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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย กลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับการประเมินผลประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 5 คน ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าอัตราส่วนความตรงเชิง
เนื้อหาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศ
ไทยประกอบไปด้วยหน่วยสมรรถนะที่ส าคัญทั้งหมด 8 หน่วย และสมรรถนะย่อยรวม 25 ข้อ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ สมรรถนะความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านการประสานความร่วมมือ โดยทั้ง 3 ด้านนี้ประกอบกันบ่งบอกถึงคุณลักษณะความเป็นครูนวกิจศึกษาส าหรับ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิให้การประเมินผลดังนี้ (1) หน่วยสมรรถนะมีความสอดคล้องกับ
ความเป็นครูนวกิจศึกษา (2) สมรรถนะย่อยมีความสอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะ (3) หน่วยสมรรถนะมีความส าคัญระดับ
มากที่สุด (4) รูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทยมีความเหมาะสมในภาพรวมในระดับ
มากที่สุด 
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Abstract 

The objective of this research study was to develop a teacherpreneur model for the dual 
vocational education system in Thailand. The model was evaluated by a specialist committee 
comprised of five specialists in dual vocational education, who serve as members of the Committee on 
the Development of Assessment Systems for Vocational Education at the Office of National Education 
Standards and Quality Assessment. In this study, the collected data were analyzed using the mean, 
standard deviation and content validity ratio. The outcome of the study led to the conclusion that the 
model was comprised of eight competency units, which consisted of 25 elements of competency in 
total and were able to be categorized into three aspects, namely, professional expertise, teaching 
expertise and collaborative capability. These three aspects contributed to the characteristics that 
uniquely identified teacherpreneurs for the dual vocational education system in Thailand. The specialist 
committee figured out that (1) the competency units were consistent with the concept of 
teacherpreneurship, (2) the elements of competency were consistent with the corresponding 
competency units, (3) the significance of all the competency units was evaluated and the resulting eight 
units achieved the highest scores, and (4) the proposed teacherpreneur model achieved the highest 
overall score, making it the most suitable model. 
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1. บทน า 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการประสาน

ร่วมมือกันจัดการศึกษาวิชาชีพระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ปัจจัยที่ส่งผลให้การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประสบความส าเร็จนั้น
ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบที่ส าคัญ อันได้แก่ 1) 
นโยบายของรัฐ 2) ผู้เรียน 3) ครูผู้สอนและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 4) สถานศึกษา 5) สถานประกอบการ และ 6) 
ผู้ปกครอง [1]   ในส่วนของครูผู้สอนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษานั้นเหมือนกับในการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภทที่ศักยภาพของครูอาจารย์เป็นตัวแปร
ส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน แต่ในปัจจุบันการ
ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพยังคงเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของไทยที่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องจะต้อง
ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา [2] ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานี้และได้ก าหนดกล
ยุทธ์ให้มีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ในแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 [3] 
ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ ที่จะสามารถช่วยพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะที่สามารถช่วยพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ 

ในแวดวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้มีการพูดถึง
เกี่ยวกับแนวโน้มของครูแนวใหม่ที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ค าว่า 
“Teacherpreneur” เป็นค าศัพท์ที่พวกเขาใช้เรียกครู
แนวใหม่นี้  ซึ่ งมาจากการประสมค าระหว่างค าว่ า 
“Teacher” ที่แปลว่าครู กับค าว่า “Entrepreneur” ที่
แปลว่าผู้ประกอบการ ปัจจุบันราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้
บัญญัติค าศัพท์ภาษาไทยไว้ส าหรับค าว่า “Teacher-
preneur” และถ้าใช้ค าว่า “ครูผู้ประกอบการ” อาจจะ
ท าให้สื่อความหมายผิดได้ เพราะครูแนวใหม่นี้ไม่ได้
ท างานเพื่อมุ่งแสวงหาก าไรหรือการเติบโตทางธุรกิจ แต่
เป็นเพียงบทบาทใหม่ของพวกเขาที่จะต้องมีคุณลักษณะ
เหมือนกับผู้ประกอบการ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้
ค าศัพท์ที่สื่อความหมายได้ใกล้ เคียงที่สุด คือค าว่า 
“ครูนวกิจศึกษา” [4] ซึ่งมีความหมายโดยรวมหมายถึง

