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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับปริญญาตรี พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และ พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคี กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้สัมภาษณ์ จํานวน 7 คน และ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 301 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการวิจัยได้แสดงรูปแบบของการบริหาร
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1) ด้านการวางแผน ประกอบด้วย (1) ทรัพยากรในองค์กร 
(2) ระบบการตรวจติดตาม (3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (4) โครงสร้างงานทวิภาคี (5) การพัฒนาหลักสูตร (6)  
ช่องทางการส่ือสาร และ (7) เครือข่ายความร่วมมือ ด้านที่ 2) ด้านการจัดการองค์กรประกอบด้วย (1) ระบบการประชุม 
(2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (3) ระบบสารสนเทศขององค์กร (4) ระบบกรรมการท่ีรับผิดชอบ และ (5) ระบบ 
การพัฒนาบุคลากร ด้านที่ 3) ด้านการส่ังการ ประกอบด้วย (1) มีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และ (3) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ด้านที่ 4) ด้านการประสานงาน ประกอบด้วย (1) ระบบ
ติดตามประเมินผล (2) ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา และ (3) ระบบการประสานงานภายในองค์กร และด้าน
ที่ 5) ด้านการควบคุม ประกอบด้วย (1) การขออนุมัติหลักสูตร และ (2) นโยบาย กฎ ระเบียบ ส่วนคู่มือการบริหาร 
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 5 หน่วย ประกอบด้วย 1) หน่วยการวางแผน 2) หน่วยการจัดองค์การ 3) หน่วย
การส่ังการ 4) หน่วยการประสานงาน และ 5) หน่วยการควบคุมการทํางาน โดยในเนื้อหาในแต่ละหน่วย ประกอบด้วย 
แนวทางการปฏิบัติ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ ส่วนผลการประเมินคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
76.92 และเหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 23.08 ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการนําไปสู่การปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเป็นไปได้ในการนําไปสู่การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.23 และเหมาะสมระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 30.77 ตามลําดับ 
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Abstract 

The purposes of this study were to investigate the factors affecting the success in administrating 
vocational dual system education, to develop an administration model for vocational dual system 
education, and to develop a handbook for administration model for vocational dual system education.  
The sample groups in this study consisted of 7 experts in the field of vocational dual system education 
used for interviewing and 301 people used for questionnaire responding. The research instruments used 
in this study were an interview form and a questionnaire.  Data were analyzed by using mean, standard 
deviation, correlations, and multiple regression statistics. The results indicated that the administration 
model for vocational dual system consisted of 5 areas as follows; 1) the area of planning consisted of 7 
aspects, (1) organizational resources, (2) follow-up systems, (3) remuneration systems, (4) dual system 
structure, (5) curriculum development, (6) communication channels, and (7) cooperation networks, 2) 
the area of organization management consisted of 5 aspects, (1) meeting systems, (2) education quality 
assurance systems, (3) organizational IT systems, 4) responsible committee systems, and 5) personal 
development systems, 3) the area of commanding consisted of 3 aspects, (1) developing the 
competencies of related persons, (2) providing responsible working units, and (3) proceeding 
cooperation with enterprises, 4) the area of coordination consisted of 3 aspects, (1) evaluation and 
follow-up systems, (2) student preparation systems, and (3) internal organization coordination systems, 
and 5) the area of controlling consisted of 2 aspects, (1) curriculum approval proposal systems and (2) 
policies, rules, and regulations. The handbook of the administration consisted of 5 units. They were the 
units of 1) planning, 2) organization management, 3) directing, 4) coordination, and 5) controlling. The 
contents in each units consisted of guidelines for operations, and indicators of successes.  The 
evaluation of the handbook by the experts in the field of dual system education revealed that 76.92 % 
rated at a very high level of appropriateness and 23.08 % rated at a high level of appropriateness. 
There were 69.23% rated the possibility of implementation at a very high level and 30.77% rated at a 
high level respectively. 
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1.  บทนํา 
  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องมีกําลังคนที่ดี มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังคนที่จะป้อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ นอกจากจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีอย่างดีแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มี
ทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่าง
เป็นระบบ [1] จะเห็นได้ว่า การพัฒนาประเทศต้อง
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกจิและสังคม แต่ปัญหาหลักของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คือ ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโลกของอุตสาหกรรมกําลังก้าวสู่การปฏิวัติ 
ครั้งใหม่ ที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 (Industries 4.0) 
ซึ่งจะมีเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญ
ต่อรูปแบบการผลิตสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เช่น เครื่องจักรกลที่
คิดได้ เทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นการบูรณการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทาง
เครือข่ายในรปูแบบ Internet of Things (IoT) ทุกหน่วย
ของระบบการผลิต ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ที่กําลังเผชิญ
อยู่คือ การหาวิธีจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ 
สนองต่อความเจริญทางเทคโนโลยี โดยเร่งสร้างกําลังคน
ในระดับกลางและระดับสูงด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสนองตอบความต้องการ
แรงงานในปัจจุบัน ขณะเดียวกันแนวนโยบายการศึกษา
ของรัฐได้มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านวิชาชีพอย่าง
จริงจัง ดังเห็นได้จากรัฐบาลปัจจุบันได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการอาชีวศึกษา โดยนายกรัฐมนตรีได้
กล่าวในรายการคืนความสุขให้ประชาชน ให้นักเรียนหัน
มาเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น และได้ออกคําส่ังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2559 ที่ 10/2559  
ที่ 11/2559 และที่ 30/2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
อาชีวศึกษา และแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ ของนักเรียน
อาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยเน้น
นโยบายด้านอาชีวศึกษาใน 5 เรื่อง คือ 1) การสร้าง
ค่านิยมอาชีวศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ 3) การแก้ไขปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา 4) การส่งเสริม
อาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และ5) การ

จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล [2] นอกจากนี้
ให้สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแบบครบ
วงจร เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรงในสถาน
ประกอบการเพื่อให้เรียนรู้ได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอันจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร และ
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 
มาตรา 20 การจัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัด
ในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน
ประกอบการหรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ [3] 
 สถานการณ์ด้านการศึกษาของประเทศไทย ณ 
ปัจจุบันพบว่าผู้เรียนทุกระดับยังขาดทักษะ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่สนองตอบโลกศตวรรษที่ 21 [4] ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของกําลังแรงงานภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และตลาดแรงงานไทย 
ยังขาดแคลนแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ในทุกห่วง
โซ่อุตสาหกรรม และแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงาน
ระดับล่างที่กระจุกตัวในสายการผลิต ทําให้อุตสาหกรรม
เหล่านี้ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชํานาญและ
ทักษะทางสายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี [5] นอกจากนี้
ยังพบประเด็นปัญหาของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี เช่น การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน รูปแบบความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษายังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ การ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการยกย่องเชิดชู
เกียรติไม่ชัดเจน สถานประกอบการที่และจะเข้าร่วมจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีมีน้อย และมีความแตกต่างกัน
มากด้านทุน ด้านผลิตภัณฑ์และความเช่ียวชาญทางเทคนิค
เฉพาะ ด้านสมรรถนะทางช่างของแรงงานที่สถาน
ประกอบการต้องการ และสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 
เป็นต้น 
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 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ประกอบกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการของประเทศไทย มี
การนําเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการ
ทํางานของสถานประกอบการซึ่งส่งผลให้ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านช่างอุตสาหกรรมลดน้อยไปจาก 
ยุคก่อน ซึ่งการขับเคล่ือนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ได้นั้น นอกจากคุณภาพอาจารย์ หลักสูตรและครุภัณฑ์
ทางการศึกษาแล้ว ความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การพัฒนานักศึกษาก็เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่สําคัญ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี
ของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
และเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัน
จะนําสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้
ลุล่วงไปและเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้ความหวังของประเทศ 
ที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมประสบผลสําเร็จ รวมถึง
การส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี 
ของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0  
 2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
 2.3 เพื่อจัดทําคู่มือการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยตามวิธี 
การดําเนินงานวิจัยไว้ดังน้ี 
 3.1 ด้านเนื้อหา  

