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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล1* และ สาธนี แก้วสืบ2
บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาสภาพการด าเนิ น งาน และปั จ จั ยที่ ส่งผลต่ อความส าเร็จ ในการบริหาร
การศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดาเนินงานในปัจจุบัน โดยรวม ให้ความสาคัญกับปัจจัย ทางการบริหารทั้ง 5 ด้านอยู่ใน
ระดับ มากทุ กด้าน โดยด้านที่ มี ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่ สุด ได้ แก่ ด้านการควบคุมการท างาน ส่ วนปัจ จัย ที่ ส่งผลต่ อ
ความสาเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่า มีจานวน 11 ปัจจัย ได้แก่ 1) การติดตามและประเมินคุณภาพของผู้ที่สาเร็จการศึกษา ใน
ระบบทวิ ภ าคี 2) ความพร้อมด้ านทรัพ ยากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจั ด การระบบทวิภ าคี
3) ความคล่องตัวในการดาเนินการเสนอหลักสูตรทวิภาคีเพื่อขออนุมัติ 4) การมีหน่วยงานทวิภาคี ที่เป็นองค์ก รอิสระ
โดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชน 5) การพัฒ นาหลักสูตรด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 6) นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์ อาชีพที่ตรงกับสาขาที่เรียน 7) ความชัดเจนในเรื่องนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์อาชีพ 8) การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
9) ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
10) การจั ดเก็บข้ อมู ลสารสนเทศอย่ างเป็ นระบบ ทั นสมั ย และถู กต้ อง และ11) การจั ดโครงสร้ างก าหนดกลุ่ มงาน และ
ผู้รับผิดชอบดาเนินงานทวิภาคีที่ชัดเจน โดยทั้ง 11 ปัจจัย สามารถทานายความสาเร็จในการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้ร้อยละ 58.1 (R2=.581)
คาสาคัญ: การบริหาร; การศึกษาระบบทวิภาคี; สถาบันการอาชีวศึกษา
รับพิจารณา: 8 เมษายน 2564
แก้ไข: 25 มิถุนายน 2564
ตอบรับ: 16 กรกฎาคม 2564
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Factors Affecting Successful Management of the Undergraduate Dual
Education System Executed through Collaboration between Vocational
Education Institutions and Industrial Business Enterprises
Kanokrath Phongphothakul1* and Sathanee Kaewsueb2
Abstract
This study aims to explore operating conditions and factors affecting successful management of
the undergraduate dual education system executed through collaboration between vocational
education institutions and industrial business enterprises. According to the results obtained 5
management aspects in relation to operating conditions were assessed in a high level of importance.
Work control aspect received the highest overall rating. Eleven factors contributing to successful
implementation of the aforementioned scheme are identified. They are 1) graduate follow-up survey
and post-graduation assessment 2) resource adequacy of university-enterprise participants 3) flexible
work arrangement to ensure a smooth process for a new program proposal 4) an independent
organization responsible for effective dual program operation; engaged committee members are from
public and private institutions 5) professional course and module modifications to keep pace with the
changing threat 6) relevance between academic studies and internship experiences 7) clarity on
internship compensation policy 8) assessment for quality assurance to ensure the quality of dual-track
education, 9) knowledge and understanding of laws and regulations related to the management of
dual vocational education, 10) a systematic modern approach for information storage mechanism and
11) a clear organizational structure; clarifying individual roles and responsibilities to achieve operational
efficiency. These 11 factors account for 58.1% of the variation in successful management of the dual
education scheme (R2=.581).
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1. บทนา
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของประเทศอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ จึ งจ าเป็ นต้ องมี ก าลั งคนที่ ดี มี คุณ ภาพ
อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาลังคนที่จะป้อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ นอกจากจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีอย่างดีแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มี
ทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่าง
เป็นระบบ [1] จะเห็นได้ว่า การพัฒนาประเทศต้องพัฒนา
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ปัญหาหลักของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม คือ ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโลกของอุตสาหกรรมกาลังก้าวสู่การปฏิวัติครั้งใหม่ ที่
เรี ย กว่ า อุ ต สาหกรรม 4.0 (Industries 4.0) ซึ่ ง จะมี
เทคโนโลยี อัจฉริยะต่ าง ๆ ที่ เข้ามามี บทบาทส าคัญต่ อ
รูปแบบการผลิ ตสิ นค้ าและบริการ ที่ ตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เช่น เครื่องจักรกลที่
คิดได้ เทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ ฯลฯ ซึ่ง
เป็นการบูรณการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทาง
เครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ทุกหน่วย
ของระบบการผลิต ปัญหาทรัพยากรมนุษย์ที่กาลังเผชิญ
อยู่คือ การหาวิธีจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์
สนองต่อความเจริญทางเทคโนโลยี โดยเร่งสร้างกาลังคน
ในระดับกลางและระดับสูงด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อสนองตอบความต้องการ
แรงงานในปัจจุบัน ขณะเดียวกันแนว นโยบายการศึกษา
ของรัฐได้มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านวิชาชีพอย่าง
จริงจัง ดังเห็นได้จากรัฐบาลปัจจุบันได้ตระหนักถึงความ
สาคัญของการอาชีวศึกษา โดยนายก รัฐมนตรีได้กล่าวใน
รายการคืนความสุขให้ประชาชน ให้นักเรียนหันมาเรียน
สายอาชีพให้มากขึ้น และได้ออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ 8/2559 ที่ 10/2559 ที่ 11/2559
และที่ 30/2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา และ
แก้ไขปั ญหาภาพลั กษณ์ ของนั กเรียนอาชี วศึกษา เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นนโยบายด้านอาชีว
ศึกษาใน 5 เรื่อง คือ 1) การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 2)
การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
3) การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
4) การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
และ 5) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่ มาตรฐานสากล