ครูที่มีบทบาทหน้าที่ใหม่ทางการศึกษา Berry, Byrd and 
Wieder [5] ได้อธิบายว่า ครูนวกิจศึกษานอกจากจะมี
บทบาทหน้าที่หลักคือการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังมี
บทบาทอีกบทบาทหนึ่งคือการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับชั้นเรียน ระดับ
โรงเรียน ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัว
ผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของประเทศ การเป็นผู้น า
ในที่นี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ต้องเป็นผู้น าในต าแหน่ง
บริหารเท่านั้น แต่เป็นบทบาทที่พร้อมน าพาหรือให้ความ
ร่วมมือกับผู้อื่นในการด าเนินการต่าง ๆ ที่จะช่วยท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครูผู้ร่วมอาชีพ 
ผู้เรียน สถานศึกษาไปจนถึงการศึกษาของประเทศ 

ด้วยบทบาทใหม่นี้จะช่วยเสริมสร้างให้ครูอาชีวศึกษา
มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่จะสามารถช่วยพัฒนา
การศึกษาของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับครูนวกิจศึกษาและน าแนวคิดนั้น
มาพัฒนาเป็นรูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในประเทศไทย ผู้ซึ่งนอกจากมีบทบาท
หน้าที่หลักคือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแล้ว ยังจะ
มีบทบาทเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอีกด้วย 
พลังของครูนวกิจศึกษาจะกลายเป็นพลังส าคัญที่จะ
สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทยให้ดีขึ้น
เรื่อย ๆ ขึ้นไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนารูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในประเทศไทย 

 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

3.1 แนวคิดครูนวกิจศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
กล่าวถึง บทบาทใหม่ของครูนอกจากบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอน คือบทบาทการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ซึ่งเป็นบทบาทที่พร้อมน าพา
หรือให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการด าเนินการต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครูผู้ร่วม
อาชีพ ผู้เรียน สถานศึกษาไปจนถึงการศึกษาของประเทศ 
โดยสรุปรายละเอียดที่ส าคัญ [5], [6] ดังนี้ 
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- ครูนวกิจศึกษาจะต้องมีความใฝ่รู้ ความเต็มใจหรือ
ความต้องการที่จะแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของตน ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ต่าง ๆ เพื่อให้ครูผู้ร่วมอาชีพสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนได้มากขึ้น  

- ครูนวกิจศึกษาจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยควร
ให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกับครูเพื่อนร่วมงาน 
และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- ครูนวกิจศึกษาควรรับเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงดูแล ให้
ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดทักษะประสบการณ์แก่
ครูที่เพิ่งจบมาใหม่ในช่วงปีแรก ๆ ทั้งในสถานศึกษาของ
ตนหรือที่อยู่ห่างไกลผ่านเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ต 

- ครูนวกิจศึกษาควรด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะที่
ประสบโดยตรงในชั้นเรียนหรือในสถานศึกษาของตน 
รวมถึงการน าผลการวิจัยไปใช้จริงให้เป็นที่ประจักษ์ได้ 

- ครูนวกิจศึกษาควรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
ผลงานวิจัย ความคิด วิธีแก้ไขปัญหา ฯลฯ ที่มีประโยชน์
กับการศึกษากับครูเพื่อนร่วมงานและในกลุ่มเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของครูนวกิจศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

- ครูนวกิจศึกษาควรประชุมหารือและร่วมกันระดม
ความคิดในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหาทางการศึกษากับครูเพื่อนร่วมงานและในกลุ่ม
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูนวกิจศึกษา รวมถึงการ
ร่วมมือกันผลักดันให้มีการน าข้อสรุปที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ
จริง โดยอย่างน้อยที่สุดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
สถานศึกษาของตนให้เป็นที่ประจักษ์ได้ 

- ครูนวกิจศึกษาควรใช้สื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันเป็น
กระบอกเสียงเพื่อเผยแพร่ความคิด แนวทางและวิธีการที่
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากมุมมอง
ของครูนวกิจศึกษาสู่สาธารณชน เช่น การเขียนบทความ
ในหนังสือพิมพ์หรือบนเว็บไซต์ การให้ข้อมูลหรือสัมภาษณ์
ทางโทรทัศน์หรือบนยูทูป 

นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับความต้องการจ าเป็นของ 
แต่ละสถานศึกษาและความถนัดของครูนวกิจศึกษา เช่น 
การเป็นผู้พัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่ง
ครูนวกิจศึกษาสามารถช่วยพัฒนาให้กับครูคนอื่น ๆ หรือ
ฝึกอบรมให้กับครูที่สนใจพัฒนาตนเองในด้านนี้ เป็นต้น 

ด้วยการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิด
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอในกลุ่มครูนวกิจศึกษาทั่วประเทศ 
รวมทั้ งการร่วมมือน าแนวทางที่มีประสิทธิภาพไป
ด าเนินการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนหรือสถานศึกษาของตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ จะสามารถท าให้การศึกษาของประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน 

3.2 กรอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในสหภาพยุโรป 
กล่าวถึง สมรรถนะ การปฏิบัติงาน ความรู้และทักษะ
ส าหรับครูอาชีวศึกษา [7] ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่   

- สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย
การจัดการและการวางแผน และการบริหารโครงการ 

- สมรรถนะด้านการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ประกอบไปด้วยการวางแผนการสอนและการฝึกอบรม 
การอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ และการประเมินผล 

- สมรรถนะด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพ 
ประกอบไปด้วยการพัฒนาในอาชีพของตนเอง การพัฒนา 
หน่วยงานหรือองค์กร และการประกันคุณภาพ 

- สมรรถนะด้านการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ 
ประกอบไปด้วยการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ภายใน 
และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ภายนอก 

ด้วยบริบทการท างานและสังคมของแต่ละประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรปที่แตกต่างกัน การน ากรอบสมรรถนะ
ไปใช้และการให้น้ าหนักของแต่ละด้านควรต้องปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศนั้น ๆ ด้วย 

3.3 สมรรถนะครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
กล่าวถึง สมรรถนะที่ก าหนดอยู่ในมาตรฐานครูอาชีวศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน [8] ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
และ 14 สมรรถนะ ดังนี้ 

- สมรรถนะในองค์ประกอบด้านตัวบุคคลและสังคม 
ได้แก่ 1) ส่งเสริมในเรื่องเกียรติภูมิ วัฒนธรรม ค่านิยม 
ความเชื่อ และสิทธิส่วนบุคคล/ของกลุ่มในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคอาเซียน 2) น าประโยชน์ของทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการและทักษะเชิงอารมณ์มาใช้ในบริบท
ของการเรียนรู้ 3) น ากฎหมายและกฎระเบียบของสถาบัน 
การศึกษามาใช้อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 4) ท างานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนและการฝึกวิชาชีพ 
รวมถึงคุณภาพของสถาบันการศึกษา 5) วางแผนและ
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ด าเนินการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และ
เจตคติโดยมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- สมรรถนะในองค์ประกอบด้านศาสตร์การสอนและ
วิชาชีพครู ได้แก่ 1) วางแผนจัดการเรียนการสอน 2) 
จัดการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนดไว้ 3) วัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 4) ใช้ระดับพัฒนาการและ
สภาพแวดล้อมของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพิจารณา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) สร้างรูปแบบการเรียนรู้และ
วัฒนธรรมในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 6) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ในการจัดการเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการ
สอนได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ผลจากการค้นคว้าวิจัย
ทางด้านจิตวิทยาการศึกษาเป็นฐาน 

- สมรรถนะในองค์ประกอบด้านวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ 
1) จัดการฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่ถูกก าหนดไว้ 2) วัดและประเมินผล
ทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้เรียน 3) วางแผนและ
บริหารจัดการโรงฝึกงาน/พื้นที่ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด
ในวิชาชีพนั้น ๆ  

จุดประสงค์ของมาตรฐานนี้คือให้น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างใหม่หรือปรับมาตรฐานเดิมของแต่ละประเทศ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานนี้ และเพื่อสร้างความเข้าใจให้
ตรงกันเกี่ยวกับสมรรถนะครูอาชีวศึกษา ทักษะและ
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค 

3.4 สมรรถนะครูอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
กล่าวถึง สมรรถนะครูอาชีวศึกษาที่จะถูกประเมินหลัง
การปฏิบัติงานทุกครึ่งปี [9] ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน และ
มี 13 ตัวชี้วัด ดังนี ้

- สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน มี 8 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1) การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 2) การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 3) การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้/แผนการฝึกอาชีพ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์ 
4) กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู ้5) คุณภาพผู้เรียน 6) การ
สร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 8) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

- สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มี 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1) การบริหารจัดการชั้นเรียน 2) การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนหรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 3) การจัด 
ท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชา 

- สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การพัฒนาตนเอง 2) การพัฒนา
วิชาชีพ 

นอกจากนั้นยังมีสมรรถนะตามข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพซึ่งก าหนดไว้ร่วมกันส าหรับอาชีพ
ครูในระดับการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา
ที่ต่ ากว่าปริญญา 

 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
และด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวน 
5 คน 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบประเมินรูปแบบและสมรรถนะที่จ าเป็นของครูนวกิจ
ศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย 

4.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
4.3.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับครูนวกิจศึกษาใน

สหรัฐอเมริกา ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีวศึกษาทวิภาคีใน
ประเทศไทย และรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะครู
อาชีวศึกษาทั้งของในและต่างประเทศ  

4.3.2  วิเคราะห์และสังเคราะห์บทบาทของ
ครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
ประเทศไทย หน้าที่ในแต่ละบทบาท หน่วยสมรรถนะ
และสมรรถนะย่อย ซึ่งเน้นเฉพาะส่วนส าคัญที่บ่งบอก
ความเป็นครูนวกิจศึกษา 

4.3.3  ออกแบบและร่างรูปแบบครูนวกิจศึกษา
ส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย พร้อมทั้ง
จัดท ารายการสมรรถนะและแบบประเมิน  

4.3.4  น าเอกสารและแบบประเมินไปให้กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ความ
สอดคล้องและความส าคัญของสมรรถนะ  
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4.3.5 วิ เคราะห์ผลการประเมิน พร้อมทั้ ง
ปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมินและค าแนะน า   

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองและทาง
ไปรษณีย์ 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบครูนวกิจศึกษาและความส าคัญของ
สมรรถนะใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน
การประเมินความสอดคล้องของสมรรถนะใช้ค่าอัตราส่วน
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Ratio: CVR) ซึ่ง
ค่า CVR ต้องสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.99 จึงเป็นที่ยอมรับได้ 
 
5.  ผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบาท หน้าที่ 
หน่วยสมรรถนะ และสมรรถนะย่อยของครูนวกิจศึกษา
ส าหรับอาชีวศึกษาทวิภาคีในประเทศไทย สรุปออกมาได้
เป็น 3 บทบาทและ 5 หน้าที่ที่ส าคัญ ดังนี้ 

- บทบาทผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่ใน
การสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์กับสถานประกอบการ 

- บทบาทผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีหน้าที่
ในการ 1) ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 2) ก ากับดูแลการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

- บทบาทผู้ประสานความร่วมมือ ซึ่งมีหน้าที่ในการ 
1) ประสานความร่วมมือในกลุ่มครูวิชาชีพเดียวกัน 2) 
ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการโดยมีหน่วย
สมรรถนะสรุปรวมทั้งหมด 10 หน่วยและสมรรถนะย่อย 
30 ข้อ 

ผลจากการประเมินโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิสรุปได้ดังนี้ 
(1) หน่วยสมรรถนะมีความสอดคล้องกับความเป็น

ครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาทวิภาคีในประเทศไทย 
ซึ่งได้ค่าอัตราส่วนความตรงเชิงเนื้อหา 1.00 ในทุกหน่วย 

(2) สมรรถนะย่อยมีความสอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะ
ของครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาทวิภาคี ซึ่งได้ค่า
อัตราส่วนความตรงเชิงเนื้อหา 1.00 ในทุกข้อ 

(3) หน่วยสมรรถนะ 8 หน่วยมีความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด อีก 2 หน่วยที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 
(Mean = 3.40, S.D. = 0.55) ได้แก่ การสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้กับครูเพื่อนร่วมงาน ซึ่งถูกยุบรวมกับอีกหน่วย

สมรรถนะหนึ่งที่มีความสอดคล้องกัน และการประสาน
ความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ร่วมในระบบ
ทวิภาคี ซึ่งถูกตัดออกตามค าแนะน าของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

(4) รูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาทวิภาคี
ในประเทศไทยมีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด (Mean = 4.80, S.D. = 0.45) 

หลังจากการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมินและ
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้รูปแบบครูนวกิจศึกษา
ส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทยตามที่
แสดงในรูปที่ 1 หน่วยสมรรถนะที่ส าคัญสรุปมีทั้งหมด 8 
หน่วยและสมรรถนะย่อยรวมทั้งหมด 25 ข้อ ดังนี้ 