 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ตามทฤษฎีการ
บริหารงานของ เฮนรี่ ฟาโยล โดยมีองค์ประกอบพื้นฐาน
ที่เป็นหลักการเพื่อให้การบริหารจัดการให้งานสําเร็จตาม
เป้าหมายมีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สําคัญ 5 ประการด้วยกัน 
เรียกว่า POCCC ได้แก่ การวางแผน  (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาส่ังการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และ
การควบคุม (Controlling) 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 
จํานวน 7 คน 2) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 301 
คน และ3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) จํานวน 12 คน 
 3.3 ระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งนี้ เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561  
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 ศึกษาเอกสารงาน งานวิจัย และทฤษฎีการบริหาร
และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการ 
ศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
ตลอดจนศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
จัดส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานยังสถานประกอบการ 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ   
 4.2 สร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริหารที่รับผิดชอบกํากับงานการศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาและของสถานประกอบการ 
 4.3 หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนาํ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม 
และผู้บริหารทางวิชาการ จาํนวน 5 ท่าน ทดสอบความ
เทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 4.4 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถาม
ไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนําผลการทดลองใช้
มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยเทคนิคสัมประสิทธิอัลฟา 
(Alpha Coefficient)  
 4.5 เก็บข้อมูลสํารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
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ในระดับบริหารที่รับผิดชอบในการดําเนินงานการศึกษา
ระบบทวิภาคีจากสถานศึกษาและจากผู้บริหารสถาน
ประกอบการ 
 4.6 นําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วยสถิติถดถอยแบบพหุคูณแบบขั้นตอน Stepwise 
Multiple Regression   
 4.7 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษา กับ 
สถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
 4.8 ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ 
ศึกษาระบบทวิภาคีนําเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ระบบทวิภาคี จํานวน 12 ท่าน ด้วยวิธีการประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) 
 4.9 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ตามข้อเสนอแนะ จากผลของการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 4.10 จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับดําเนินการตาม
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง 
สถานศึกษา กับ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0  
 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการ 
ศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการ
อาชีวศึกษา ประกอบด้วย 

5.1.1 ด้านการวางแผนงาน (Planning) สรุปว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความสําเรจ็ในการบริหารจัดการศกึษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05 มีจํานวน 7 ข้อ คือ 
1) มีความพร้อมดา้นทรพัยากรของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในการจัดการระบบทวิภาคี 2) มีระบบการ
ตรวจสอบและติดตามการจัดการศึกษาทวิภาคีอย่าง
ชัดเจน 3) ความชัดเจนในเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์อาชีพ 4) มีการ
กําหนดรายละเอียดของงานตามตําแหน่งงานทวิภาคีโน
โครงสร้างองค์กร 5) มีการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพ 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรม 4.0 6) มีการ
ส่ือสาร/ส่ังการ โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย เช่น การ

พูดคุยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือส่ังการ เป็นต้น และ
7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดย
ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
สําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านการวางแผน
งาน (Planning) ร้อยละ 37.00 (R Square = 0.370) มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ Std. Error 
of the Estimate = 0.344 

5.1.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) สรุปว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 6 ข้อคือ 
1) มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 2) มีการประเมินเพื่อการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 3) มีการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย และมีความ
ถูกต้อง 4) มีการกําหนดเป็นหน่วยงานทวิภาคีระดับชาติ
ของรัฐ โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 5) มีระบบการฝึกอบรมครูฝึกในสถาน
ประกอบการและครูนิเทศ 6) มีความสามารถในการติดต่อ 
ส่ือสารและประสานงานกับทกุฝ่ายเป็นอย่างดี โดยตัวแปร 
ทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี
ของสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านการจัดองค์การ 
(Organizing) ร้อยละ 42.30 (R Square = 0.423) มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ Std. Error 
of the Estimate = 0.466 

