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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
นายทานอง เสือพาดกร
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ประชากร คือ ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคีวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคีวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมทั้งหมด 109 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งหมด 86 คน โดยใช้
เกณฑ์ตามตารางของ Krejcie and Morgan แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีจานวน 19 ข้อ โดยรับการ
ตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน และได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมตามนิยามศัพท์
เฉพาะที่กาหนด และนาไปทดลองใช้กับครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
จานวน 50 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
Cronbach ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์หา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ ๒) ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา ๓) ด้าน
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอน ครูผู้สอน ๔) ด้านการบริหาร จัดการของวิทยาลัยใน
การส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน และ ๕) ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ
คาสาคัญ : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี

ABSTRACT
This research has study for the development of education and teaching
management dual vocational training system of Saraburi industrial and community
education college.
Population were teachers in the fields of the dual vocational training
system of Saraburi industrial and community education college, diploma students
(Diploma) who study in the dual vocational training system of Saraburi industrial and
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Community education college in first semester of academic year 2020 total 109
person. The samples comprised of 86 teachers and diploma students. They were
selected by stratified random sampling. The questionnaire was examined
by 3 specialists, It consisted of 19 questions and was improved the content to cover
the definitions. It was completely tested with 50 students from the Thaluang
cementhaianusorn technical college for finding the value of the reliability by
calculation the alpha coefficient of Cronbach. The reliability of the questionnaires
was 0.92. The data analysis used the statistics to analyze in order to find the
frequencies, percentage, means, standard deviation. The results of the study were
the following.
Development of education and teaching management dual vocational
training system of saraburi industrial and community education college were at high
level. ranging the mean value form high to low levels as followed: 1) the desirable
characteristics of the students that the establishment needs, 2) the time for
professional training of students, 3) building, equipment, teaching materials, teachers
4) management, manage the college in promoting teaching and learning and 5) in
cooperation with enterprises.
Keywords : Teaching and learning management development , Dual Training System

บทนา
การเรียนสายวิชาชีพเป็นการเรียนที่นักเรียน นักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติซึ่งการฝึกปฏิบัตินั้นทาให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะ ( skill) การเรียนในหลักสูตรปกติ
นักเรียน นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ชั่วโมง ในสถานการณ์
ปัจจุบันถือว่าน้อยมาก
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของ
นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในระบบทวิภาคี เป็นอย่างยิ่งเพราะนักเรียน นักศึกษา ต้องทาการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของการจัดการศึกษาแต่ละระดับ ซึ่งถูก
กาหนดในแนบท้าย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
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ภาคี ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓.๒ การฝึกอาชีพในสถานประกอบการโดยมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของการจัดการศึกษาแต่ละระดับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ข้อ ๒ .๒.๓ การเตรียมพร้อมด้าน
กาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ๓) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับ การเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครู
ทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อ
การเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความสาคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ( สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๖๐ : ๑๕)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กาหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ในหมวด 3 เรื่องของ
ระบบการศึกษา มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดใน
สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษา
ของรัฐ มาตรา 34 คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริม ประสานงานการจัดการ
อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการอาชีวศึกษา โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 9-21)
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถาน
ประกอบการในเรื่อง การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้
เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการโดยมี
การจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
ทักษะคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานที่
ใช้เทคนิคในการทางาน สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะนาไปปฏิบัติงานหรือประกอบ
อาชีพอิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ
โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ (ศูนย์อาชีวศึกษา
ทวิภาคี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557 : 4)
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบหนึ่งที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีหลักการสาคัญ คือ การ
ร่วมมือระหว่างสถาน ศึกษากับสถานประกอบการโดยสถานศึกษาสอนเฉพาะวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
เบื้องต้น สถานประกอบการมีหน้าที่สอนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะและวิชาชีพเลือก ซึ่งเป็นการ
จัดการอาชีวศึกษาตามความพร้อมของท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการผลิตกาลังคนอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะเป็นแนวทางสาคัญในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพและ
แรงงานระดับ ปวช. ปวส. ที่มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์ตรง เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้
ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25๕๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการ
ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการ สอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น และเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจาก
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ
โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนตามจุดหมายของหลักสูตร การ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะ 4 วิชาชีพเลือกไปกาหนดรายละเอียด
ของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึก จัดทาแผนฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้อาจนาราย
วิชาชีพอื่นในหมวดวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2556 : 6)
การผลิตผู้สาเร็จการศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม โดย
ความร่วมมือกันในหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ตระหนักและยอมรับถึงความสาคัญของความร่วมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคี เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคนซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาไป
พร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนั้น สามารถที่จะนา ไปใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมบุคลากรไว้ทดแทนการ
ขาดแคลนในอนาคต (ณัฐวิทย์ มุงเมือง และ บุญสม วราเอกศิริ. ๒๕๖๐)
การผลิตกาลังคนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
และการพัฒนาประเทศเป็นสิ่งจาเป็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี ตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน โดยเน้นการผลิตกาลังคนใน
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการให้มีคุณภาพ และมีค่านิยมที่ดีในการเรียนด้านอาชีวศึกษา (จินตนา รวม
ชมรัตน์. 2558 : 4)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง
จานวน 428 แห่ง ดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพทั้งการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนและการเพิ่มจานวนสถานประกอบการให้เข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น
โดยได้กาหนดมาตรการเพิ่มผู้เรียนทวิภาคีและมาตรการเพิ่มสถาน
ประกอบการ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2558) ดังนี้
มาตรการเพิ่มผู้เรียนทวิภาคี
1. กาหนดทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
โดยการจัดทาเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และได้จัดทาเป็นแนวทางปฏิบัติการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. ให้ทุกสถานศึกษากาหนดเป้าหมายการรับนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
จากเดิม สถานศึกษาละร้อยละ 30
3. ให้ทุกสถานศึกษาจัดแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับ ม. 3 และ ม. 6 ในการเข้าศึกษา
ต่ออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพราะนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงและมีรายได้ระหว่าง
เรียนเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
4. ให้ทุกสถานศึกษาจัด Open house เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึงความสาเร็จ
ของการเรียนวิชาชีพระบบทวิภาคี
มาตรการเพิ่มสถานประกอบการ
๑. มาตรการจูงใจสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้นด้วย
มาตรการทาง ภาษีและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ
2. สร้างเครือข่ายเข้มแข็งในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษา
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ระบบทวิภาคี โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทูตอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ไปแล้ว 2 รุ่น ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษาทีจัดระบบทวิภาคีร้อยละ 100 และเลขานุการ
ของ กรอ.อศ. ทุกกลุ่มอาชีพ
3. เผยแพร่แนวปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยจัดงาน “อาชีวศึกษา
ทวิภาคีไทย” ในวันที่29-30 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระยะยาว โดยจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี เพื่อให้
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป
6. เพิ่มจานวนนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการคิดเป็นร้อยละ 30 ของจานวน
นักเรียนนักศึกษา และสถานประกอบการ ทั้งหมด และเพิ่มจานวนสาขาวิชา จานวน 20 สาขาวิชา
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เปิดทาการเรียนการสอน ๑๐ สาขาวิชา และในปีการศึกษา
๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีได้เปิดการเรียน การสอนในระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ๒ สาขาวิชา ได้แก่ ๑) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานผลิตภัณฑ์ ๒) สาขาวิชา
การตลาด สาขางานการตลาด และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๕ สาขาวิชา ได้แก่
๑) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ๒) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางาน
เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ๓) สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
๔) สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด และ ๕) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้สาขาวิชาที่ยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีได้ตระหนักถึง
ความสาคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ศึกษาในระบบทวิภาคี ทั้งยังพัฒนา
และส่งเสริมให้สาขาวิชาที่เปิดทาการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีอยู่แล้วได้มีการพัฒนาในการจัด
การเรียนการสอนในระบบทวิภาคีให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา สนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะค้นคว้าศึกษาเรื่อง “ การ
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ” เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในวิทยาลัยฯ พัฒนายิ่งๆขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของด้านต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใน
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
๒. เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับด้านต่างๆ ของการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคีในวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ระหว่างครูและนักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กับ ครูและนักศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคีวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคีวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมทั้งหมด 109 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูสาขาวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคีวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนในระบบทวิภาคีวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมทั้งหมด 86 คน โดยใช้เกณฑ์ตามตารางของ
Krejcie and Morgan (1970 : 608)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออก
เป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยถาม
เกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพทางการศึกษา สาขาวิชาที่สอนหรือศึกษา โดย
แบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน ครูผู้สอน ด้านการบริหาร จัดการของวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียน การ
สอน ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ ด้านคุณลักษณะพี่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถาน
ประกอบการต้องการ ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา โดยแบบสอบถามมีลักษณะให้เลือกตอบ
จานวน ๑๙ ข้อ และมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 และได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean : X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D. )
2. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective
Congruence : IOC) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test for Independent Samples)
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
๑. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ โดยถามเกี่ยวกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
สถานภาพทางการศึกษา สาขาวิชาที่สอนหรือศึกษา จานวนทั้งหมด 86 คน
๑.๑ จาแนกตามเพศเป็นหญิงมากที่สุด จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และ
เป็นเพศชายจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 36
๑.๒ จาแนกตามอายุ อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 81.4
รองลงมา มากกว่า 40 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 อายุ 31 - 40 ปี จานวน 5 คน 5.8
อายุ 21 - 30 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3
๑.๓ จาแนกตาม
วุฒิการศึกษา กาลังศึกษาระดับ ปวส. จานวน 71 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.5 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ระดับปริญญาโท
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7
๑.๔ จาแนกตามสถานภาพทางการศึกษา เป็นนักศึกษา จานวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.6 เป็นครู จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4
๑.๕
จาแนกตามสาขาวิชาที่สอนหรือศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 25
คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมา สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาการบัญชี จานวน ๑๙ คน คิด
เป็นร้อยละ 22.1 สาขาวิชาการตลาด จานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
จานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ 7
๒.