หน่วยสมรรถนะ 1:  การพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง มีสมรรถนะย่อย 1) 
การติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในวงการวิชาชีพ 
2) การวางแผนพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้สอดคล้องกับ
แนวทางของสถานประกอบการ 3) การเรียนรู้เชิงลึก
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในสถานประกอบการ 

หน่วยสมรรถนะ 2:  การแก้ไขปัญหา/พัฒนางานทาง
สาขาวิชาชีพของตนในสถานประกอบการ มีสมรรถนะ
ย่อย 1) การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาของงานในสถาน
ประกอบการ 2) การวางแผนการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหา 3) การบริหารจัดการงานวิจยัให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

หน่วยสมรรถนะ 3:  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ มีสมรรถนะย่อย 1) การ
ส ารวจความต้องการจ าเป็นและความพร้อมของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา 2) การก าหนดกรอบ
สมรรถนะการปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยวิธีการวิเคราะห์
หน้าที่ 3) การสร้างหน่วยโมดูลภายใต้กรอบสมรรถนะที่
ก าหนดไว้ 4) การออกแบบหลักสูตรแบบโมดูล 

หน่วยสมรรถนะ 4:  การจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรม
ภายใต้หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีสมรรถนะย่อย 1) การ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรมแบบฐาน
สมรรถนะ 2) การสร้างแหล่งความรู้และสื่อการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3) การสร้างสภาพแวดล้อมของ
การท างานจริง 4) การวัดและประเมินผลตามเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
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รูปที่ 1 รูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย 

หน่วยสมรรถนะ 5:  การนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียน
ในสถานประกอบการ มีสมรรถนะย่อย 1) การจัดท า
แผนการนิเทศการฝึกอาชีพร่วมกับครูฝึก 2) การเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 3) การติดตามและประเมินความก้าวหน้า
ในการฝึกอาชีพของผู้เรียน 

หน่วยสมรรถนะ 6:  การดูแลและฝึกอบรมการสอน
ให้กับครูฝึกในสถานประกอบการ มีสมรรถนะย่อย 1) 
การวางแผนแนวทางและวิธีการในการดูแลและฝึกอบรม
การสอน 2) การติดตามดูแล วิเคราะห์ และประเมิน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
และแนะน าแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

หน่วยสมรรถนะ 7:  การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์
แห่งการเรียนรู้ของครูวิชาชีพเฉพาะ มีสมรรถนะย่อย 1) 
การสร้างและกระจายความสัมพันธ์ของครูวิชาชีพเฉพาะ
ทั่วประเทศ 2) การสร้างหรือการดูแลระบบออนไลน์เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดร่วมกันในกลุ่ม
ครูวิชาชีพเฉพาะ 3) การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และระดมความคิดร่วมกันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
กลุ่มครูวิชาชีพเฉพาะ  

หน่วยสมรรถนะ 8:  การประสานงานกับครูฝึกและ
ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ มีสมรรถนะย่อย 1) การ

แนะน า/นิเทศงานด้านต่าง ๆ ให้กับครูฝึกและผู้เกี่ยวข้อง
ในสถานประกอบการ 2) การวางแผนการฝึกอาชีพและ
การประเมินผลผู้เรียนร่วมกับครูฝึก 

 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

6.1 สรุปผลการวิจัย 
รูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคีในประเทศไทย แสดงถึงกรอบความคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและสมรรถนะต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็น
ครูนวกิจศึกษาที่มีบทบาทใหม่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษานอกเหนือจากบทบาทในการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพ การเป็นผู้น าในที่นี้ไม่ได้หมายความถึง
การเป็นผู้น าในต าแหน่งบริหาร แต่เป็นบทบาทที่พร้อม
น าพาหรือให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการด าเนินการต่าง ๆ 
ที่จะช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครู 
ผู้ร่วมอาชีพ ผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ไป
จนถึงการศึกษาของประเทศ ตามแนวคิดครูนวกิจศึกษา
ในสหรัฐอเมริกา [5], [6] เมื่อประกอบกับการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย 
[1] และสมรรถนะครูอาชีวศึกษาทั้งของในและต่างประเทศ 
[7], [8], [9] จึงได้รูปแบบที่ประกอบไปด้วยสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ สมรรถนะความเชี่ยวชาญ
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ในการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านการประสาน
ความร่วมมือ ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้ประกอบกันบ่งบอกถึง
คุณลักษณะความเป็นครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยมีหน่วยสมรรถนะที่ส าคัญทั้งหมด  
8 หน่วย และสมรรถนะย่อยรวมทั้งหมด 25 ข้อ  