5.1.3 ด้านการส่ังการ (Commanding) สรุปว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 5 ข้อ คือ 
1) มีการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้กับครูผู้สอนและ
ครูฝึกในสถานประกอบการ 2) นักศึกษาได้รับการฝึก
ประสบการณ์อาชีพที่ตรงกับสาขาที่เรียน 3) มีแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างชัดเจน 4) มีหน่วยงานทวิภาคีที่อยู่
ภายใต้การบริหารของสถาบันการอาชีวศึกษา 5) มีการ
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จัดความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีคลอบคลุมกับ
สาขาวิชาและปริมาณนักศึกษาที่ต้องฝึกประสบการณ์
อาชีพโดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านการ 
ส่ังการ (Commanding) ร้อยละ 34.70 (R Square = 
0.347) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
Std. Error of the Estimate = 0.389 

5.1.4 ด้านการประสานงาน (Coordinating) 
สรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการ 
ศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการ
อาชีวศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
จํานวน 2 ข้อคือ 1)  มีการติดตามและประเมินคุณภาพ
ของผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี 2)  มีการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพใน
สถานประกอบการโดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ด้านการประสานงาน (Coordinating) ร้อยละ 27.10 (R 
Square = 0.271) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการ
พยากรณ์ Std. Error of the Estimate = 0.442 

5.1.5 ควบคุมการทํางาน (Controlling) พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 3 ข้อ คือ 
1) มีความคล่องตัวในการดําเนินการเสนอหลักสูตรทวิภาคี
เพื่อขออนุมัติ 2) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย 
และกฎระเบียบต่าง ๆ ของ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 3) มีการกําหนด
นโยบาย กลยุทธ์ ที่ชัดเจนและส่ือสารให้พนักงานทุกระดับ
รับรู้และเข้าใจเพื่อนําสู่การปฏิบัติ โดยตัวแปรทั้งหมด
ร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหาร
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ควบคุมการทํางาน (Controlling) 

ร้อยละ 16.40 (R Square = 0.164) มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการพยากรณ์ Std. Error of the Estimate 
= 0.426 
 5.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สรุปว่า 
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถาบัน
การอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลักและ 20 องค์ 
ประกอบยอ่ย ดงันี ้

5.2.1 ด้านการวางแผน (planning) ประกอบด้วย 
(1) ทรัพยากรในองค์กร (2) ระบบการตรวจติดตาม  
(3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (4) โครงสร้างงานทวิภาคี 
(5) การพัฒนาหลักสูตร (6) ช่องทางการสื่อสาร และ (7) 
เครือข่ายความร่วมมือ 

5.2.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
ประกอบด้วย (1) ระบบการประชุม (2) ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา (3) ระบบสารสนเทศขององค์กร  
(4) ระบบกรรมการที่รับผิดชอบ และ (5) ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

5.2.3 ด้านการส่ังการ (Commanding) 
ประกอบด้วย (1) จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ที่
เกี่ยวข้อง (2) จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ (3) 
ดําเนินการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

5.2.4 ด้านการประสานงาน (Coordinating)  
ประกอบด้วย (1) ระบบติดตามประเมินผล (2) ระบบการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และ (3) ระบบการ
ประสานงานภายในองค์กร 

5.2.5 ด้านการควบคุมการทํางาน (Controlling) 
ประกอบด้วย (1) การขออนุมัติหลักสูตร และ (2) นโยบาย 
กฎ ระเบียบ 

จากข้อมูลสามารถนําเสนอในรูปแบบแผนภาพ 
รายละเอียดดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา 