[2] นอกจากนี้ให้สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
แบบครบวงจร เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรงใน
สถานประกอบการเพื่อให้เรียนรู้ได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร
และสอดคล้ องกับ พระราชบั ญญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ
2542 มาตรา 20 การจัดการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน
ประกอบการหรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ [3] โดยในปี การศึกษา 2562 มี
จานวนนักเรียน/นักศึกษาทวิภาคี จานวน 144,295 คน
จ าแนกเป็ น ระดั บ ปวช. 47,636 คน ระดั บ ปวส.
87,376 คน และระดับปริญญาตรี 9,283 คน [4]
สถานการณ์ด้านการศึกษาของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน
พบว่ า ผู้ เรี ย นทุ กระดั บ ยั งขาดทั กษะ สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่สนองตอบโลกศตวรรษที่ 21 [5] ซึ่งส่งผล
กระทบต่ อ ผลิ ต ภาพของก าลั งแรงงานภายใต้ ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และตลาดแรงงานไทย
ยังขาดแคลนแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ในทุกห่วง
โซ่ อุ ตสาหกรรม และแรงงานส่ วนใหญ่ จะเป็ นแรงงาน
ระดับล่างที่กระจุกตัวในสายการผลิต ทาให้อุตสาหกรรม
เหล่านี้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญและ
ทั กษะทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้
ยังพบประเด็ นปั ญหาของการจัดการอาชี วศึกษาระบบ
ทวิภาคี เช่น การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน รูปแบบความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษายังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการการ
พั ฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะไม่ สอดคล้ องกั บ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้ า ใจในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิ ภ าคี ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สถาน
ประกอบการและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องมี ความรู้ ความ
เข้าใจในสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี และการยกย่ องเชิ ดชู
เกียรติไม่ชัดเจน สถานประกอบการที่และจะเข้าร่วมจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีมีน้ อย และมีความแตกต่างกั น
มากด้ านทุ น ด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์ และความเชี่ ยวชาญทาง
เทคนิคเฉพาะ ด้านสมรรถนะทางช่างของแรงงานที่สถาน
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ประกอบการต้องการ และสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
เป็นต้น
จากประเด็ นปั ญ หาดั งกล่ าว ประกอบกั บธุ รกิ จใน
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการของประเทศไทย มี
การน าเทคโนโลยี ทั นสมั ยต่ าง ๆ มาใช้ ในกระบวนการ
ทางานของสถานประกอบการซึ่งส่งผลให้ความต้องการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ ด้ านช่ างอุ ตสาหกรรมลดน้ อยไปจาก
ยุคก่อน ซึ่งการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ได้นั้น นอกจากคุณภาพอาจารย์ หลักสูตรและครุภัณฑ์
ทางการศึกษาแล้ว ความร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การพัฒนานักศึกษาก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ส าเร็จในการบริหารจั ดการศึ กษาระบบทวิ ภาคี ระดั บ
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
นาข้อมูลที่ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมาก ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม และเตรียม
พร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะนาสู่การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิ ต และการบริ การในประเทศและต่ างประเทศ
ตลอดจนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปและเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทาให้ความหวังของประเทศที่จะเป็นศูนย์กลาง
อุ ต สาหกรรมประสบผลส าเร็ จ รวมถึ งการส่ ง ผลต่ อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาสภาพการด าเนิ นงานในการบริหาร
การศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
2.2 เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จในการ
บริหารการศึ กษาระบบทวิ ภาคีระดั บปริญ ญาตรี ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาเอกสารงาน งานวิจัย และทฤษฎีการบริหาร
และทฤษฎี อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง กั บการบริหารการศึ กษา
ระบบทวิภาคี กฎระเบี ยบข้อบั งคับเกี่ยวกับการจัดการ

ศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา และสถานประกอบการ
ตลอดจนศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
จั ดส่ งนั กศึกษาไปฝึ กปฏิ บั ติ งานยั งสถานประกอบการ
และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
3.2 สร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) สาหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริหารที่รับผิดชอบกากับงานการศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาและของสถานประกอบการ
3.3 หาคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม ด าเนิ น การน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม
และผู้บริหารทางวิชาการ จานวน 5 ท่าน และหาความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ได้ ค่ า ความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.06 - 1.00
3.4 หาความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม โดยน าแบบ
สอบถามไปใช้ กับกลุ่ มตั วอย่างที่ ไม่ใช่ กลุ่ มตั วอย่างจริง
แล้ วน าผลการทดลองใช้ มาวิ เคราะห์ ค่ าทางสถิ ติ ด้ วย
เทคนิ คสั ม ประสิ ท ธิ อั ลฟา (Alpha Coefficient) ได้ ค่ า
ความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.991
3.5 เก็บข้อมูลสารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญใน
ระดั บบริหารที่ รับผิ ดชอบในการด าเนิ นงานการศึกษา
ระบบทวิภาคีจากสถานศึกษาจานวน 86 คน และจาก
ผู้บริหารสถานประกอบการจานวน 215 คน
3.6 นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้ วยสถิ ติ ได้ แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ การวิ เคราะห์ เชิ งพหุ คู ณ
แบบขั้นตอน
4. ผลการวิจัย
4.1 สภาพการด าเนิ น งานในการบริ หารการศึ กษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
4.1.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปว่า
1) องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ในการบริ หาร
การศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการ
อาชี วศึ กษา เพื่ อสู่ แนวทางความร่ วมมื อทางวิ ชาการ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา และสถาน
ประกอบการ ควรประกอบด้วย
(1) ด้านการวางแผน ทั้งสถานศึกษาและ
สถานประกอบกควรมีการกาหนดเป้าหมายในการบริหาร
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การศึ กษาระบบทวิภาคีในแผนยุ ทธศาสตร์ขององค์กร
และควรถ่ ายทอดลงสู่ แผนปฏิ บั ติ การพร้อมสื่ อสารให้
เข้ าใจกั น โดยทั่ วถึ งกั บ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมถึ งต้ องมี การ
วางแผนร่วมกั น ในการจั ด แผนการเรี ยน/แผนการฝึ ก
อาชีพ แผนการนิเทศร่วมกันตลอดหลักสูตร
(2) ด้ านการสั่ งการ ทั้ งสถานศึ กษาและ
สถานประกอบการควรมี การสั่ งการให้ ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ที่ ได้ รับมอบหมาย เช่ น มี การสั่ งการให้ มี
ส่ ว นงานที่ ด าเนิ น การจั ด การทวิ ภ าคี อย่ างชั ด เจนใน
โครงสร้างการจั ดท า MOU ร่วมกับสถานประกอบการ
การพั ฒ นาผู้ ใต้ บั งคับบั ญ ชาให้ มี ความรู้ความเข้ าใจใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทวิภาคี
(3) ด้านการประสานงาน ทั้งสถานศึกษา
และสถานประกอบการควรมีการประสานงานร่วมกันอย่าง
ดี มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการนา IT มาใช้
ร่วมด้ วย เช่ น มีการประสานงานเพื่ อสร้างความเตรียม
พร้อมให้กับสถานประกอบ และนักศึกษา มีการประสาน
ติดตามทั้งที่กาลังฝึกปฏิบัติ และผู้สาเร็จการศึกษาไปแล้ว
เป็นต้น
(4) ด้ านการควบคุม ทั้ งสถานศึกษาและ
สถานประกอบการควรมีติดตามการบริหารการศึกษาระบบ
ทวิภาคีว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เช่น มีความ
คล่ องตั วในการด าเนิ นการหรือไม่ โดยเปรียบเที ยบกั บ
ระยะที่เป้ าหมายกาหนดไว้ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจและได้รับการพัฒนาในระบบทวิภาคีครบถ้วนก่อน
ดาเนินการหรือไม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการสื่อสารครบถ้วน
อย่างทั่วถึงหรือไม่ เป็นต้น
2) ด้ านโครงสร้ างองค์ กรในการบริ หาร
การศึกษาระบบทวิภาคี ควรมีการดาเนินการดังนี้
(1) ควรกาหนดเป็ นโครงสร้างระดับชาติ
ที่เป็นเอกเทศเป็นศูนย์กลาง โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงานกระทรวงการคลั ง ฯลฯ และเอกชน
เป็นกรรมการ โดยให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการหลักคล้าย
แนวทางของเยอรมัน เพื่อให้เอกชนเห็นความสาคัญและ
ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
(2) ควรมีหน่วยงานโดยตรงที่ รับผิดชอบ
การบริหารการศึ กษาระบบทวิ ภาคี โดยผู้ อ านวยการ
สถานศึ กษาต้ องมีความเข้ าใจอย่ างดี รองผู้ อานวยการ