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
(1) รูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีในประเทศไทย ประกอบไปด้วย สมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ สมรรถนะความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านการประสาน
ความร่วมมือ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความส าคัญกับสมรรถนะความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาครู
อาชีวศึกษาในปัจจุบันที่ยังขาดความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประสบการณ์ทางวิชาชีพอยู่มาก [10] รองลงมาคือ
สมรรถนะด้านการประสานความร่วมมือ และตามด้วย
สมรรถนะความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ 

(2) สมรรถนะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
ประกอบไปด้วย 2 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง 
และการแก้ไขปัญหา/พัฒนางานทางสาขาวิชาชีพของตน
ในสถานประกอบการ โดยทั้ง 2 หน่วยนี้ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ความส าคัญมากที่สุดจากทุกหน่วย คือ ได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ซึ่งสอดคล้องกับวณิชย์ [11] ที่พบว่า 
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาควรต้องเน้น
การสร้างประสบการณ์ในสถานประกอบการเป็นส าคัญ 
และได้พัฒนาเป็นรูปแบบข้ึนมา หน่วยสมรรถนะทั้งสอง
หน่วยนี้จะน าพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในวิชาชีพ
ของครูนวกิจศึกษาอย่างสม่ าเสมอและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษาให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2560-2579 [3] อีกทั้งการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพให้เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการจะช่วย
พัฒนาคุณภาพการผลิตของสถานประกอบการได้  

(3) สมรรถนะความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบไปด้วย 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
การจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรฐาน

สมรรถนะ การนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ และการดูแลและฝึกอบรมการสอนให้กับ
ครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างใหม่
หรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม
แบบฐานสมรรถนะได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของสถานประกอบการอยู่เสมอ สอดคล้องกับ
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาหลักสูตรแบบ
ฐานสมรรถนะได้เองตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนดไว้ [12] 
อีกทั้งการดูแลและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับครูฝึกในสถานประกอบการจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอาชีพของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการได้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ครูฝึกในสถานประกอบการที่ส่วนใหญ่มีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ที่ยังไม่มากพอในการถ่ายทอดความรู้
และทักษะสู่ผู้เรียน [13] 

(4) สมรรถนะด้านการประสานความร่วมมือ 
ประกอบไปด้วย 2 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ การสร้าง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งการเรียนรู้ของครูวิชาชีพ
เฉพาะ และการประสานงานกับครูฝึกและผู้เก่ียวข้องใน
สถานประกอบการ ซึ่ งจะท าให้ เกิดการถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผลงานวิจัย ฯลฯ ที่มี
ประโยชน์ระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอในกลุ่มครูวิชาชีพ
เฉพาะเดียวกันทั่วประเทศ น าไปสู่การพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญของตนเองและของครูผู้ร่วมอาชีพในวง
กว้าง ซึ่งสอดคล้องกับในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปที่ให้
ความส าคัญกับสมรรถนะของครูอาชีวศึกษาในการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ และมองว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษา [7] นอกจากนั้นการร่วมกัน
ระดมความคิดในกลุ่มเพื่อหาแนวทางและวิธีการที่สามารถ
น ามาพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ของการเรียนการสอนในสถานศึกษา คุณภาพการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ ไปจนถึงปัญหาการจัดการ
อาชีวศึกษาในระดับประเทศ และการร่วมมือร่วมแรงกัน
ผลักดันน าข้อสรุปที่ได้ไปสู่การปฏิบัติจริง อย่างน้อยที่สุด
ในสถานศึกษาของตน จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ซึ่งจะสามารถน าพาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศได้ 
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7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควร

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูอาชีวศึกษาทวิภาคีใน
สังกัดให้มีสมรรถนะตามรูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย  

7.2  แนวทางและวิธีการในการพัฒนาครูนวกิจศึกษา
ส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทยควรมี
การศึกษาและวิจัยต่อไป 
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