6.  อภิปรายผลการวิจยั 
 จากสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
 6.1 ด้านการวางแผนงาน (Planning) จะเห็นไดว้่า 
ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้ความ 
สําคัญในปัจจัยเหล่านี้ คือ 1) ทรัพยากรในองค์กร 2) ระบบ 
การตรวจติดตาม 3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน 4)โครงสร้าง 
งานทวิภาคี 5) การพัฒนาหลักสูตร 6) ช่องทางการส่ือสาร 
และ7) เครอืข่ายความรว่มมือ โดยบางปัจจัยสอดคล้อง
กับผลการวจิัยของพิมพพ์ิชชา [6] ไดท้ําการศึกษาเรือ่ง 
แนวโน้มการบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มวิชา
ธุรกิจค้าปลีกตามทัศนะของผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัด  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้เกี่ยวข้องใน 
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มการ
บริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกมี
แนวโน้มเป็นบวก แบ่งแนวโน้มการบริหารอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีในกลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกออกเป็น 7 ด้าน 
คือ ด้านการวางแผนควรมีการวางแผนงานและจัดการ
เรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน (demand 
driven) ควรเร่งวางแผนเพ่ิมปริมาณนักเรียนให้มีจานวน
เพิ่มมากขึ้น ควรนําแผนกลยุทธ์เชิงรุก (strategic plan)
ไปใช้อย่างจริงจัง และควรผลักดันให้มีการสอนอาชีวศึกษา
ถึงระดับปริญญา ด้านการจัดองค์กร ควรเป็นโครงสร้างที่
มีความยืดหยุ่นได้ในทางปฏิบัติและสามารถปรับขนาด
ของโครงสร้างให้มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวใน
ด้านปริมาณของสถานประกอบการและสถานศึกษาที่
เพิ่มมากขึ้นควรจัดอยู่กับงานวิชาการที่สามารถติดตาม
ประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาได้ 
ด้านการจัดคนเข้าทํางานควรคัดเลือกบุคคลที่มีความ
เหมาะสมกับลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านการส่ังการ 
หรือการอํานวยการควรมีความรวดเร็ว ฉับไวทันเหตุการณ์
และมีความคล่องตัวสูงเพื่อให้สามารถบริหารงานร่วมกับ
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ภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมจัดการศึกษาได้ ด้านการประสานงาน
ผู้บริหารระดับสูงควรทําการประสานงานขยายพันธมิตร
ทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย 
ทั้งกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ดียิ่งขึ้น 
ด้านการรายงานผลควรมีการแนะนํา สนับสนุนและ
ส่งเสริมการทําวิจัยการบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกให้มากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ และด้านการงบประมาณควรจัดสรรเงิน
งบประมาณเฉพาะงานและเพิ่มจํานวนเงินงบประมาณให้
มี ความ เหมาะสมกั บสถานศึ กษาแต่ ละสถา บัน
สถานศึกษาควรท่ีจะดําเนินการจัดหาเงินงบประมาณไว้
ใช้สําหรับสถานศึกษาเอง และขอความช่วยเหลือสนับสนุน
เงินงบประมาณจากหน่วยงานภาคเอกชน  
 6.2 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) จะเห็นได้ว่า 
ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้ความ 
สําคัญ ในปัจจัย เหล่านี้ คือ 1) ระบบการประชุม 2) ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 3) ระบบสารสนเทศของ
องค์กร 4) ระบบกรรมการที่รับผิดชอบ  5) ระบบการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผู้มีส่วน
ร่วมในการดําเนินการโดยตรง โดยบางปัจจัยสอดคล้อง
กับผลการวิจยัของ Fossum [7] ได้ทําการศึกษาเรื่องการ
ดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบนโยบาย: 
กรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาว ผลการ 
ศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการผสมผสานกันระหว่าง
พื้นฐานของงาน และพื้นฐานของโรงเรียนเข้าไว้ด้วยกันใน
โปรแกรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา และนํามาใช้ในสหรัฐอเมริกา เช่น มินนิโซตา 
(Minnesota) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของการฝึก
ปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวในปี ค.ศ. 1994 อย่างไรก็ตาม 
โครงการจากโรงเรียนไปสู่บ้านตามแนวคิดของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น เม่ือนํามาใช้ในสหรัฐ 
อเมริกาแล้วยังคงมีปัญหาเรื่องเงินงบประมาณอยู่บ้าง 
การฝึกปฏิบัติ งานของคนหนุ่ มสาวในมินนิ โซตา 
(Minnesota) มี 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมการฝึกงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมหนัก โปรแกรมการฝึกงานในท้องถิ่น
ย่อยในเมือง และโปรแกรมการฝึกงานด้านสุขภาพอนามัย 
โดยสรุปการฝึกปฏิบัติงานของคนหนุ่มสาวมี 3 ประเด็น 
คือ 1) เป็นการพัฒนาคน ทักษะ และวิชาชีพ 2) เป็นการ