ฝ่ายวิชาการ (ที่ดูแลทวิภาคี) มีหัวหน้าสานักงานทวิภาคี
งานหลั กสู ตรทวิ ภาคี งานวั ดผล งาน ประชาสั มพั นธ์
โดยอาจใช้ทรัพยากรร่วมกันกับระบบการจัดการศึกษา
ระบบปกติ เนื่องจากปริมาณงานที่เป็นการจัดการศึกษา
ทวิภาคียังไม่เต็มที่
(3) สถานประกอบการควรก าหนดให้ มี
ส่วนงานหนึ่ งที่ รับผิดชอบ ที่ ดู แลเรื่องระบบทวิ ภาคี ซึ่ ง
เป็นผู้กาหนดนโยบาย ในการจัดการศึกษาทวิภารีร่วมกัน
กับสถานประกอบการ
(4) ควรก าหนดส่ วนงานขึ้นมาใหม่ เพื่ อ
สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ต้องเป็นอิสระ
ทางานกับภาคเอกชน ต้องไม่ใช่หน่วยงานในอาชีวะ
(5) ควรให้ ภาคเอกชนเข้ าร่วมเป็ นคณะ
กรรมการและการจัดทาหลักสูตร การกาหนดสมรรถนะ
รายวิชาในสาขาที่ เรี ยน นอกจากนี้ ควรมี การเชื่ อมโยง
ข้อมูลระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชน
(6) Function อาจทาได้ไม่ดี ควรตั้งศูนย์
ขึ้นมาโดยเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญ ทาเรื่องนี้โดยเฉพาะ
จะคล่องตัวมากขึ้น ถือเป็นยุทธ์ศาสตร์ที่สาคัญขององค์กร
ขนาดใหญ่ ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการจัดการศึกษา
ร่วมกัน
(7) มีหน่วยงานเฉพาะที่ทาเรื่องทวิภาคีทั้ง
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
(8) ควรแยกออกมาเป็ นองค์กรอิ สระศู นย์
ทวิ ภาคีเบ็ ดเสร็จทุ กเรื่อง รวมถึงงบประมาณ โดยเป็ น
มาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง ศูนย์ทวิภาคีที่เป็น ศูนย์กลาง
โดยตรง และ Share Service มี ศู น ย์ กลางดู นั กศึ กษา
ดูแสถานประกอบการ และกระจายไปโดยทา Project นี้
ร่วมกัน ประเมินร่วมกัน เช่น ศูนย์ภาคตะวันออก ควรมี
หน่วยงานดูแลนโยบายรวม แหล่งรวมมาตรฐานของการ
ฝึ ก ใช้ Contract Point เช่ น ถ้ า ตั้ ง เป็ น ศู น ย์ ท วิ ภ าคี
อาชีวะต่าง ๆ ก็ส่งเด็กมาที่นี่เป็นนโยบายรวม แหล่งรวม
มาตรฐานการฝึก ไม่ใช่เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดใด
สั ง กั ด หนึ่ ง จ้ า งคนที่ มี เชี่ ย วชาญเป็ น ที่ ป รึ ก ษา เป็ น
Contract Point ท าให้มาตรฐานให้ดีกว่าต่างคนต่างท า
การท าสั ญญาทวิภาคี ควรท าที่ เดียวไม่ ควรแยกแต่ ละ
วิทยาลัย
3) ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ
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(1) ความเข้ าใจตรงกั น ทั้ งภาครั ฐ และ
เอกชน แบบ win win เพื่อความยั่งยืนและ มีประสิทธิภาพ
ถ้าเอกชนทาทวิภาคีแล้วได้อะไร อีกทั้งความเข้าใจของ
ผู้ปกครอง และตัวนักศึกษาเอง ทั้งหมดต้องเห็นประโยชน์
ร่วมกัน สถานประกอบการต้องมีความต้องการ นักศึกษา
มาฝึกประสบการณ์อาชีพ มากกว่า ฝึกแล้วรับเข้าทางาน
เลย กฎหมายเป็นสิ่งที่สาคัญที่เอื้อให้เกิดการจัดทวิภาคี
โดยเฉพาะสถานประกอบการ SME ขนาดใหญ่ทุกสถาน
ประกอบการ ควรต้องให้ความร่วมมือการจัด ทวิภาคี โดย
มีกระทรวงการคลังเข้ามาร่วมด้วย ปัจจุบันให้ลดหย่อน
ภาษี 200% แต่ วิธีการปฏิบั ติยั งไม่ เอื้ อ ขั้นตอนยุ่ งยาก
อาจทาให้ไม่เกิดแรงจูงใจ
(2) การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
ในระบบทวิ ภาคี ร่ วมกั นในทุ ก ๆ ด้ าน เช่ น การพั ฒ นา
สถานศึกษา การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกเบื้องต้นในสถานศึกษา ฯลฯ
(3) ความพร้อมของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในการจั ดการศึกษาระบบทวิ ภาคีร่วมกัน
อาทิเช่น ครูในสถานศึกษา และครูฝึกในโรงงาน ควรเป็น
4.0 เพื่ อให้ ทั นต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี เลือก
จัดการศึกษาจัดลาดับ
(4) มีการจัดระบบการศึกษาทวิภาคีที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน เรียนไป ทางานไป
(5) ทุกภาคส่วนต้องให้การสนับสนุนด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่รองรับ 4.0 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมื อกับสถานประกอบ เพื่ อให้ นั กศึกษาได้ ฝึ ก
ปฏิบัติกับวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิเช่น รัฐบาลควรทา
4.0 ทั่วประเทศ และอาชีวะควรทาเป็นระยะ 1.0 2.0 3.0
และ 4.0 โดยมองเป็นสาขาที่จาเป็นเร่งด่วน เช่น สาขา IT
สาขายานยนต์ การจะขยั บขึ้นไปต้ องอาศัย เครื่องมื อ
อุปกรณ์ ที่ ทั นสมั ยแต่ งบประมาณยั งเป็ นแบบเดิม ต้อง
เลือกในส่วนที่เป็น Growth Engine
(6) การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันตามมาตรฐาน
อาชีพ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ สถานศึกษาจะพัฒนาความรู้พื้นฐาน ฝึกทักษะ
เบื้องตน สถานประกอบการฝึกทักษะทางอาชีพในโรงงาน
(7) การประสานงานที่ดีของทัง้ สถานศึกษา
และสถานประกอบการ

(8) การกระจายอ านาจการบริหารและ
การจั ด การเรี ยนการสอนแบบ 100% หรื อ 70:30 ใน
สถานประกอบการ เช่น ทางอาชีวะได้ทดลองทาวิทยาลัย
อาชีพ 2 พี่น้อง สุพรรณ (เอาครูไปสอนที่สถานประกอบการ)
แบบ 100% เน้ นทั กษะฝึ กอาชี พ จั ดเวลาเรียนร่วมกัน
เรียนที่สถานประกอบการ 5 วัน วันเสาร์ให้ครูไปสอนที่
สถานประกอบการ เพื่อไม่ให้เด็กเป็นภาระ ต้องเคลื่อนย้าย
ใช้วิธีให้ครู Move หรือถ้าแก้ระเบียบไม่ทัน 3 เทอมเรียน
ที่สถานประกอบการ 1 เทอมเรียนที่สถานศึกษา 25% ใน
การเรียน
(9) การบริหารการศึกษาควรให้มีเอกชน
เป็นส่วนร่วม เกิดการแข่งขัน เพื่อไปสู่คุณภาพ เพราะรู้ว่า
สถานประกอบการไม่สามารถจัดได้ทุกสาขา แต่หาก
สาขา ใดที่สถานศึกษาเปิดไม่ได้ควรให้เอกชนเปิด ซึ่งยัง
เป็นข้อจากัดของกฎกระทรวง หากเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบการศึกษาในอนาคต ก็ต้องแก้ที่กฎ กระทรวง
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทั้งสถานศึกษาและ
สถานประกอบการด้วย ตอนนี้ก็คงที่ 50 : 50 หรืออาจจะ
เป็นเรียนในโรงงาน 4 วัน เรียนที่สถานศึกษา 2 วัน การ
เรียนการสอนควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้มากขึ้น ทาเป็นระบบมากขึ้น
4.1.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพการ
ดาเนินงานตามองค์ประกอบทางการบริหาร 5 ด้าน สรุปว่า
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสภาพ
การด าเนิ นงานในการบริหารการศึ กษาระบบทวิ ภาคี
ระดั บ ปริญ ญาตรีของสถาบั น การอาชี วศึ กษาร่ วมกั บ
สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามอันดับ
ค่าคะแนนเฉลี่ ยได้ ดั งนี้ 1) ด้ านการควบคุมการท างาน
2) ด้ า นการวางแผน 3) ด้ า นการสั่ งการ 4) ด้ า นการ
ประสานงาน และ 5) ด้านการจัดองค์การ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการดาเนินงานในการบริหารการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาตามองค์ประกอบทางการบริหาร
สภาพการดาเนินงานในการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี
ของสถาบันการอาชีวศึกษาตามองค์ประกอบทางการบริหาร
ภาพรวม
1. ด้านการวางแผนงาน (Planning)
2. ด้านการจัดองค์การ (Organizing)
3. ด้านการสั่งการ (Commanding)
4. ด้านการประสานงาน (Coordinating)
5. ด้านการควบคุมการทางาน (Controlling)