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อสรุปเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
2.1 ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอน อยู่ในระดับ มาก ทั้ง ๖ ข้อ สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ
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ในการสอน รองลงมาคือ จานวนห้องเรียนทฤษฎีในสาขาวิชามีความเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มีความทันสมัย ตามลาดับ
๒.๒ ด้านการบริหาร จัดการของวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การ
สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการบริหาร จัดการของ
วิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ อยู่ในระดับ มาก ทั้ง ๓
ข้อ สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการฝึกอาชีพของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ รองลงมาคือ วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดการเรียน การสอนอย่างเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ วิทยาลัยมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ตามลาดับ
2.3 ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ อยู่ในระดับ มาก ๑ ข้อ และมี
ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ อยู่ในระดับ ปานกลาง ๒ ข้อ สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
วิทยาลัยมีการประสานงานกับสถานประกอบการ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองลงมาคือ วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทา MOU กับสถานประกอบการ ใน
การส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ วิทยาลัยมีการประสานงานระหว่าง
ครูผู้สอนกับครูฝึกจากสถานประกอบการโดยตรงเช่น การมีประชุมชี้แจง หนังสือราชการ บันทึก
ข้อความ ตามลาดับ
2.4 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ที่สถานประกอบการต้องการ อยู่ในระดับมาก ทั้ง ๕ ข้อ สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ซื่อสัตย์
สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ รองลงมาคือ มีความขยันในการปฏิบัติงาน และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม ตามลาดับ
๒.๕
ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก ทั้ง ๒ ข้อ สาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ระยะเวลาในการฝึกอาชีพ 1 ปีการศึกษา รองลงมาคือ ช่วง เวลาในการฝึกอาชีพ ภาคเรียน
ที่ 3-4 (ปวส.2) ตามลาดับ
๓.

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด
3.๑ วิทยาลัยควรประสานงานกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
3.๒ อยากให้ครูพูดดีๆกับนักเรียน ไม่ควรใช้อารมณ์กับนักเรียน
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3.๓ อยากให้จัดหาสื่อการเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอกับจานวนนักเรียน
3.๔ อยากให้ติดแอร์ในห้องเรียนเพราะอากาศร้อน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพอสรุปเป็นประเด็นที่สามารถนามาวิเคราะห์และอภิปรายผลเพื่อที่จะเป็น
ข้อมูลนาไปสู่การเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้านคือ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอน ครูผู้สอน ด้านการบริหาร จัดการของวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน
ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถาน
ประกอบการต้องการ ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีประเด็นสาคัญดังนี้
๑.๑ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 3.76
อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถในการสอน รองลงมาคือ จานวนห้องเรียนทฤษฎีในสาขาวิชามีความเหมาะสม และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน มีความทันสมัย ตามลาดับ พอสรุปได้ว่า
วิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน ได้เหมาะสมในแต่ละ
สาขาวิชาส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมในการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา รวมชมรัตน์ (2558 : 151) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า
การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน ทั้งในระดับกึ่ง
ฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มี
ความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี และสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับที่ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (2542 :
32) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องจัดสภาพ
แวดล้อมของโรงงานและห้องปฏิบัติการในสถานศึกษา ให้คล้ายกับสถานประกอบการและมีความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน จึงจะทาให้สามารถผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพ
และ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
1.2 ด้านการบริหาร จัดการของวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน การ
สอน มีค่าเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถาน
ประกอบ รองลงมาคือ วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียน การสอนอย่างเหมาะสม
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ วิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการ ตามลาดับ พอสรุปได้ว่า วิทยาลัยมีการบริหารจัดการมีการส่งเสริม สนับสนุน การเรียน
การสอน มีการส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียนระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
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มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียน การสอนให้สาขาวิชาอย่างเหมาะสมส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรุตต์ บุตรแสนลี (2561 : 241) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดศึกษา ความร่วมมือก่อนการฝึกอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้สถานศึกษากับสถานประกอบการมีข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างชัดเจน จัดให้มีการคัดเลือกสถานประกอบการโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอาชีพซึ่งประกอบ
ไปด้วย ผู้คุมการฝึกอาชีพ ครูฝึกครูนิเทศ บุคลากรของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกาหนดระยะเวลา
ในการฝึกอาชีพอย่างชัดเจนและการประสานงานจากประวัติผู้เรียนที่ฝึกอาชีพเพื่อแจ้งชื่อครูผู้ควบคุม
ในการติดตามผู้เรียนและแจ้งเรื่องการฝึกอาชีพให้ผู้ปกครองผู้เรียนทราบ
๑.๓ ด้าน
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ในระดับ ปาน
กลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยาลัยมีการประสานงานกับ
สถานประกอบการ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รองลงมาคือ
วิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทา MOU กับสถานประกอบการ ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ วิทยาลัยมีการประสานงานระหว่างครูผู้สอนกับครูฝึกจากสถานประกอบการ
โดยตรงเช่น การมีประชุมชี้แจง หนังสือราชการ บันทึกข้อความ ตามลาดับ พอสรุปได้ว่า วิทยาลัย
ควรให้ความสาคัญในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา โพธิยานนท์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในสถานศึกษา พบว่า การจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ สถานศึกษาต้องเน้น
ความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ กาหนดเป้าหมาย และพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
ต้องจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการที่มีความพร้อมในทรัพยากรการบริหารที่มีมากกว่า
ร่วมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ทั้งทฤษฎี และ
เชี่ยวชาญในภาคปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง และ สามารถประกอบอาชีพ เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๑.๔
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ซื่อสัตย์
สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ รองลงมาคือ มีความขยันในการปฏิบัติงาน และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อม ตามลาดับ พอสรุปได้ว่า นักศึกษาที่สถานประกอบ
การต้องการรับเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการนั้น จะต้องเป็นคนซื่อสัตย์ มีความขยันในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2563 (๒๕๖๓ : 2)
5.เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในอาชีพนั้น ๆ
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1.5 ด้านเวลาในการฝึกอาชีพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะเวลาในการฝึกอาชีพ 1 ปีการศึกษา
รองลงมาคือ ช่วง เวลาในการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 3-4 (ปวส.2) ตามลาดับ พอสรุปได้ว่า ระยะเวลา
ในการฝึกอาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ ๑ ปีการศึกษา ทาให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
และต้องปฏิบัติตนเสมือนเป็นพนักงานของบริษัทส่งผลให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี พ.ศ. 2563 (2563 : 29) ข้อ ๖ โครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิต การคิดหน่วยกิตต่อภาค
เรียน และการจัดการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา ซึ่งการฝึกอาชีพในสถานประกอบการต้องมี
ระยะเวลาของการฝึกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน หรือ ๑ ปีการศึกษาของ
หลักสูตร ทั้งนี้ หากสถานประกอบการมีความประสงค์จะให้ผู้เรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการเกิน
กว่าที่กาหนดไว้ให้ดาเนินการได้โดยพิจารณาร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ให้ได้ผลดีขึ้นดังนี้
๑. วิทยาลัยหรือสถานศึกษา ควรเตรียมความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อ
การเรียนการสอน ครูผู้สอน ให้มีความเหมาะสมในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยเฉพาะสาขาวิชาที่เปิด
สอนระบบทวิภาคี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษาว่าพวกเขาตัดสินใจไม่ผิดที่เลือก
เรียนในสาขานั้นๆ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษาว่าเรียนในสาขาวิชาที่เขาเลือกแล้วเขาจะ
มีความรู้และมีงานทา
๒. วิทยาลัยควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบ
การ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้มีความชานาญเกี่ยวกับงานหรือกิจการของสถานประกอบการที่นักศึกษา
เข้าฝึกอาชีพ เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาถ่ายถอดให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาในวิทยาลัยช่วย
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทและลักษณะงานที่นักศึกษาจะเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบ
การ แห่งนั้น
๓. วิทยาลัยควร
มีการประสานงานกับสถานประกอบการ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดาเนินการจัดทา MOU กับสถานประกอบการ ในการส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการเป็นการเพิ่มสถานประกอบการ
ในการเข้าฝึกอาชีพของนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องลาบากในการหาสถานประกอบการในการฝึก
อาชีพ
๔. ควรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อสร้าง
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการต้องการ เช่น การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาความลับของสถานประกอบการ กิริยามารยาท
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สุภาพอ่อนน้อม ซึ่งถ้านักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแล้วจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา
เป็นที่รักของบิดา มารดา ครู บุคคลทั่วไป และเมื่อนักเรียน นักศึกษาได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบ
การ ย่อมต้องเป็นที่รักของบุคลากรในสถานประกอบการ ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ครูผู้สอนและวิทยาลัย
ในการอบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษา
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ผลที่ได้จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
๑.
ควรมีการทาการวิจัยแบบเดียวกันในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อที่จะได้แนวทางที่ดีใน
การส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
๒. ควรเพิ่มสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการ
ณ์/ฝึกอาชีพ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการทาวิจัยเพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นของสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคีและนาความคิดเห็นนั้นมาดาเนินการต่อไป
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