พัฒนาชุมชน สังคม และมลรัฐ และ 3) เป็นการสร้างให้
เกิดความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือระหว่างภาครัฐ 
และเอกชนในการศึกษาระบบทวภิาคีของมลรฐัมนินิโซตา 
(Minnesota)  
 6.3 ด้านการส่ังการ (Commanding) จะเห็นไดว้่า 
ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้ความ 
สําคัญ ในปจัจัย เหล่านี ้คือ 1) จดัให้มกีารพัฒนาสมรรถนะ 
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 2) จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ 
3) ดําเนินการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
ซึ่งบางปัจจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ
จินตนา [8] ได้ทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการศึกษา 
พบว่า รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่
เหมาะสมสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบที่สําคัญ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 2) การกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน และ 3) การพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
เป็นต้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกัณทิมา และ
คณะ [9] ได้ทําการศึกษาวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการสหกิจศึกษานําร่องของประเทศไทย โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทํา
โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
โครงการสหกิจศึกษานําร่องซึ่งได้ดําเนินการมา 5 รุ่น 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปีการศึกษา 2547 มี
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ 60 แห่ง นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 10,000 คน และสถานประกอบการ
เข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 แห่ง โดยผลการวิจัย
พบว่า สหกิจศึกษามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาในระดับที่น่าพึงพอใจซึ่งสถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ และนักศึกษาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุนให้
มีการดําเนินงาน สหกิจศึกษาต่อไป สําหรับปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมให้สหกิจศึกษาประสบผลสําเร็จนั้นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยสถาบันการศึกษา
ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและกําหนดหลักสูตรสหกิจศึกษา
ที่เอื้ออํานวยให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได้
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ภายใน 4 ปี ส่วนสถานประกอบการนั้นควรมีนโยบายที่
ชัดเจนและให้การสนับสนุนการจัดพี่เล้ียงและมอบหมาย
งานที่มีคุณภาพให้นักศึกษาทํา ทั้งนี้ รัฐควรมีแรงจูงใจ
และเอื้อประโยชน์แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
 6.4 ด้านการประสานงาน (Coordinating) จะเห็นได้
ว่า ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การต้องให้
ความสําคัญ ในปัจจัย เหล่าน้ี คือ 1) ระบบติดตาม
ประเมินผล 2) ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
และ3) ระบบการประสานงานภายในองค์กร ผลการศึกษา
ในครั้งนี้บางปัจจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วสันต์ 
และเพชรรัตน์ [10] ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของสถาน
ประกอบการและนักศึกษาต่อการจัดการระบบสหกิจ
ศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรคือ ให้มีหลักสูตรที่มีการบูรณาการสอดคล้อง
กับตลาดและธุรกิจ แนวทางในการดําเนินการควรจัด
หลักสูตรให้มีการบูรณาการสอดคล้องกับตลาดและธุรกิจ 
เนื่องจากส่วนมากนักศึกษาจะไปฝึกงานเกี่ยวกับส่ิงพิมพ์
บรรจุภัณฑ์และนักศึกษายังมีความสามารถในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์น้อย เพราะฉะนั้นหลักสูตรควรมี
เพิ่มบทเรียนที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น และ
นักศึกษายังขาดประสบการณ์ทําให้ไม่สามารถบริการ
ลูกค้าได้ตามที่ต้องการ และผู้ควบคุมนักศึกษายังมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาที่ ไปฝึกสหกิจศึกษาอีกว่า 
นักศึกษายังไม่มีประสบการณ์จึงทําให้ไม่สามารถช้ีแจงถึง
ข้อบกพร่องหรือจุดที่ผิดพลาดในกระบวนการสหกิจ
ศึกษาได้ และนักศึกษายังขาดความกล้าจึงยังไม่สามารถ
คิดและตัดสินใจในงานที่ทําได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ 
ศึกษาในครั้งนี้ที่ว่า ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ 
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวันชาติ [11] ที่ว่า 
ตัวแบบปัจจัยความสําเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
ที่สําคัญอีกหน่ึงประเด็นก็คือ การติดตามประเมินผล 
และการรับรู้ข้อมูลป้อนกลับในโครงการสหกิจศึกษา 
 6.5 ด้านการควบคุมการทํางาน (Controlling)  
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ส่งต่อความสําเร็จในด้านนี้ องค์การ
ต้องให้ความสําคัญ ในปัจจัย เหล่าน้ี คือ 1) ระบบติดตาม
ประเมินผล 2) ระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 