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี
ของสถาบั น การอาชี วศึ กษาตามองค์ ป ระกอบทางการ
บริหารในภาพรวม มี ค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็ นอยู่ใน
ระดั บ มาก ( X =3.78) โดยองค์ ป ระกอบที่ มี ค่ าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการควบคุมการทางาน ( X =4.00)
รองลงมา คื อ ด้ านการวางแผน ( X =3.87) โดยในแต่ละ
ด้าน รายการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรกประกอบด้วย
1) ด้านการวางแผน ได้แก่ (1) มีการกาหนดยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดการ ศึกษาระบบทวิภาคี
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันการศึกษา (2)
สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการวางแผนจัดการ
เรียนตลอดหลักสูตรทั้ งแผนจัดการเรียนและแผนการฝึก
อาชีพและ (3) มีแผนปฏิบัติการของการดาเนินการระบบ
ทวิภาคีตามข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของรัฐ หรือ พระราชบั ญญั ติ การอาชี วศึกษา หรือสถาน
ประกอบการกาหนด
2) ด้านการจัดองค์การ ได้แก่ (1) มีหน่วยงานทวิ
ภาคี ที่ อยู่ ภ ายใต้ การบริหารของสถานศึ กษา (2) มี การ
กาหนดกรอบหน้าที่ของสถานศึกษา และสถานประกอบการ
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และ
(3) มี ค ณะกรรมการด าเนิ น งานด้ านอาชี วศึ กษาระบบ
ทวิภาคี
3) ด้านการสั่งการ ได้แก่ (1) มีการจัดท าบันทึ ก
ความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา /
สถานศึ กษากับสถานประกอบการ (2) สื่ อสาร/สั่ งการ/
อธิบาย/เจรจา กับบุ คคลอื่ นในการบริหารจั ดการศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี ได้ อย่ างถู ก ต้ อง และ (3) มี ก ารกระจาย

X

S.D.

ระดับความเห็น

3.78
3.87
3.59
3.82
3.62
4.00

0.44
0.43
0.61
0.48
0.52
0.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อานาจหน้ าที่ /ความรับผิ ดชอบในสายการบั งคั บบั ญ ชา
และการจั ดการเรี ยนการสอน เพื่ อให้ การบริหารจั ดการ
ศึกษาระบบทวิภาคีมีความคล่องตัว
4) ด้านการประสานงาน ได้แก่ (1) มีการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพใน
สถานประกอบการ (2) สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์
เชิ งรุ ก ให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ าใจในวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละแผน
ด าเนิ น งานการจั ดทวิ ภาคี ร่วมกั น และ (3) สร้ างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อดาเนินการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5) ด้านการประสานงาน ได้แก่ (1) มีการประเมิน
ความพึ งพอใจของสถานประกอบการที่ มี ต่ อการจั ดการ
ศึกษาระบบทวิภาคี (2) ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับขององค์กร และ (3) จัดให้มีปฏิทินการ
ปฏิ บั ติ งานด้ านต่ าง ๆ และควบคุ ม ให้ มี การด าเนิ นการ
ตามที่กาหนด
4.2 ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
บริหารการศึกษาระบบทวิภาคีของสถาบันการอาชีว ศึกษา
ผลการวิ เคราะห์ ปั จจั ยในการบริหารการศึกษาระบบทวิ
ภาคีระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีว ศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม กับ ภาพรวมสภาพ
การบริหารการศึกษาระบบทวิภาคีระดั บปริญญาตรีของ
สถาบั นการอาชี วศึกษาร่วมกับสถานประกอบการธุ รกิจ
อุตสาหกรรมตามองค์ประกอบทางการบริหาร 5 ด้าน โดย
ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่ 2

31

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ ระหว่างปัจจัยในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับ
ปริญ ญาตรีของสถาบั นการอาชี วศึกษา กั บ ภาพรวมสภาพการบริหารจั ดการศึ กษาระบบทวิภาคี ระดั บ
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาตามองค์ประกอบ 5 ด้าน
ตัวแปรพยากรณ์
1) มีการติดตามและประเมินคุณภาพของผู้ที่สาเร็จการศึกษาใน
ระบบทวิภาคี (a1)
2) ความพร้อมด้านทรัพยากรของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการในการจัดการระบบทวิภาคี (a2)
3) ความคล่องตัวในการดาเนินการเสนอหลักสูตรทวิภาคีเพื่อ
ขออนุมัติ (a3)
4) การมีหน่วยงานทวิภาคี ที่เป็นองค์กรอิสระโดยมีทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชน (a4)
5) มีการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
อุตสาหกรรม (a5)
6) นักศึกษาได้รบั การฝึกประสบการณ์อาชีพที่ตรงกับสาขาที่
เรียน (a6)
7) ความชัดเจนในเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์อาชีพ (a7)
8) มีการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี (a8)
9) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (a9)
10) มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัยและ
ถูกต้อง (a10)
11) มีการจัดโครงสร้างกาหนดกลุม่ งาน และผูร้ ับผิดชอบดาเนินงานทวิ
ภาคีที่ชดั เจน (a11)
* p < .05 , a = 2.477 , R=.762, R2=.581 SEest =.288

