดเป็นงาน เป็นชิ้นงาน มีตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่สามารถวัดผลและประเมินได้อย่างเป็นมาตรฐาน และ
ครูผู้สอนกับครูฝึกของสถานประกอบการร่วมกันวัดผลและประเมินผลผู้เรียนที่ฝึกอาชีพ 3) ด้านการ
ดาเนิ น งานและประสานงาน สถานศึกษากับ สถานประกอบการควรมี ส่ วนร่ว มในการดาเนิ นงาน
รั บ ผิ ดชอบร่ ว มกั น มี ข้ อตกลงร่ ว มกั น เกี่ ยวกับ การจั ด การศึ ก ษาระบบทวิภ าคี จั ด ตั้ งหน่ ว ยงานที่
รับ ผิดชอบเกี่ยวกั บ อาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี จัดปฐมนิเทศผู้เรียนเพื่อให้ ความรู้ก่อนการฝึกอาชีพ
ติดต่อประสานงานกับทุกภาคส่วน และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างลุล่วงด้วยการบริหารงาน
แบบการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิรุตต์ บุตรแสนลี (2561) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ในการด าเนิ น งานและประสานงานในการจั ด การศึ ก ษาประกอบด้ ว ย สถานศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการมีข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างชัดเจน จัดปฐมนิเทศก่อน
การฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ จัดให้มีการคัดเลือกสถานประกอบการโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอาชีพ และกาหนดระยะเวลาใน
การฝึกอาชีพอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 อยู่ในระดับมากทุกด้าน ในด้านหลักสูตร ถึงแม้
จะมีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก แต่เป็ นด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับต่าที่สุ ด ดั งนั้นควรหาแนวทางในการ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร แผนการ
เรียน และแผนการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม การพัฒนาครูนิเทศ ครูผู้สอน ครูฝึกในสถานประกอบการ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาในการจัด
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หลั กสู ตรการศึ กษาระบบทวิ ภาคี เพื่ อพั ฒ นาวิ ชาชี พ การบริห ารจั ดการหลั กสู ตรเฉพาะของสถาน
ประกอบการ และการส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
2. ควรมีการติดตามผลนั กเรียน นักศึกษา ในระบบทวิภาคีที่จบการศึกษา ถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการทางาน เพื่อนามาปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ให้มากยิ่งขึ้น
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