และ 3) ระบบการประสานงานภายในองค์กร ซึ่งผลการ 
วิจัยในครั้งนี้บางปัจจัยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลการวิจัยของวันชาติ [11] ได้ศึกษาวิจัยการ
พัฒนาตัวแบบปัจจัยความสําเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม ผลการศึกษาสรุปว่า รูปแบบของตัวแบบปัจจัย
ความสําเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสําเร็จที่ สําคัญได้แก่  1) ระบบการ
ประสานงานภายในองค์กร และการสนับสนุนของ
ผู้บริหารระดับสูง 2) ระบบการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในพันธกิจสหกิจ
ศึกษา 3) โครงสร้างงาน ระบบ และกลไกการดําเนินการ 
4) การจัดการความรู้สหกิจศึกษา 5) แผนกลยุทธ์ คู่มือ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6) การสร้างการยอมรับ เห็น
คุณค่า เห็นประโยชน์ร่วมกันในการจัดสหกิจศึกษา 7) 
การปรึกษาหารือ การให้คําแนะนํา การนิเทศสหกิจ
ศึกษา 8) การติดต่อส่ือสาร การประสานงานด้านสหกิจ
ศึกษา 9) การจัดการทรัพยากรในโครงการสหกิจศึกษา 
10) เครือข่ายความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา 11) 
การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เหนือความคาดหมายใน
โครงการสหกิจศึกษา และ 12) การติดตามประเมินผล 
และการรับรูข้้อมูลป้อนกลับในโครงการสหกิจศึกษา และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของจินตนา [8] ได้ทําการศึกษา
เรื่อง รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เหมาะสมสําหรับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พบว่า องค์ประกอบที่สําคัญ เช่น 1) การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 2) การกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 3) การ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี เป็นต้น 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ระดับนโยบายสําหรับรัฐบาล 

7.1.1  กระทรวงศึกษาธิการต้องมอบหมาย
นโยบายให้สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ศกอ.)
กําหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนให้สถาบันการ
อาชีวศึกษาทุกแห่ง จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีร่วมกับ
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สถานประกอบการ เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
โดยรัฐต้องจัดสิทธปิระโยชน์ด้านการยกเว้นหรอืลดหย่อน
ภาษีให้แก่สถานประกอบการเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  

7.1.2 กระทรวงศึกษาธิการต้องมอบหมายให้
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ศกอ.) เร่งรัดและ
สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชนในการจัดระบบทวิภาคีนานาชาติ
ร่วมกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและกลุ่ม
ประชาคมโลกเพื่อให้นักศึกษาไทยสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่จากประเทศ
ต่าง ๆ ได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุค
โลกาภิวัตน์   
 7.2 ระดับปฏิบัติการสําหรับสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา 

7.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์ที่
รับผิดชอบวิชาทวิภาคี ต้องเร่งรีบสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ ในการจัดทวิภาคี
เพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรวชิาชีพ เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจเป็นต้น เพื่อจัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน
ทวิภาคีให้นักศึกษาได้อย่างเพียงพอ 

7.2.2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรเร่งรัดจัดทํามาตรฐานทวิภาคีไทยให้เท่าเทียมมาตรฐาน
ทวิภาคีนานาชาติ โดยให้สถาบันการอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและจัดทํามาตรฐาน
ทวิภาคีไทย   
 7.3  สถานประกอบการ 

7.3.1 ผู้บริหารสถานประกอบการควรมอบนโยบาย
ที่ชัดเจนให้ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาทวิภาคีได้ทําการสอน
งานนักศึกษาให้มีความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน 

7.3.2 ผู้บริหารสถานประกอบการควรมีการพัฒนา 
ความรู้ ความสามารถของผู้ที่ได้รับผิดชอบในการควบคุม 
ดูแลนักศึกษาทวิภาคี เพื่อให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาใน
การแก้ปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัตงิาน 
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