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ สาเร็จ
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรีของ
สถาบั นการอาชีวศึกษา ประกอบด้ วย 1) มีการติดตาม
และประเมินคุ ณ ภาพของผู้ ที่ ส าเร็จการศึกษาในระบบ
ทวิภาคี (a1) 2) ความพร้อมด้านทรัพยากรของสถานศึกษา
และสถานประกอบการในการจัดการระบบทวิภาคี (a2)
3) ความคล่องตัวในการดาเนินการเสนอหลักสูตรทวิภาคี
เพื่ อขออนุ มั ติ (a3) 4) การมี หน่ วยงานทวิ ภาคี ที่ เป็ น
องค์กรอิสระโดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน (a4) 5) มีการพัฒนาหลักสูตรด้าน
วิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม (a5) 6)

b

Std. Error(b)



.213

.037

.266

-.166

.039

-.211 -4.288 .000*

.186

.036

.245

-.114

.033

-.157 -3.486 .001*

-.206

.046

-.292 -4.469 .000*

.191

.040

.254

4.741 .000*

.155

.035

.218

4.495 .000*

-.107

.045

-.135 -2.408 .017*

.095

.040

.152

-.150

.051

-.209 -2.925 .004*

.107

.044

.144

t

Sig

5.728 .000*

5.177 .000*

2.404 .017*

2.425 .016*

นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์อาชีพที่ตรงกับสาขา
ที่ เรี ยน (a6) 7) ความชั ด เจนในเรื่ องนโยบายการจ่ าย
ค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์ อาชีพ
(a7) 8) การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคี (a8) 9) มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน
กฎหมาย และกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี (a9) 10) มีการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย และมีความถูกต้อง
(a10) และ 11) มีการจัดโครงสร้างกาหนดกลุ่มงาน และ
ผู้รับผิดชอบดาเนินงานทวิภาคีที่ชัดเจน (a11) ได้อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้ง 11 ร่วมกัน
พยากรณ์ ได้ ร้ อยละ 58.1 (R2=0.581) มี ค วามคลาด
เคลื่ อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) .288 และ
สามารถเขี ย นสมการพยากรณ์ ในรู ป คะแนนดิ บ และ
คะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
̂ 1 = 2.477 + .213a1 - .166a2 + .186a3 .114a4 - .206a5 + .191a6 + .155a7 - .107a8 +
.095a9 - .150 a10 + .107a11
(1)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
̂ y1 = .266a1 - . 211a2 + . 245a3 - . 157a4 . 292a5 + . 254a6 + . 218a7 - . 135a8 + . 152a9 - .
209a10 + . 144a11
(2)
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สาเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี
ของสถาบันการอาชีวศึกษา มีทั้งหมด 12 ปัจจัย ได้แก่
1) มี การติดตามและประเมินคุณภาพของผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาในระบบทวิภาคี
2) มีความพร้อมด้านทรัพยากรของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการในการจัดการระบบทวิภาคี
3) มีความคล่องตัวในการดาเนินการเสนอหลักสูตร
ทวิภาคีเพื่อขออนุมัติ
4) ควรกาหนดเป็ นหน่ วยงานทวิภาคี ที่ เป็ นองค์ กร
อิสระโดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทั้งภาค
รัฐและเอกชน
5) มี การพั ฒนาหลั กสู ตรด้ านวิ ชาชีพ ให้ ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
6) นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์อาชีพที่ตรงกับ
สาขาที่เรียน
7) ชัดเจนในเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
นักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์อาชีพ
8) มีการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคี
9) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในด้ านกฎหมาย และกฎ
ระเบียบต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

10) มี การจั ดเก็ บข้อมู ลสารสนเทศอย่ างเป็ นระบบ
ทันสมัย และมีความถูกต้อง
11) มีการจัดโครงสร้าง กาหนดกลุ่มงาน และ
ผู้รับผิดชอบดาเนินงานทวิภาคีที่ชัดเจน
จากปั จจั ยทั้ ง 11 รายการสามารถน ามาสร้ างเป็ น
รูปภาพ รายละเอียดดังรูปที่ 1
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา
ในประเทศไทยให้ประสบผลสาเร็จมีปัจจัยหลายอย่างที่
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้
ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความสาเร็จในการบริหารจั ดการตาม
องค์ประกอบทางการบริหารจั ดการ ประกอบด้ วย 11
ปัจจัย ได้แก่ 1) มีการติดตามและประเมินคุณภาพของ
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี 2) มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรของสถานศึกษาและสถานประกอบการในการ
จัดการระบบทวิภาคี 3) มีความคล่องตัวในการดาเนินการ
เสนอหลักสูตรทวิภาคีเพื่อขออนุมัติ 4) ควรกาหนดเป็น
หน่วยงานทวิภาคี ที่เป็นองค์กรอิสระโดยมีทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเป็ นกรรมการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 5) มีการ
พัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรม 6) นักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์อาชีพ
ที่ตรงกับสาขาที่เรียน 7) ชัดเจนในเรื่องนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์ อาชีพ
8) มีการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี 9) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี 10) มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ทันสมัย และมีความถูกต้อง และ 11) มีการจัดโครงสร้าง
กาหนดกลุ่ มงาน และผู้ รับผิ ดชอบด าเนิ นงานทวิภาคี ที่
ชัดเจน เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการอภิปรายผลเพิ่มเติม
ได้ดังนี้
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รูปที่ 1 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาใน
ประเทศไทย
การบริหารการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี
ของสถาบั นการอาชี วศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ประสบผลสาเร็จ ต้องมีการติดตาม
และประเมินคุ ณ ภาพของผู้ ที่ ส าเร็จการศึกษาในระบบ
ทวิภาคี มีความพร้อมด้านทรัพยากรของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการในการจัดการระบบทวิภาคี สอดคล้อง
กั บ ผลการวิ จั ยของ Supcharoen [6] ได้ ท าการศึ กษา
เรื่อง แนวโน้ มการบริหารอาชี วและมี การจัดโครงสร้าง
กาหนดกลุ่ มงาน และผู้รับผิดชอบด าเนินงานทวิภาคีที่
ชัดเจนศึกษาระบบ ทวิภาคี กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกตาม
ทั ศ นะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาและผู้ เกี่ ยวข้ องในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มการบริหาร
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี กลุ่ ม วิ ช าธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก มี
แนวโน้ มเป็ นบวก แบ่ งแนวโน้ มการบริหารอาชี วศึกษา
ระบบทวิภาคีในกลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลี กออกเป็ น 7 ด้าน
โดยด้านที่สอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้ และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Ruamchomrat [7] ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง รูป แบบการจั ดการอาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี ใน
วิ ท ยาลั ยอาชี วศึ กษา สั งกั ด ส านั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการ
อาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคีที่ เหมาะสมส าหรับวิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พบว่ า มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) การมี ส่ วนร่วมในการ
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บริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 2) การกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 3) การพัฒนา
บุ คลากรให้ มี คุณ ภาพและทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 4) การจัดหลักสูตรตามมาตรฐาน วิชาชีพและ
ตรงตามความต้ องการของตลาดแรงงาน และ 5) การ
บริหารจั ดการศึ กษาตามหลั กธรรมาภิ บาล และซึ่ งผล
การวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ผลการวิ จั ยของ Napasri [8] ได้ ศึ กษาวิ จั ย การพั ฒ นา
ตั วแบบปั จจัยความส าเร็จสหกิ จศึ กษาแบบมี ส่ วนร่วม
โดยการวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส ารวจข้ อ มู ล
ประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และความพร้อมในการจัด
การศึ ก ษาระบบสหกิ จ ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น
อุดมศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
เงื่อนไข และคุณลักษณะของตัวชี้วัดความสาเร็จสหกิจ
ศึ กษาแบบมี ส่ วนร่วม และเพื่ อน าเสนอตั วแบบปั จจั ย
ความส าเร็ จสหกิจศึกษาแบบมี ส่ วนร่วม ผลการศึกษา
สรุปว่ารูปของตัวแบบปัจจัยความสาเร็จสหกิจศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมซึ่งเป็ นปัจจั ยที่ ส่งผลต่อความสาเร็จที่ สาคัญ
ได้แก่ 1) การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง 2) มีความรู้
ความเข้าใจในพันธกิจสหกิจศึกษา 3) โครงสร้างงาน ระบบ
และกลไกการดาเนินการ 4) การจัดการความรู้สหกิจศึกษา
5) แผนกลยุทธ์ คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6) การ
สร้างการยอมรับ เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ร่วมกันในการ
จัดสหกิจศึกษา 7) การปรึกษาหารือ การให้ คาแนะน า
การนิเทศสหกิจศึกษา 8) การติดต่อสื่อสาร การประสาน
งานด้านสหกิจศึกษา 9) การจัดการทรัพยากรในโครงการ
สหกิจศึกษา 10) เครือข่ายความร่วมมือในการจัดสหกิจ
ศึกษา 11) การแก้ไขปั ญหา และอุปสรรคที่เหนื อความ
คาดหมายในโครงการสหกิจศึกษา และ 12) การติดตาม
ประเมิ น ผล และการรับ รู้ ข้ อมู ลป้ อนกลั บ ในโครงการ
สหกิจศึกษา
การบริหารการศึกษาระบบทวิภาคีระดับปริญญาตรี
ของสถาบั นการอาชี วศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ประสบผลสาเร็จ ต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
และนักศึกษาได้รับการฝึกประสบการณ์อาชีพที่ตรงกับ
สาขาที่เรียน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ
Sirijirachai [9] ได้ทาการศึกษาวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการสหกิจศึกษาน าร่องของประเทศไทย โดย

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทา
โครงการพั ฒ นาสหกิจศึกษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษาเป็ น
โครงการสหกิจศึ กษาน าร่องซึ่ งได้ ด าเนิ นการมา 5 รุ่น
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปีการศึกษา 2547 มีสถาบัน
การศึกษาเข้ าร่วมโครงการ 60 แห่ ง นั กศึกษาเข้า ร่วม
โครงการประมาณ 10,000 คน และสถานประกอบการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 2,000 แห่ง โดยผลการวิจัยพบว่า
สหกิจศึกษามี ส่วนช่วยส่งเสริมและพั ฒนาศักยภาพของ
นั กศึ กษาในระดั บ ที่ น่ าพึ งพอใจซึ่ งสถาบั น การศึ กษา
สถานประกอบการ และนักศึกษาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า
สานักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาควรสนับสนุนให้
มีการดาเนินงานสหกิจศึกษาต่อไป สาหรับปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริมให้ สหกิจศึกษาประสบผล ส าเร็จนั้ นต้ องได้ รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยสถาบันการศึกษา
ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและกาหนดหลักสูตรสหกิจศึกษา
ที่ เอื้ ออ านวยให้ นั กศึ กษาสามารถส าเร็ จการศึ กษาได้
ภายใน 4 ปี ส่วนสถานประกอบการนั้นควรมีนโยบายที่
ชัดเจนและให้การสนับสนุนการจัดพี่เลี้ยงและมอบหมาย
งานที่มี คุณภาพให้นั กศึกษาท า ทั้ งนี้ รัฐควรมีแรงจูงใจ
และเอื้อประโยชน์แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Sanhaad [10] ที่ได้ศึกษา
ความคิดเห็นของสถานประกอบการและนักศึกษาต่อการ
จัดการระบบสหกิจศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตรคือ ให้มีหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
สอดคล้องกับตลาดและธุรกิจ แนวทางในการดาเนินการ
ควรจั ดหลั กสู ตรให้ มี การบู รณาการสอดคล้องกับตลาด
และธุรกิจ เนื่องจากส่วนมากนักศึกษาจะไปฝึกงานเกี่ยวกับ
สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์และนักศึกษายังมีความสามารถในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์น้อย เพราะฉะนั้นหลักสูตรควรมีเพิ่ม
บทเรียนที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น และนักศึกษา
ยั งขาดประสบการณ์ ท าให้ ไม่ สามารถบริก ารลู กค้ าได้
ตามที่ต้องการ และผู้ควบคุมนักศึกษายังมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับนักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจศึกษาอีกว่า นักศึกษายัง
ไม่มีประสบการณ์จึงทาให้ไม่สามารถชี้แจงถึงข้อบกพร่อง
หรือจุ ดที่ ผิ ดพลาดในกระบวนการสหกิ จศึ กษาได้ และ
นั ก ศึ ก ษายั ง ขาดความกล้ า จึ ง ยั ง ไม่ ส ามารถคิ ด และ
ตัดสินใจในงานที่ทาได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาใน
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ครั้งนี้ ที่ ว่าควรมี การเตรียมความพร้อมให้ กับนั กศึกษา
ก่อนฝึกประสบการณ์ อาชีพในสถานประกอบการ และ
สอดคล้องกั บผลงานวิจัยของ Napasri [8] ที่ ว่าตัวแบบ
ปัจจัยความสาเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วนร่วม ที่สาคัญ
อีกหนึ่ งประเด็นก็คือ การติ ดตามประเมินผล และการ
รับรู้ข้อมูลป้อนกลับในโครงการสหกิจศึกษา
6. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
บริหารการศึ กษาระบบทวิ ภาคี ระดั บปริญ ญาตรีของ
สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อให้การบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาให้ประสบ
ผลสาเร็จ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
7.1 ด้ านการวางแผน สถาบั นการอาชีวศึกษาควรมี
การกาหนดยุทธศาสตร์ กลยุ ทธ์ และวัตถุประสงค์ของ
การบริหารการศึกษาระบบทวิภาคีที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
นโยบายของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญที่จะทา
ให้การดาเนินมีประสิทธิภาพ และนาแผนที่ได้กาหนดไว้
นาไปสู่การจัดการเรียนสอนตลอดจนการฝึกอาชีพ ทั้งนี้
แผนปฏิบัติการของการดาเนินการระบบทวิภาคีต้องเป็น
ไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
รั ฐ หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ การอาชี วศึ กษา หรื อสถาน
ประกอบการกาหนด
7.2 ด้ านการจัดองค์การ ควรกาหนดเป็นหน่วยงาน
ทวิภาคี ที่เป็นองค์กรอิสระโดยมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการกาหนดกรอบ
หน้ าที่ ของสถานศึ กษา และสถานประกอบการอย่ าง
ชัดเจนและสามารถปฏิบั ติ งานได้ อย่ างคล่ องตัว และมี
การจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
7.3 ในการบริหารการศึกษาระบบทวิภาคี ควรมีการ
จัดทาบันทึกความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา /สถานศึกษากับสถานประกอบการ มีระบบ
การสื่อสาร/สั่งการ/อธิบาย/เจรจา กับบุคคลอื่นในการ
บริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างถูกต้องเพื่อให้
การด าเนิ น การเป็ นไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในทิ ศทาง
เดียวกัน และ มีการกระจายอานาจหน้าที/่ ความรับผิดชอบ
ในสายการบั งคับบั ญ ชา และการจั ดการเรียนการสอน

เพื่ อให้ การบริหารจั ด การศึ กษาระบบทวิ ภาคี มี ความ
คล่องตัว
7.4 สถาบั นการอาชี วศึ กษาควรมี การเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพในสถาน
ประกอบ และสถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในวัตถุประสงค์และแผนดาเนินงาน
การจั ดทวิ ภาคีร่วมกันเพื่ อสร้างความร่วมมื อกับสถาน
ประกอบการในการดาเนินการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
7.5 สถาบันการอาชีวศึกษา ควรมีการประเมินความ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการจัดการ ศึกษา
ระบบทวิภาคี นอกจากนี้ ควรมี ระบบในการกากับดูแล
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ
องค์ กร และ จั ดให้ มี ปฏิ ทิ นการปฏิ บั ติ งานด้ านต่ าง ๆ
และควบคุมให้มีการดาเนินการเป็นไปตามที่กาหนด
7.6 สถาบันการอาชีวศึกษา ควรมีการพัฒนาหลักสูตร
ด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ที่มี
การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และพฤติกรรมของผู้บริโภค และในการฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์อาชีพที่ตรง
กับสาขาเรียน
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